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Ledare 
 

Sedan förra nyhetsbrevet har mycket hänt 
både hos oss och i staden, som efter valet 
styrs av en grönblå majoritet.  

Det är ännu ovisst hur förändringarna i 
Stadshuset kommer att påverka stadens 
funktionshinderspolitik. Positivt är att det i 
budgetförslaget för första gången står att 
stadens nämnder och bolagsstyrelser ska 
använda ett funktionshindersperspektiv i sitt 
arbete. Vi får tillsammans hjälpas åt att 
bevaka att det blir så även i praktiken. 

Jag skrev i förra ledaren om revideringen av 
stadens delaktighetsprogram, som då var ute 
på remiss. I vårt eget remissvar skrev vi att 
det är positivt att det nya programmet har 
ett mer uttalat rättighetsperspektiv men att 
brister i uppföljningen kvarstår.  

Vi är nöjda med att vi lyckades påverka att 
programmets rättighetsperspektiv blev 
tydligare och att exempel på de ojämlika 
livsvillkor våra grupper lever under beskrivs 
i programmet, även om staden inte 
benämner det som uttryck för strukturell 
diskriminering.  

Program för tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning 2018-2023 
antogs av Stockholms stads kommun-
fullmäktige i slutet av maj.  

Socialroteln har under hösten initierat en 
utvärdering av funktionshindersrådens 
arbete och organisering, för att få till stånd 
en bättre fungerande samverkan och 
delaktighet. Det är glädjande att staden 
hörsammat våra skrivelser där vi påtalat 
behovet av en utvärdering och översyn. 
Utvärderingen beräknas vara klar under 
december.  

I vårt intressepolitiska arbete har vi i år 
prioriterat skolfrågan och anlitat konsult-
företaget Ramboll för att ta fram en studie 
av Stockholms stads arbete för att säkerställa  

 

 

en likvärdig utbildning med fokus på elever 
med funktionsnedsättning. När den var klar 
bjöd vi in utbildningsnämndens ledamöter 
till ett panelsamtal i ABF-huset. En artikel 
om rapportens alarmerande resultat 
publicerades nyligen i Dagens Samhälle.  

Länk till rapporten  

Vår förhoppning är att satsningen ska bidra 
till att staden uppmärksammar situationen 
för elever med funktionsnedsättning på ett 
mer systematiskt sätt och att den 
diskriminering som elever med funktions-
nedsättning riskerar att utsättas för i 
utbildningssystemet upphör.  

Den 21 augusti arrangerade vi en 
politikerträff i ABF-huset. Alla inbjudna 
partier kom och alla var tämligen överens i 
de frågor som diskuterades. Livesändningen 
via WestreamU med skrivtolkar/undertext 
och teckenspråkstolkar var uppskattad och 
fungerade utmärkt. Vi vill särskilt tacka HRF 
Stockholm för detta förslag och för värdefull 
hjälp med planering och teknik. Sändningen 
kan ses i även i efterhand, länk finns på vår 
hemsida. 

Sen vi hördes senast har vårt årsmöte ägt 
rum. Vi kunde då välkomna två nya 
medlemsföreningar samtidigt som en 
lämnade oss. HSO representerar nu 32 
föreningar.  

Jag och övriga styrelsen tackar varmt för 
förtroendet att driva de gemensamma 
funktionshinderspoliska frågorna i 
Stockholms stad fram till nästa årsmöte i 
april 2019.  

 

 
 

 

 

Lena Huss, ordförande  

https://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2018/10/Slutversion.-Stockholms-stads-arbete-fo%CC%88r-att-sa%CC%88kersta%CC%88lla-en-likva%CC%88rdig-utbildning-compressed.pdf


 
 
 
 

Rapport från kansliet 

Vid årsskiftet flyttade vi till nya mindre 
lokaler i kontorshotellet 7A vid Odenplan.  

Under våren var vår ombudsman Marian 
Bergroth tjänstledig för studier. Marian har 
nu valt att gå vidare i yrkeslivet och vi står 
åter utan ombudsman. Hur denna situation 
ska lösas diskuteras utifrån flera aspekter 
och kommer eventuellt leda till en 
omorganisering i syfte att bättre tillvarata de 
personella resurser vi har.  

 

GDPR 

Som alla säkert uppmärksammat trädde 
dataskyddsförordningen GDPR (General 
Data Protection Regulation) i kraft i maj.  
Den ställer höga krav på hur företag och 
organisationer får behandla personuppgifter. 

HSO ska skydda personuppgifter enligt lag. 
De personuppgifter vi hanterar gäller de 
som har förtroendeuppdrag inom HSO eller 
som är ledamöter i stadens funktions-
hindersråd. Personuppgifterna är endast 
tillgängliga för HSO och betrodda 
samarbetspartners (så kallade 
personuppgiftsbiträden) som vi har skrivit 
avtal med samt för Stockholms stad. 

Vi informerade berörda via ett separat 
utskick i maj. Mer information finns på vår 
hemsida.  

Ny hemsida 

Vi har nyligen sjösatt en moderniserad 

version av vår hemsida som nu har 

förbättrad tillgänglighet samt en följsam 

webbdesign, som anpassar sig automatiskt 

till smarta telefoner, läs-/surfplatta eller 

persondator.  

På hemsidan finns bl.a. information om 

aktuella vakanser i fh-råden och i kalendariet 

minnesanteckningar från våra möten och 

utbildningar.  

 

Ny grafisk profil 
Vi har anlitat företaget Funkify AB för att ta 
fram en ny grafisk profil. Förutom att den är 
tillgängligt utformad har vi samtidigt fått en 
modernare signatur respektive silhuett.  
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Nytt telefonnummer 

Från den 1 december har vi nytt 
telefonnummer: 08-30 05 35. Det gamla 
numret kommer parallellt vara i bruk fram 
till i vår. 
 
 
 

Medlemsföreningarna  

Årsmötet  

Sammanfattning från vårt årsmöte 5 april: 
 

 Två nya medlemsföreningar valdes in – 

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) 

Stockholms och Gotlands län och 

Huvudvärksföreningen Stockholm. 

 Samtidigt hade VIS, Vuxendöva i 

Sverige Stockholms län, ansökt om 

utträde. 

 Två styrelseledamöter hade avböjt 

omval. Styrelsen består i år av 

ordförande och sex ledamöter.  

 Valberedningen har utökats till fem 

ledamöter genom att Kerstin Järneberg 

valdes in. Övriga är sedan 2017: Dolores 

Back, sammankallande, Gunilla Göran, 

Jan Lamby och Pia Olsson. 

Årsmötesprotokoll 

 

http://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2018/05/%C3%85rsm%C3%B6tesprotokoll_skannat.pdf


 
 
 
 
Ordförandemöte 
Den 5 november arrangerade vi ett möte för 
ordförande och vice ordförande i våra 
medlemsföreningar. En konstruktiv 
diskussion fördes bl.a. inför ett eventuellt 
namnbyte. 

Minnesanteckningar från mötet 
 
Namnfrågan 
Handikappförbunden har som bekant bytt 
namn till Funktionsrätt Sverige vilket 
aktualiserat om vi också ska göra det, inte 
minst för att komma ifrån att begreppet 
handikapp fortfarande ingår i vårt namn. I 
våras bytte även HSO i Stockholms län 
namn – till Funktionsrätt Stockholms län – 
och de har delvis samma medlemsföreningar 
som vi.  

Namnfrågan var uppe på årsmötet i april 
2018 och det bestämdes att den skulle 
diskuteras vidare på ett ordförandemöte till 
hösten samt att beslut i frågan ska tas på 
årsmötet 2019.  

Ett underlag kommer att skickas ut med 
årsmöteshandlingarna. 

 

Insända remissvar 

Under våren och hösten har vi svarat på 
följande remisser: 

 Program för tillgänglighet och 
delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 2018-2023,  
Dnr KS 171-1831/2016 

 

 Förslag till reviderade riktlinjer 

gällande ledsagning och 

ledsagarservice, Dnr KS 2018/585 

 

 Färdplan för ett Stockholm för alla 

– en rapport från kommissionen för 

ett socialt hållbart Stockholm, Dnr 

KS 2018/911 

Ett tips är att hänvisa till våra remissvar om 
ni själva inte har möjlighet att yttra er i 
frågorna.  

Yttrandena finns på vår hemsida. 

 

Funktionshindersråden 

Nästa mandatperiod 
Nuvarande ledamöter i fh-råden är valda för 
mandatperioden 2015-2018 och normalt 
skulle en ny nomineringsprocess ha 
påbörjats redan innan sommaren. Då 
avvaktade vi dock den översyn som både vi 
och funktionshindersombudsmannen begärt.  

Staden meddelade i slutet av september att 
befintliga platser/nomineringar inte kan löpa 
vidare som vi hade föreslagit, utan att vi 
måste inkomma med nya för mandat-
perioden 2019-2022.  
 
Vi har den sista månaden arbetat intensivt 
med att sammanställa och göra urval utifrån 
medlemsföreningarnas insända 
nomineringsförslag. Funktionshinders-
organisationernas nomineringar är nu 
inskickade till stadens nämnder och 
bolagsstyrelser. Medlemsföreningar och de 
nominerade ledamöterna är också 
informerade om resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glädjande är att de flesta funktionshinders-
råd blir i det närmaste fullt bemannade. 
Endast för några råd i ytterstaden ser det 
sämre ut.   

Medlemsföreningarna är nu välkomna att 
nominera ledamöter till de vakanser som 
finns.  

https://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2018/11/Minnesanteckningar-fr%C3%A5n-ordf%C3%B6randem%C3%B6te-5-november-2018_slutv.docx
https://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2018/10/Remissyttrande-Färdplan-för-ett-Stockholm-för-alla_slutversion-19-okt-2018.pdf


 
 
 
 

Nytt från stadens FO 

FO:s årsrapport 

Funktionshindersombudsmannens 
årsrapport antogs i april. I rapporten 
konstateras att nationella undersökningar 
visar att det fortfarande finns stor ojämlikhet 
i levnadsvillkor för personer med 
funktionsnedsättning jämfört med övriga 
befolkningen. Det gäller inom områden som 
utbildning, arbete, ekonomi, hälsa, fritid och 
politisk delaktighet. Kvinnor med 
funktionsnedsättning har genomgående 
sämre levnadsvillkor än män med 
funktionsnedsättning. 

Rapporten diskuterar bl.a. förutsättningarna 
för uppföljning av stadens arbete inom 
funktionshindersområdet på mer 
övergripande nivå. För att få en samlad bild 
av stadens fortsatta arbete med funktions-
hindersperspektivet finns ett behov av att 
komplettera nuvarande uppföljningar 
avseende tillgänglighet, levnadsvillkor och 
delaktighet. 

Funktionshindersombudsmannen föreslår i 
rapporten bl.a. att 

 staden i samråd med HSO Stockholms 
stad gör en översyn av den nuvarande 
organisationen av funktions-
hindersråden 

 alla verksamheter, även de som på 
stadens uppdrag bedriver verksamhet i 
annan regiform, ska presentera sin 
tillgänglighet med hjälp av 
Tillgänglighetsguiden 

 staden undersöker förutsättningarna att 
införa en app för anmälan av enkelt 
avhjälpta hinder 

 staden inventerar verktyg och arbetssätt 
som nämnder och bolagsstyrelser kan 
använda sig av som stöd i arbetet med 
ett funktionshindersperspektiv 

 i stadens egna enkätundersökningar 
utforma frågor (frivilliga att besvara) om 
egen självskattad funktionsnedsättning. 

 
Länk till årsrapporten 
 

S:t Julianpriset 

Staden påbörjade under våren arbetet med 
2018 års S:t Julianpris, som tillkommit för att 
belöna arbete som görs för att inkludera 
personer med funktionsnedsättning i 
samhället.  
 
Priset delades ut på internationella 
funktionshindersdagen den 3 december. 
Vinnare blev Gustaf Vasa kyrka (i kategorin 
fysisk tillgänglighet), Tekniska museets 
utställning MegaMind (tillgänglig 
information och kommunikation) och 
Livekonstkollektivet MELO (delaktighet). 
 
Lars Epsteins rapportering från 
prisutdelningen (DN Stockholms 
Facebooksida)  

 

 
Avslutningsvis vill vi önska er alla en god 
jul och ett gott nytt år. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 
 

Kansliet har stängt för julledighet  
21 december -7 januari 
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http://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2018/05/Funktionshindersombudsman-rapport-2017-tillg%C3%A4nglig-version.pdf
https://www.facebook.com/notes/dn-stockholm/gustav-vasa-kyrka-fick-st-julianpriset/2202156150053123/
https://www.facebook.com/notes/dn-stockholm/gustav-vasa-kyrka-fick-st-julianpriset/2202156150053123/
https://www.facebook.com/notes/dn-stockholm/gustav-vasa-kyrka-fick-st-julianpriset/2202156150053123/
http://www.hsostockholm.se/

