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Funktionsrätt Stockholms stads yttrande på Remiss av Trafiksäkerhetsplan för 
Stockholms stad, Dnr T2020-03235      

 
 

Funktionsrätt Stockholms stad - är en paraplyorganisation för Funktionshinders- 
organisationer verksamma inom staden. Vi verkar bl.a. för att stärka våra  
medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på  
alla områden i samhället. Funktionsrätt Stockholms stad representerar 31 föreningar  
med sammanlagt drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av  
funktionsnedsättningar. 

 

 

Funktionsrätt Stockholms stad (FRSS) vill lämna följande synpunkter:  

Rent övergripande bör konstateras att personer med funktionsnedsättning omnämns 

inledningsvis och i slutkommentarerna. Där emellan saknar organisationen dock relevanta 

frågeställningar kopplade till denna grupp som till exempel relevanta (och aktuella) frågor 

kring hur framkomligheten på våra gator kan förbättras för personer med funktionsnedsättning 

med smartare planering eller andra lösningar. Just detta behandlas under motsvarande avsnitt i 

”Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning” som 

staden anger att man ska utgå från i detta arbete. 

Organisationen anser också att det är en brist att det saknas analys över hur nya trafikmedel i 

staden, samt mängden av dem, påverkar säkerheten på våra gator. Utöver detta saknar vi 

också andra frågor som trafiknämnden råder över, så som byggsäckar, belysning, 

uteserveringar, universell utformning som idé även i gatubilden och så vidare. Sammantaget 

finner FRSS att planen, oaktat inledningen, inte har det funktionshinderperspektiv som 

tillgänglighet och delaktighetsprogrammet stipulerar och/eller som vi förväntar oss. Att ordet 

”funktionsvariation” används är inte heller övertygande.   

mailto:trafikkontoret@stockholm.se


 

 

Sida 2 av 3 
 

Mer konkret finns följande synpunkter:   

Enligt sidan 8 ska åtgärdsplanen följas upp årligen. Vi förutsätter att funktionshinderrörelsen 

på lämpligt sätt inbjuds att ta del av arbetet med åtgärdsplaner och medverka i arbetet. Då 

kanske främst genom aktuellt funktionshinderråd.   

FRSS konstaterat att planen på sidan 15 lyfter att eldrivna enpersonsfordon inneburit ett större 

antal skador på våra gator. FRSS vill i sammanhanget även konstatera att det inte bara är 

hastigheten som inneburit fara med enpersonsfordon utan även mängden, att de framförs med 

mindre hänsyn till andra trafikanter och gängse regler (nedskrivna eller övriga) samt att de är 

mycket tysta. FRSS konstaterar även att stillastående enpersonsfordon är en fara för personer 

med vissa funktionsnedsättningar och att planeringen/hanteringen av dessa måste stramas upp 

avsevärt.  Sammantaget talar detta i vår mening starkt för skilda ytor mellan gående och 

enpersonsfordon. Även biltrafiken blir tystare vilket ytterligare ökar kraven på en välplanerad 

trafikbild och säkra övergångsställen.  

FRSS konstaterar att kraven på god snöröjning och halkbekämpning även måste omfatta 

trottoarer/ gångbanor (sid 19) och att detta bör prioriteras framgent eftersom det är det främsta 

sättet som vi kan skydda äldre och personer med funktionsnedsättning från irreparabla skador 

och framkomlighetsproblem.   

När det kommer till Reglering och styrmedel (sid 29) vill FRSS understryka att det krävs 

starkare/tydligare krav vid upphandling, bättre uppföljning och straffavgift vid bristande 

utförande av entreprenad. Detta vid såväl nybyggnation som ombyggnation, nyetablering och 

drift/underhåll, samt att krav avseende tillgänglighet ska väga lika tungt som andra delar vid 

krav för upphandling. Allt för ofta brister tillgängligheten för att det inte ställts tydliga krav 

vid planering av projekt eller upphandlingar. Detta är onödigt och sänder fel signaler.   

Ett sätt att undvika eller förebygga krav på nya lösningar i efterhand är att bygga rätt från 

början. Därför bör det under sid 31 ”fysisk utformning” poängteras att universell utformning 

ska ligga som grund för all stadsplanering, t ex att: 

- bygga fler gångbroar vid starkt trafikerade korsningar och övergångsställen  

- alternativ ska finnas till trappor  

- trafikinformation ska vara optimalt tillgänglig 

När det gäller ”Drift och underhåll” ska staden enligt programmet ställa krav på standarder för 

barmarks- och vinterväghållning samt underhåll. Särskilt stor potential finns inom 

halkbekämpning av gångytor, främst på grund av is- och snö men också på grund av löv och 

grus. Levererad kvalitet ska säkerställas genom kontroller och uppföljningar. I sammanhanget 

vill FRSS, återigen, nämna vikten av starkare/tydligare krav vid upphandling. Vi vill även se 

tydlig uppföljning och straffavgift vid brister i utförandet av entreprenad om det kan leda till 

bättre måluppfyllnad.   

Övriga synpunkter som planen initierar är att det är av vikt, inte minst då allt färre erhåller 

färdtjänst i staden, att busshållplatser inte flyttas eller tas bort i syfte att förkorta restiden om 

detta medför försämrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi noterar 

därför med tillfredsställelse att - enligt artikel i lokaltidningen Mitt I 18 september 2021 – 



 

 

Sida 3 av 3 
 

stadens trafikborgarråd Daniel Helldén säger att ”Stockholmarna vill ha sina hållplatser kvar” 

och att han vill att skrivningen om att regionens förslag att det ska vara 500 meter mellan 

hållplatserna tas bort. 

I detta sammanhang vill vi också peka på vikten av att färdtjänst och handikappanpassade 

bilar ska ha möjlighet och tillstånd att köra optimalt nära resmålet. Tillgången av han-

dikapparkeringar och deras placering måste inkluderas i planen.   

Enligt trygghetsenkäterna har det framkommit att personer med funktionsnedsättning är mer 

otrygga på gator och torg än andra. Även om vi fortfarande har en ofullständig bild om varför, 

brukar det allmänt hänföras till tillgången till belysning och andra fysiska attribut i 

stadsbilden. Flera trafikslag, stillastående eller rörliga sådana, samt oförmåga att höra, se, god 

rörlighet eller fullgod perception av andra skäl, är en otrygghetsfaktor. Det vore önskvärt om 

trafiksäkerhetsplanen, då den ändå är en plan som kan verka i positiv riktning, gav en 

ambition om att medverka till att alla medborgare även i denna del kan känna sig trygga på 

våra gator, samt att det konstateras att trygghetssatsningar och projekt som trafiknämnden 

framgent initierar alltid ska ha ett funktionshinderperspektiv.   

 

 

För Funktionsrätt Stockholms stad 

 

 

Anna Quarnström  Jan Delvert 

ordförande  ledamot 

 


