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Yttrande ang remissen TRN 2016-0047 – Samrådsremiss om nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
 
Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en paraply-
organisation för funktionshinderföreningar verksamma inom staden. Vi verkar bl a för att 
stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jäm-
likhet på alla områden i samhället. HSO representerar i nuläget 31 föreningar med samman-
lagt drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar. 

HSO har tagit del av förslaget till regional utvecklings- och tillväxtplan, RUFS 2050. 

Den regionala utvecklingsplanen är ett dokument som utformas av Stockholms läns landsting 
men i samråd med kommuner, landsting/regioner och andra berörda aktörer. Planens främsta 
funktion är att utgöra en bas för en långsiktig och gemensam inriktning för regionen. 
RUFS:en kan därmed ligga till grund för konkreta projekt på olika områden.  

Planen skall utgöra ett ”kontrakt” och återspegla en gemensam vilja. Därmed är det ett 
dokument av stor vikt, då olika myndigheter och andra aktörer planerar och genomför olika 
åtgärder och projekt. 

HSO Stockholms stad vill påtala att organisationer inom funktionshinder och (o)hälsa inte fått 
förslaget på remiss. Dokumentet har sänts ut till ett stort antal myndigheter, bolag, föreningar 
och andra aktörer. Remisslistan omfattar fjorton (!) sidor. Trots detta har funktionshinder-
organisationerna inte beretts tillfälle att yttra sig i särskilt ordning.  

Regionplan 2050 syftar till att vara genomförandeorienterad. Detta är positivt, då denna typ av 
övergripande och långsiktiga dokument lätt kan landa i positiva och ambitiösa ord och 
målsättningar, men utan att konkreta åtgärder vidtas. Analyser av nuvarande RUFS 2010 visar 
att flera av de viktiga målsättningar som då befästes, helt eller delvis inte har uppfyllts.  
 
Samrådsförslaget pekar ut fyra övergripande mål: 
• en tillgänglig region med god livsmiljö 
• en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 
• en ledande tillväxt- och kunskapsregion 
• en resurseffektiv och resilient (flexibel) region. 
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I RUFS:en eftersträvas en konsekvensanalys för individer liksom för olika samhällsgrupper, 
samt för den sociala sammanhållningen. Fokus ligger i första hand på socioekonomiska 
grupper samt på jämställdhet mellan kvinnor och män. Äldre- och barnperspektiven 
omnämns, men har uttalat lägre prioritet.  

Under rubriken ”centrala begrepp” förekommer ordet funktionsvariationer, men inget nämns 
om funktionsnedsättningar eller funktionshinder. HSO finner detta anmärkningsvärt. 

Personer med olika typer av funktionsnedsättningar är en stor, heterogen och angelägen 
grupp. De socioekonomiska villkoren är sämre än för övriga grupper. Färre är aktiva i 
arbete/studier, många saknar lämplig bostad eller egen bostad över huvud taget. Ohälsotalen 
är väsentligt högre än för övriga medborgare. Därmed borde denna grupp uppmärksammas 
särskilt då man gör en analys av sociala, ekonomiska och hälsomässiga förhållanden i 
regionen.  

HSO noterar med tillfredsställelse att dokumentet på flera håll betonar vikten av folkhälsa och 
jämlik hälsa. Detta sätts dock vanligen i samband med socioekonomiska förhållanden, genus 
m m. Funktionshinderperspektivet saknas helt. 

Om RUFS:en skall ligga till grund för en sammanhållen, tillgänglig och inkluderande region – 
vilket är en uttalad ambition – måste dokumentet kompletteras med en analys av nuvarande 
förhållanden liksom framtida konsekvenser för personer med olika funktionsnedsättningar/ 
-variationer.  

HSO ser positivt på tanken om en sammanhållen region med flera olika regionala centra, 
”flerkärnighet”. Vi vill dock betona det angelägna i en komplett tillgänglighetsanalys. Om 
infrastruktur och allmänna kommunikationer är otillräckliga eller inte utformade på ett 
tillfredsställande sätt, riskerar personer med funktionsnedsättning att hamna i en form av 
”kommunarrest”. Det måste finnas möjlighet att fritt färdas och röra sig, både mellan och 
inom de olika regionala delområdena. 

Sammanfattningsvis vill HSO Stockholms stad framföra följande. 
 

• Organisationer inom hälsa och funktionshinder måste beredas tillfälle att yttra sig i detta 
angelägna ärende, även om det innebär att remisstiden förlängs. 

 

• Förslaget saknar helt ett funktionshinderperspektiv. 
 

• Dokumentet betonar vikten av bättre hälsa, jämlikhet/jämställdhet och socioekonomiska 
förhållanden. Personer med funktionsnedsättning beaktas dock inte i sammanhanget. 
 

• Ett övergripande mål är flerkärnighet, d v s flera regionala centra. Vi ställer oss positiva 
till detta, men betonar vikten av att full tillgänglighet beaktas för samtliga medborgare 
oavsett funktionsförmåga. 

 
Med vänlig hälsning 

Lena Huss 
Ordförande 


