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Angående förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030

Bakgrund
HSO Stockholms stad har tagit del av förslaget på reviderad Vision för Stockholm år 2030.
Med anledning av detta vill vi genom ett spontant remissvar bidra med våra synpunkter. HSO
vill uppmärksamma staden på att ett dokument med sådant strategiskt värde för Stockholm
borde remitteras till funktionshinderrörelsen.
Vi anser att det är positivt att staden i sin vision har uppmärksammat både personer med
funktionsnedsättning samt tillgängligheten i staden. Vi anser dock att det skulle kunna göras i
större utsträckning. Nedan ger vi förslag på hur visionen kan tydliggöras för lyfta
funktionshinderperspektivet. Våra förslag är i kursiv fet stil.

Våra förslag
Delaktiga och trygga. Stockholm erbjuder ett rikt och tillgängligt utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter, vilket möjliggör ett aktivt liv. (Sida 6, stycke 2).
Service av högsta kvalitet. Stockholms stad erbjuder service och tjänster av högsta kvalitet.
Män och kvinnor har samma möjlighet att ta del av stödet och servicen. (Sida 6, stycke 3).
Service av högsta kvalitet. För personer med funktionsnedsättning finns ett varierat utbud
med god kvalitet av boenden, daglig verksamhet, sysselsättning och andra aktiviteter. Stadens
boenden för personer med funktionsnedsättning upplevs som en fast punkt där man känner
sig hemma. (Sida 8, stycke 3).
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Utbildning i världsklass. Kunskap, bildning, tillgängliga och stimulerande studiemiljöer
präglar alla grund- och gymnasieskolor. (Sida 9, stycke 1).
En stad av mångfald – en sammanhållen stad. Stockholm attraherar människor från andra
delar av Sverige och från hela världen. Staden är öppen, tolerant och välkomnande.
Stockholm är en sammanhållen och tillgänglig stad för alla, utan fysiska och sociala barriärer.
Staden arbetar aktivt med att öka kunskapen om diskriminering och intersektionell
diskriminering. Stockholm lever framgångsrikt upp till FN-konventionerna om mänskliga
rättigheter. FN:s Övervakningskommitté om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning har särskilt nämnt Stockholm som ett föredöme. Här finns unika
möjligheter för människor med olika bakgrund att mötas och knyta kontakter. (Sida 10, stycke
4).
En stad av mångfald – en sammanhållen stad. Stockholms stad använder sin ställning som
stor och modern arbetsgivare och beställare för att visa vägen till en arbetsmarknad där
människor är inkluderade oavsett bakgrund och funktionsförmåga. (Sida 11, stycke 2).
Unika möjligheter till arbete och utbildning. Grunden till den väl fungerande
arbetsmarknaden är ett stort och brett näringsliv. Här finns en stark efterfrågan på arbetskraft
som motsvaras av tillgången på kompetens. Oavsett ålder, kön och bakgrund går det att få ett
arbete som matchar utbildning och yrkeserfarenhet eller en utbildning som leder till arbete.
Diskriminering på grund av funktionsnedsättning bekämpas framgångsrikt. (Sida 13,
stycke 5).
Levande stad. Särskilda satsningar har gjorts på att effektivisera byggnadsprocesser och på
att bygga mindre bostäder för att underlätta för ungdomar och studenter att komma in på
bostadsmarknaden. Alla bostäder är tillgängliga för ungdomar och studenter med
funktionsnedsättning. (Sida 18, stycke 2).
Stadens ledning och styrning. Nämnder och bolagsstyrelser måste också analysera
samarbetsbehov inom och utom staden för måluppfyllelse och för att säkerställa effektivitet i
stadens processer. Nämnder och bolagsstyrelser ska samverka med rådgivande organ och
det civila samhället. (Sida 26, stycke 5).
Nå ut i världen. Stockholm ska vara en stad känd för kunskap, tolerans, mångfald, öppenhet,
tillgänglighet, hållbarhet, god folkhälsa och en hög livskvalitet. (Sida 28, stycke 4).
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På uppdrag av styrelsen i HSO Stockholms stad

__________________

_________________

Lena Huss, ordförande

Emanuel Mörk, ombudsman
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