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HSO:s synpunkter på Regional utvecklingspian RUFS 2050 för Stockholms-
regionen

HSO i Stockholms län har beretts tillfälle att yttra sig över RUFS 2050 underlag.
HSO representerar 43 medlemsorganisationer med cirka 70 000 medlemmar,
vilka har olika former av funktionsnedsättning. 1 underlaget ställs ett antal frågor
man vill ha svar på. Vi har valt att svara på några av dem.

Redan i vårt remissvar i oktober 2009 skrev vi att funktionshinderperspektivet
saknades i utställningsunderlaget om RUFS 2050. Tyvärr saknas detta perspektiv
även i nuvarande RUFS 2050. En viktig del i frågan om delaktighet och integrat
ion är hur man betraktar personer med funktionsnedsättning.
Det tas heller ingen hänsyn till invandringen. Människor som kommer från t.ex.
krigsdrabbade länder har, och utvecklar, i högre grad olika funktionsnedsättning
ar. Det är även oroande att utanförskapet snarare ökar än minskar i många delar
av regionen. Vi ser det i minskade eller åtstramade bidrag gällande t.ex. LSS (la
gen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning) samt en ökad
arbetslöshet, särskilt bland våra grupper.

Sjukvård
En fortsatt utbyggnad av sjukvården måste ske. Det gäller då att planeringen ut
går från ett samarbete vid t.ex. utbyggnad av sjukhus, så att samplanering sker
med kollektivtrafiken. 1 takt med att de stora sjukhusen omstruktureras mot akut
sjukhus måste ett större antal vårdcentraler, oberoende av driftform, få ökade
uppdrag och en mer omfattande utrustning för att svara upp mot en ökad efterfrå
gan. Kunskap om och förståelse för nyanländas behov av sjukvård måste öka.
Detta betyder att även tolkverksamheten ska förbättras.

Båttrafik
1 avvaktan på att en österled blir verklighet bör en ytterligare utbyggnad av sjötra
fiken ske mellan nord/syd. Nuvarande kollektivtrafik bör kunna byggas ut med ett
flertal linjer. Detta skulle skapa möjlighet för ett alternativ till biltrafik och
minska belastningen på vårt redan idag hårt ansträngda vägnät.

HSO Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i samverkan Tel: 08-651 25 10 Bankgiro 267-8985
S:t Gäransgatan 84, 3 tr Fax: 08-651 25 15
112 38 Stockholm info @ hsostockholmlan.se www.hsostockholmlan.se



2 (3)

Slussen
Under rusningstiden kommer trängseln att öka på grund av ombyggnation av
Slussen. Det saknas framkomlighet för cykel och fotgängare. Vi noterar även att
det påverkar personer med funktionsnedsättning, då det bl.a. saknas hiss.

Trafik
Flera kommuner gör framkomligheten svårare i centrala delar, detta i avsikt att
minska biltrafiken till förmån för gångtrafikanter och cyklister. Vi konstaterar att
det i flera sammanhang innebär svårigheter, dels för människor som behöver
sjuk/färdtjänstresa, dels för att man även begränsar möjligheterna att parkera un
der längre tid t.ex. nattparkering. Syftet att begränsa biltrafiken är gott, men man
måste här finna en godtagbar balans mellan begränsningar och behoven som per
soner med funktionsnedsättning har.

Höghastighetsprojektet bör nedprioriteras till förmån för en omfattande upprust
ning av nuvarande järnvägsnät. Inte minst med tanke på att Stockholmsregionen
växer, och det fort, varför pendel/regionaltågens omfattning bör byggas ut. Flera
områden inom flera kommuner kunde med fördel byggas ut under förutsättning
av en bättre fungerande kollektivtrafik.

Mycket av dagens trafikplanering sker utifrån att all trafik ska gå till Stockholms
innerstad. Med utgångspunkt från prognos om befolkningsutvecklingen kommer
stora nya markområden behöva tas i bruk för bebyggelse av olika slag. Det är då
väsentligt att tvärförbindelser utbyggs så att man på ett enkelt sätt kan komma till
och mellan öst/väst såväl som norr/söder om Stockholms innerstad, samt inom
berörda kommuner. Personer med funktionsnedsättning har behov av att inte
tvingas göra många färdmedelsbyten under en resa. Det finns även andra skäl,
t.ex. att det ofta är långa gångsträckor mellan de olika trafikslagen och att hissar
saknas eller är ur funktion. Det behöver utredas mer så att antal byten minimeras.
1 en framtida utbyggnad kommer fler av grannkommunerna att involveras, varför
länsgränser inte får utgöra ett hinder. En samordning av trafi
ken/betalningssystemen måste genomföras.

Bostadsförsörjning
Ser man närmare på marktillgången i de olika kommunerna finns stora ytor att
tillgå för nybebyggelse. För att undvika många av de problem som uppstod i
samband med 1960/70-talsbygnationen av bostäder behövs en sammansatt be
byggelse av flerfamiljebostäder såväl som hyres- som bostadsrätter, men även
enfamiljhus och radhus, i syfte att få en blandning av bostäder. Bebyggelsen bör
anpassas för människor med funktionsnedsättning så långt som möjligt i syfte att
få ned antalet ombyggnationer i efterhand. Planeringen måste utgå från att det är
tillgängligt fram till bostaden, inte bara i bostaden. Bostäderna ska ligga nära kol
lektivtrafiken.

Det är viktigt att värna om vår kulturhistoriska miljö i olika former. Detta är ett
signum för Sverige och det är synnerligen viktigt att dessa frågor får en framskju
ten placering i det fortsatta arbetet.
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Sammanfattning
Ett framtida samhälle och dess kollektivtrafik, liksom arbets- och bostadsbebyg
gelse, måste anpassas så att det blir tillgängligt för alla medborgare. Det är av
största vikt att all samhällsservice, post, telefoni, bredband, sjukvård, kommunal-
och statlig verksamhet fungerar i alla områden. Här får inte skärgården bli ett
undantag, all service måste byggas ut i samma takt.

Det är viktigt att RUFS 2050 inte begränsas endast till Stockholmsregionen. Detta
förutsätter att någon typ av ökad etablering kan ske norr om Stockholmsregionen.
Redan idag har vi en utveckling med ökad inpendling men även en inpendling
norr- respektive västerifrån Stockholmsregionen. Denna utveckling bör öka i takt
med att t.ex. bristen på bostäder kommer att bestå under en relativt lång framtid.

RUFS 2050 redovisar konsekvenserna för olika grupper och vi kan konstatera att
det saknas konsekvensbeskrivning för funktionshinderpolitiken i RUFS 2050.
Mot bakgrund av vad som ovan redovisats bör en omfattande analys av denna
fråga göras på samtliga beslutsnivåer. Det får inte vara så att man ställer en grupp
mot en annan utan man ska se till alla människors lika värde.
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