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Angående Rådet för Agenda 2030 
  

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO)i Stockholms stad – under namnändring till 

Funktionsrätt Stockholms stad – är en paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer 

verksamma inom staden. Vi verkar bl.a. för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga 

rättigheter, full delaktighet och jämlikhet. HSO representerar 32 föreningar med sammanlagt drygt  

30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar. 

Ett råd för Agenda 2030 ska enligt beslut finnas under kommunstyrelsen. Rådet ska stödja, bevaka och 

ge råd i stadens arbete rörande Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa mål rör 

bl.a. hälsa, jämlikhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Vi är positiva till att ett nytt lokalt råd upprättas för att omsätta angelägna globala mål till praktisk 

verksamhet. För att något ska vara möjligt förutsätter vi att rådet tillsätts med individer med bred 

förankring och kunskap om de utmaningar som förhindrar staden från att nå målen redan idag, 

däribland stadens utmaningar och brister som innebär att personer med funktionsnedsättning har en 

jämförelsevis sämre ekonomi, hälsa, utbildning, arbetsmöjligheter, boenden och levnadsvillkor än 

andra medborgare. En stor del av stadens befolkning har en funktionsnedsättning eller får en med åren. 

En funktionsnedsättning behöver inte påverka en person negativt utan kan till och med vara en tillgång 

med rätt förutsättningar. För ett hållbart Stockholm och förutsättningar att nå de globala målen måste 

rådet ha kunskap om hur man just förvaltar funktionshinderfrågor på ett sätt som gör det möjligt för 

alla oavsett förmåga att nå jämlikhet.  

Ett råd utan sådan kompetens kommer inte bara misslyckas med sina mål utan riskerar att ytterligare 

vidga klyftorna i samhället mellan de som har, och inte har, förmåga och resurser. Det bör också 

läggas till att civilsamhället, och inte minst funktionshinderrörelsen är en på många sätt oumbärlig 

aktör för staden när det gäller det praktiska arbetet att nå de globala målen genom sina aktiviteter och 

stöd till enskilda.  

FN:s kommitté som bevakar konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har 

tidigare riktat kritik mot Sverige avseende brister i implementeringen av konventionen på den 

kommunala nivån. HSO Stockholms stad anser att även staden har sina utmaningar här. Vår 

uppfattning är att Rådet för Agenda 2030 genom ett aktivt arbete med funktionshinderperspektivet kan 

bidra till att FN:s konvention förverkligas. Funktionshinderfrågor är helt enkelt centrala för att 

förverkliga en hållbar framtid.  
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