
Synskadades Riksförbund 
Stockholms och Gotlands län 

 

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län 
  
Box 20074, Gotlandsgatan 46 Tel. 08-462 45 00  Pg. 595 93-4 
104 60 Stockholm Webbplats: www.srfstockholmgotland.se 

 
Remissvar RUFS 2050 
 
 
Synskadades riksförbund Stockholms och Gotlands län vill 
lämna följande synpunkter på förslaget till regionalt 
utvecklingsprogram.  
 
Som en av länets organisationer för personer med funktionsned-
sättningar känner vi oro över att våra grupper så påtagligt lyser med 
sin frånvaro i programmet. Vi ser det som en stor brist. Omkring 20 
procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning och 
andelen äldre ökar. Att inte synliggöra detta i samhällsplaneringen är 
ett stort misstag. Om vi ska få ett hållbart och inkluderande samhälle 
måste alla människor tas med i beräkningen. Universell design för att 
möta olika behov behöver lyftas fram som en framgångsfaktor – en 
förutsättning för att Stockholm ska nå utvecklingsprogrammets vision 
om att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.   
 
I programmet beskrivs svårigheten i att vara en liten storstad och 
samtidigt internationellt ledande. För att bemästra den utmaningen 
måste vi kunna använda alla invånares kompetens och ge alla 
möjlighet att få god utbildning. År 2050 beräknas över 3 miljoner 
människor bo i Stockholms län. 600 000 invånare i regionen har då 
någon form av funktionsnedsättning. Runt sig kommer de att ha 
ytterligare hundratusentals, anhöriga, vänner och arbetskamrater, 
som är indirekt berörda. Det är därför allvarligt att personer med 
funktionsnedsättning som grupp inte är mer synliga i programmet. 
 
Man talar om en ”region med människan i fokus” och hänvisar till FN:s 
deklaration för mänskliga rättigheter. Här räknas ett antal grupper upp 
där funktionshinder är en. Men egentligen bara där. I resten av 
programmet samt i konsekvensanalysen behandlas samtliga övriga 
kategorier (kön, ålder, etnicitet mm) men inte personer med 
funktionsnedsättning. I konsekvensbeskrivningen har man använt 
barnkonventionen som bedömningsgrund. Varför då inte även 
använda en annan viktig konvention: FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättningar? 
 
 



Kommentarer till programmets fyra övergripande mål 
 
Mål 1. En tillgänglig region med god livsmiljö 
Idag visar ett antal undersökningar att personer med 
funktionsnedsättning har sämre hälsa, sämre ekonomi och en sämre 
upplevd livskvalitet än genomsnittet för befolkningen. En parameter i 
detta sammanhang är känslan av ett meningsfullt liv och möjligheter 
till självbestämmande. Många personer med synnedsättning känner 
idag att möjligheterna till självbestämmande begränsas, bland annat 
på grund av svårigheter att förflytta sig i länet och upplevd brist på 
tillgänglighet i den fysiska miljön. Att öka möjligheten till rörlighet och 
självbestämmande för alla medborgare, även personer med, 
funktionsnedsättningar, vill vi se som en uttalad del under mål 1.  
 
Mål 2. En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 
I programmet uttalas att den öppna regionen saknar diskriminering 
och har ett starkt fokus på jämlikhet och jämställdhet. Här står:  
”Social sammanhållning handlar om att minska den strukturella 
diskrimineringen på arbetsmarknaden.” Individernas förmågor och 
kompetens för att möte arbetsgivarnas behov bör synliggöras och 
stärkas oavsett bakgrund. Arbetsgivarna bör utveckla öppnare och 
mer transparanta rekryteringsprocesser för att skapa mer jämlika 
villkor för arbetssökande.”  
 
Vi vill här särskilt peka på att sysselsättningsgraden i gruppen 
personer med funktionsnedsättning är klart lägre än för övrig 
befolkning. För personer med synnedsättning är detta extra tydligt. 
Detta är en viktig utmaning för regionen. Men det faktum att personer 
med funktionsnedsättning har så svårt att ta sig in på arbetsmark-
naden berörs inte. Inte heller de svårigheter gruppen möter i att ta sig 
till potentiella arbetsplatser. Om visionen ska nås måste samtliga 
invånare ges möjligheter att resa till och från ett arbete utan problem. 
För vissa personer med funktionsnedsättning kan då en väl 
fungerande färdtjänst vara en förutsättning för att regionen ska vara 
öppen för dem.  
 
Vi vill också framhålla att landstinget, som en av Sveriges största 
arbetsgivare, och Stockholms läns kommuner måste vara förebilder 
när det gäller att anställa personer utifrån kompetens. Fördomar 
gentemot personer med funktionsnedsättning behöver aktivt 
motverkas. Stärkt inkludering är en förutsättning för social hållbarhet.  



 
En jämlik regional utvecklingsplan innebär att invånarnas olikheter 
bejakas som en resurs för regionens utveckling och innovation. Alla 
invånares förmågor tas till vara utan att någon person eller grupp blir 
diskriminerad.  
 
För att detta ska bli verklighet behöver alla invånare, även personer 
med funktionsnedsättning, ges möjlighet att delta. Vi vill att detta 
tydligare ska uttalas som en del i mål 2.  
 
Mål 3. En ledande tillväxt- och kunskapsregion 
Även när det gäller utbildning vet vi idag att barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning inte får det stöd och den hjälp de behöver för att 
tillgodogöra sig utbildningen. En problematisering kring detta 
efterlyses då programmet uttrycker att ”det är viktigt med trygga 
inkluderande skolmiljöer och ett bra utbildningssystem som tillgodoser 
barnens och ungdomarnas förmågor och förutsättningar att uppnå 
sina livsdrömmar.  
 
Möjligheter till utbildning har visat sig extra viktigt för att ungdomar 
med funktionsnedsättning senare ska kunna gå vidare och som unga 
vuxna etablera sig på arbetsmarknaden. Åtgärder som ökar de 
möjligheterna bör därför finnas med i framtidsplanen för regionen. Ett 
socialt hållbart samhälle där invånarna känner tillit och upplever att 
det finns möjligheter att utvecklas lägger grunden till ekonomisk 
tillväxt.  
 
4. En resurseffektiv och resilient region 
Långsiktig planering måste innehålla att vi gör konsekvensanalyser 
för hur vårt agerande idag påverkar morgondagens invånare och 
kommande generationer. Det handlar om att skapa goda livsvillkor för 
alla invånare både nu och i framtiden. 
 
Vi vet att det är dyrt att i efterhand rätta till misstag. Att göra rätt från 
början vid stora investeringar, skapar långsiktig samhällsnytta. Ett 
exempel är investeringar för att öka säkerheten i tunnelbanan och 
annan spårbunden trafik. Nya beräkningar på senare tid visar att det 
är lönsamt samhällsekonomiskt att satsa på plattformsbarriärer i t-
banan, för att förhindra olyckor och stopp i trafiken. Om sådana 
satsningar gjorts tidigare hade många människoliv varje år kunnat 
räddas. För samhället hade det också blivit billigare i det långa 



perspektivet. En förutsättning för att nå målen om en resurseffektiv 
region är att man ser helheten och långsiktigheten istället för att 
suboptimerar olika insatser och bara ser till delarna. Vi vill att detta 
ska betonas starkare i utvecklingsprogrammet.  
 
Forskningen visar på samhällsekonomiska vinster i ett samhälle med 
högt socialt kapital, dvs graden av tillit som individer har till varandra 
och till samhället. Ett högt socialt kapital beskrivs även vara en 
förutsättning för en fungerande demokrati. Sociala kapitalet ökar när 
banden och tillit stärks. Genom att främja skapandet av mötesplatser, 
god tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning, mångfald på arbetsplatser och genom att stärka 
institutionernas dialog med invånarna växer det sociala kapitalet. Vi 
vill betona vikten av att även personer med funktionsnedsättning kan 
delta i dessa processer och önskar att det tydligare ska framgå under 
mål 4. 
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