
HSO Stockholms stad - nyhetsbrev

Intressepolitiskt program

HSO Stockholms stads intressepolitiska pro-
gram är nu färdigt. Vi vill tacka alla er som bidra-
git med synpunkter och förslag på skrivningar. 
Programmet kan nu användas av våra med-
lemsföreningar och representanter i funktions-
hinderråden. Det är också möjligt att konkreti-
sera och exemplifiera delar i programmet, som 
medvetet är hållet på en övergripande nivå. Vi  

hoppas att det nya programmet ska vara en 
plattform för vårt gemensamma intressepolitis-
ka arbete. Ni hittar programmet här.

Nyheter

Det är nytt år, ny mandatperiod – och nya  
möjligheter!
 
Valet 2014 resulterade i åtskilliga förändringar 
inom Stockholms stad. Bland annat har stadens 
ledningsfunktioner organiserats om.  Det är inte 
bara nya personer på de olika uppdragen, det 
har även tillkommit helt eller delvis nya styrel-
ser, beredningar och förvaltningar. Visst kan 
det inledningsvis kännas lite osäkert – vem har 
egentligen ansvar för vilka frågor? Men samti-
digt öppnar det nya möjligheter, inte minst för 
vårt intressepolitiska arbete. Med så många ny-
valda personer och nytillkomna uppdrag, finns 
det en påtaglig öppenhet och lyhördhet för våra 
angelägna frågeställningar och synpunkter.

En ny mandatperiod betyder också att alla upp-
drag i råden för funktionshinderfrågor (fh-råd) 
skall besättas. De flesta råden finns kvar i sin 
tidigare form och många personer väljs om till 
de uppdrag man haft tidigare. Det har varit en 
intensiv process med att ta emot alla nomine-
ringar och att hitta rätt personer till rätt uppdrag. 

Råden är kanske vårt allra viktigaste redskap 
att nå ut till stadens tjänstemän och besluts- 

fattare. Därför är uppdraget i ett fh-råd ett betydel-
sefullt förtroendeuppdrag. Vi som arbetar inom 
HSO Stockholms stad kommer att försöka stötta 
er som sitter i råden på olika sätt. Kompetens- 
utveckling är en väg, dialog och erfarenhetsut-
byte en annan. Vi kommer att, i samråd med 
funktionshindersombudsmannen, genomföra 
flera utbildningar under året. Vårt nya intresse-
politiska program ska också kunna fungera till 
stöd och inspiration i rådens arbete.

Slutligen vill vi satsa på fördjupad samverkan 
och samarbete, både internt och externt. Vi 
kommer under 2015 att inbjuda företrädare för 
våra medlemsföreningar till särskilda träffar, där 
vi kan utbyta kunskap, erfarenheter och tankar. 
Vidare kommer vi att ha regelbundna träffar med 
DHR och SRF, de organisationer som också 
finns representerade i råden och som delar vårt 
engagemang inom funktionshinder området.
Vi ser fram emot ett intensivt och spännande 
verksamhetsår!

Lena Huss
ordförande

Ett spännande 2015
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Ny mandatperiod för råden 

Under hösten arbetade kansliet och vår nomi-
neringsgrupp intensivt med tillsättandet av nya 
ledamöter till samtliga stadens råd för funktions-
hinderfrågor. 

Nomineringarna till kommunstyrelsens, stads-
dels- respektive facknämndernas samt bo-
lagens fh-råd sändes in under november- 
december. De flesta platserna är därmed tillsat-
ta men det finns fortfarande vakanser i några 
råd. Information om aktuella vakanser finns här. 

Tillsammans med funktionshinderombuds- 
mannen bjuder vi nu in till vårens utbildnings- 
insatser för fh-råden. Inbjudningar till dessa 
kommer separat.  
  

Avslutningsseminarium för råden

I slutet av november hölls ett seminarium för le-
damöterna i råden under mandatperioden 2011-
2014. Det inleddes med att Stockholms stads 
nytillträdda socialborgarråd Åsa Lindhagen pre-
senterade sig. 

Därefter berättade rådsledamöterna Ingrid 
Dalén och Kerstin Järneberg om sina erfaren-
heter av arbetet i funktionshinderråden. Ingrid 
Daléns text om de kommunala funktionshinder-
rådens historia delades ut. Ni hittar texten här. 
 
HSO Stockholms stads ombudsman Emanuel 
Mörk presenterade resultatet av den genom-

förda enkäten om ledamöternas erfarenhet-
er av arbetet i råden under mandatperioden.  

Avslutningsvis presenterade Stockholms stads 
funktionshinderhinderombudsman Riitta-Leena 
Karlsson stadens budget 2015 ur ett funktions-
hinderperspektiv.
Ni kan läsa minnesanteckningar från seminariet  
här.

Erfarenheter från fh-råden

Under hösten skickade vi ut en enkät med frågor 
om hur ledamöterna i stadens fh-råd uppfattat 
arbetet i råden. 

Det huvudsakliga syftet med enkäten var att få 
med viktiga synpunkter och slutsatser till nästa 
mandatperiod. Vi kan bland annat se att arbe-

tet i fh-råden utvecklats positivt sedan stadens 
program för delaktighet infördes. Men också att  
råden har svårt att komma in i stadens lång-
siktiga arbete. Inte heller har råden i tillräck-
lig utsträckning getts möjlighet att delta i sta-
dens upphandlingsförfarande. Enkäten finns  
sammanställd i en rapport på vår hemsida.

Stadens budget 2015

Funktionshinderombudsmannen Riitta-Leena 
Karlsson har sammanställt stadens budget för 
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år 2015 ur ett funktionshinderperspektiv.  
Sammanställningen finns på vår hemsida och  
kan hittas här.

Personer med funktionsnedsättning 
överrepresenterade som brottsoffer

Vi har begärt en särredovisning av Stockholm 
stads trygghetsmätning för att kunna utläsa i 
vilken grad som personer med funktionsned-
sättning är utsatta för brott.

Man kan se att personer med funktionsnedsätt-
ning är mer brottsutsatta än stadens befolkning 
i övrigt. Situationen ser allvarlig ut när det gäller 
våld och hot i nära relationer; 5,3 procent av 
kvinnorna med funktionsnedsättning uppger 
att de utsatts att jämföra med 2,1 procent av 
kvinnorna utan funktionsnedsättning. Bland 
männen med funktionsnedsättning uppger 2,7 
procent att de blivit utsatta jämfört med 1,4 för 
männen i övrigt. 

Personer med funktionsnedsättning är också 
mer än dubbelt så utsatta för rån jämfört med 
befolkningen i övrigt. Ni hittar hela samman-
ställningen på vår hemsida även indelat på 
stadsdelsnivå. 

Seminarium: brottsutsatt + funktions-
nedsättning 

Den 22 januari arrangerade HSO Stockholms 
stad, Brottsofferjouren i Västerort och Attention 
Stockholm ett seminarium på temat funktions-
nedsättning, brottsutsatthet och bemötande. 

Kvällen inleddes med ett konstaterande att per-
soner med funktionsnedsättning är utsatta för 
brott i högre grad än övriga medborgare i Stock-
holms stad. Under kvällen föreläste Madelein 
Larsson Wollnick, författare till boken ”Samma 
djävla ångest” där hon beskriver ett liv med 
misshandel, ångest och droger samt vägen ut 
ur det. Madelein är även verksam som Attityd- 
ambassadör inom Hjärnkraft. 

Efter paus föreläste Diana Lorenz, författare till 
böckerna ”Ungdomar med Aspergers syndrom 
- att mötas i samtal” och ”Stress och psykisk 
ohälsa hos unga med autism och Aspergers 
syndrom”. Diana är socionom och utbildad psy-
kolog och verksam som kurator på neurologkli-
niken, Karolinska Universitetssjukhus. Hon har 
stor erfarenhet av att möte ungdomar med neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Ni hittar 
powerpointbilder från kvällen här.

Spontanremiss och skrivelse

Vi har skickat en spontanremiss till staden  
angående Revidering av Vision 2030 – ett 
Stockholm i världsklass eftersom vi saknade 
ett tydligt funktionshinderperspektiv. Ni hittar  
remissvaret här.

I samband med stadens budget för 2015  
reagerade vi på placeringen av det viktiga styr-
dokumentet ”Stockholm – en stad för alla, Pro-
gram för delaktighet för personer med funktions-
nedsättning 2011-2016” . Det placerades under 
verksamhetsområdet stöd och service till per-
soner med funktionsnedsättning.Vi påpekade 
att programmet är övergripande och berör fler 
områden. Ni kan läsa vår skrivelse här. 
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Samverkan med Försäkringskassan 
fortsätter

HSO Stockholms stad har samverkan med  
Försäkringskassan söderort. Vi för en dialog om 
de insatser som Försäkringskassan söderort 

handlägger. Under 2014 har samverkan foku-
serat på insatsen personlig assistans och under 
året kommer vi övergå till andra stöd, bland 
annat handikappersättning och vårdbidrag. 

Om ni har erfarenheter av handikapp- 
ersättning eller vårdbidrag tar vi gärna 
emot dessa, hör av er till Emanuel Mörk på  
emanuel.mork@hsostockholm.se

Samverkan med socialförvaltningen
Socialförvaltningen i Stockholms stad har 
bjudit in ett antal organisationer för att föra 
en dialog om aktuella frågor. Vi är med i den-
na dialog och en träff har redan genomförts. 
Tanken är att både organisationerna och  
socialförvaltningen ska lyfta frågor som behövs 
diskuteras. Nästa möte är i början av mars i  
socialförvaltningens nya lokaler i Farsta. 

Vårens kalendarium 
10 mars - Inspirationsmöte om politisk  
påverkan 

Möte för våra medlemsföreningars ordförande, 
vice ordförande och kanslipersonal med: 
•   presentation av det nya intressepolitiska      
    programmet
•   Tobias Smedberg, Agenda PR, föreläser om       
     politisk påverkan på kommunal nivå.

27 mars - Introduktionsutbildning för råden 

Tillsammans med stadens funktionshinderom-
budsman för ledamöterna i råden för funktions-
hinderfrågor 2015-2018, tillfälle 1 på dagtid.

7 april - Introduktionsutbildning för råden
 
Tillsammans med stadens funktionshinderom-
budsman för ledamöterna i råden för funktions-
hinderfrågor 2015-2018, tillfälle 2 på kvällstid. 

27 april - Årsmöte 

En första kallelse till årsmötet är utsänd.  
Möteshandlingarna sänds ut senast fyra veckor 
före årsmötet. Vid årsmötet väljs styrelse och 
revisorer för verksamhetsåret. Då fastställs 
även årsavgift, verksamhetsplan och budget för 
år 2016. 

Motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda 
senast den 28 februari på e-postadress  
kansli@hsostockholm.se.

20 maj - Träff med ordföranden och vice ordfö-
randen i stadens råd förfunktionshinderfrågor, 
Mer info kommer senare i vår. 

För mer information om våra arragemang  
och för att anmäla se vår hemsida  
www.hsostockholm.se/kalendarium  eller  
kontakta kansliet på 08-505 805 60. 
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