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Ledare 

Det här min första ledare för HSO 
Stockholms stad (som i enlighet med 
årsmötets vilja snart byter namn till 
Funktionsrätt Stockholms stad). Hur man 
bäst gör sin introduktion i ett sådant här 
sammanhang saknas det en manual för. 
Precis som det saknas en manual för hur 
man bäst axlar ordförandeposten i HSO 
Stockholms stad i en tid där utmaningarna är 
många.  

Man får helt enkelt pröva sig fram. Sedan 
årsmötet har mycket hänt. Vi har tagit itu 
med en rad frågor. Viktigast är frågorna om 
bidrag till våra verksamheter och 
funktionshindersrådens organisation och 
inflytande i staden. Men vi har även växlat 
upp intressepolitiskt och bl.a. fått 
teckenspråket på dagordningen och 
ifrågasatt stadens arbete med 
framkomligheten på våra gator. Det senare 
skrev vi en insändare om i DN som 
resulterade i en debatt med trafikborgarrådet 
Daniel Helldén i SVT Aktuellt (länk till 
klippet finns på vår hemsida).  

Roligast under min första tid som 
ordförande har dock varit ett mycket lyckat 
medlemsmöte angående stadens översyn av  
funktionshindersråden. Ett möte som kunde 
ha blivit tungt och krävande med tanke på 
de utmaningar som finns, men som blev 
över förväntan positivt. Ett stort tack till alla 
som kom och bidrog! 

Fler utmaningar kvarstår. Denna ledare är 
för kort för att nämna alla. Något jag skulle 
vilja ta upp särskilt är dock vikten av att 
rättighetsperspektivet är styrande och att 
stadens funktionshinderspolitiska mål 
uppnås. Till viss del har stadens arbete 
backat, eller halkat efter, i våra frågor. Så är 
det t.ex. vad gäller tillgänglighet där staden i  

 

många fall alltjämt använder ”enkelt 
avhjälpta hinder” som måttstock för om en 
verksamhet som en skola, ett medborgarhus 
eller en idrottshall är tillgänglig. Enkelt 
avhjälpta hinder utgår från byggnormer och 
gäller främst publika lokalytor (t.ex. entréer) 
vid ombyggnation eller nybygge. Att ange att 
en verksamhet är tillgänglig baserat på en 
sådan måttstock är lite som att påstå att 
semesterhotellet har havsutsikt när det bara 
gäller från ett av hotellets rum, vid god sikt 
och om du kisar riktigt, riktigt noga. Enkelt 
avhjälpta hinder säger inte heller något om 
verksamheten eller om de lokaler som 
verksamheten ska utövas i är tillgänglig för 
alla. För skolan är det klassrummet eller 
pedagogiken. I idrotten och kulturen är det 
annat. Diskrimineringslagstiftningen och 
internationella konventioner ger oss rätt att 
kräva mer än en tillgänglig entré – och det 
bör vi göra.  

Vem är då jag att axla alla dessa frågor och 
de som komma skall? Inget förstås utan min 
nya styrelse. En styrelse som i sin tur är helt 
beroende av vårt kansli. En eloge till dem 
liksom till alla medlemsföreningar som träget 
fortsätter att stå upp för en hållbar 
funktionshinderspolitik i staden.  

En manual för framtiden saknas som sagt. 
Jag hoppas ändå kunna bringa det nytag och 
den synlighet för rörelsen i staden som 
valberedningen och medlemmarna 
efterfrågat. Med en förhoppning om att ni 
får en riktigt fin sommar för i höst växlar vi 
upp ytterligare! 
 
Allt gott,  

 
 

Anna Quarnström,  

ordförande  



 
 
 
 

Medlemsföreningarna  

 

Årsmötet  

Sammanfattning från vårt årsmöte som ägde 
rum den 9 april: 
 

 Till ny ordförande valdes Anna 
Quarnström, Hörselskadades förening i 
Stockholm. Anna har varit ledamot i 
styrelsen i två år.  

 Tidigare ordförande Lena Huss kvarstår 
som ledamot.  

 En styrelseledamot hade avgått i förtid 
och en avböjt omval.  

 Två nya styrelseledamöter valdes: 
Kerstin Krebs, Hörselskadades förening 
i Stockholm och Jesper Strömgren, 
Neuro Stockholm.  

 Valberedningen består av Dolores Back 
(sammankallande), Gunilla Göran, 
Kerstin Järneberg, Jan Lamby och Pia 
Olsson. 

 Afasiföreningen Eken Stockholms stad 
övertog länsföreningens medlemskap.   

 Beslut togs om att anta namnet 
Funktionsrätt Stockholms stad. 
Ändringen genomförs successivt under 
året. Mer information kommer till 
hösten.  
 

Länk till protokollet 

 

Medlemsmöte om översynen av 

stadens råd för funktionshindersfrågor  

Våra medlemsföreningar och deras 

ledamöter i funktionshindersråden bjöds in 

till ett möte i ABF-huset den 13 juni.  

Syftet med mötet var att tillsammans med 

funktionshindersombudsmannen Pia 

Ehnhage och Veronica Wolgast, samordnare 

på stadsledningskontoret och ansvarig för 

detta arbete, diskutera och klargöra hur 

staden kommer att arbeta med översynen. 

Staden var tydlig med att slutförslaget ska 

vara framtaget i samverkan med 

funktionshindersrörelsen och att det även 

ska ut på remiss till berörda.   

Staden kommer efter sommaren att bjuda in 

representanter från organisationerna för att 

tillsammans diskutera nya vägar till 

samverkan inom fh-råden.  

Vi kommer under hösten ordna ett 

uppföljande medlemsmöte.  

Länk till stadens Power-Point-presentation  

 

Intressepolitiskt arbete  

 

Politikersamtal om bidragen 

Att verka för att HSO Stockholms stad och 
våra medlemsföreningar får en mer hållbar 
ekonomisk situation och trygghet är en 
prioriterad fråga i verksamhetsplanen och i 
vårt arbete.  
 
Många föreningar har en skör ekonomi som 
är helt beroende av stöd från staden och att 
samarbetet fungerar väl. Men helt 
problemfri är inte fördelningen av 
verksamhetsbidragen. Ett problem är att 
bidragen utgår från socialnämndens 
verksamhetsområde, vilket kan uppfattas 
negativt då vårt engagemang på så sätt 
förminskas från att vara en fråga om 
mänskliga rättigheter till en fråga om 
socialpolitik. Det medför också krav på 
förningarna att man ska ha social 
verksamhet för att få stöd. För många 
föreningar är det lätt att påvisa men för en 
del andra är sociala aktiviteter inte en 
effektiv väg för att nå uppsatta mål för 
verksamheten.  
 
Vad vi önskar är respekt och uppskattning 
för vår särskilda ställning i staden och bidrag 
som matchar det.  
 
Vår ordförande har därför bjudit in partierna 
till samtal om bl.a. bidragsfrågan. Hittills har 
vi träffat företrädare för Vänsterpartiet, 

file://///hso-srv1/hso/Styrelsen/Årsmöten/2019/Protokoll%20med%20bilaga_skannad.pdf
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Miljöpartiet och Socialdemokraterna. 
Samtliga partier har visat på stor förståelse 
och sympati i de frågor som lyfts.  
 
Återstår att se om det leder till resultat. Vi är 
dock övertygade om att dessa möten och 
diskussioner på sikt kan bidra till att 
partierna får en bättre förståelse för våra 
frågor och utmaningar. 
 
 
Insänd skrivelse 

Stockholms stad har inrättat ett nytt råd för 
Agenda 2030. Vi har i en skrivelse till 
kommunstyrelsen poängterat vikten av att 
det nya rådet förvaltar funktionshinders-
frågorna i staden på ett sätt som gör det 
möjligt för alla oavsett funktionsförmåga att 
nå jämlikhet. Funktionshindersperspektivet 
är nödvändigt att beakta i stadens arbete för 
att förverkliga en hållbar framtid. 

Länk till skrivelsen finns på vår hemsida.  
 
 

Insända remissvar 

Vi har spontat yttrat oss över 
revisionsrapporten Tillgänglighet i offentlig miljö 
och till stadens service (nr 7/2018).  

Vi anser att det är anmärkningsvärt att 
staden inte har utvidgat sin syn på 
tillgänglighet sedan 2004 och att staden inte 
följer rättsutvecklingen på området.  

Utbildningsnämndens fh-råd har lämnat ett 
mer omfattade yttrande, vilket vi ställer oss 
bakom. 

Länk till yttrandet finns på vår hemsida.  

 
Vi har även ställt oss bakom ett yttrande om 
teckenspråkets juridiska status som bl.a. våra 
medlemsföreningar Stockholms Dövas 
förening, Hörselskadades förening i 
Stockholm och Förbundet Sveriges 
Dövblinda Stockholms och Gotlands län 
nyligen sänt in till kommunstyrelsen. 

 

Debattartikel 

Den 29 maj publicerades vår artikel ”Slängd 
elsparkcykel försämrar framkomligheten”. 

Elsparkcyklarna skräpar ner våra gator, 
minskar framkomligheten och säkerheten 
för övriga trafikanter samt är ett hinder för 
synskadade. Elsparkcyklarna är även rent 
resursslöseri utifrån ett miljöperspektiv då de 
har en livslängd på max två månader, skriver 
vår ordförande Anna Quarnström på DN 
Åsikt.  

Uthyrningsföretaget Voi och trafikborgar-
rådet Daniel Helldén har svarat på artikeln. 

Länk till artikeln samt svaren finns på vår 
hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Johan Nilsson/TT 

Den 13 juni medverkade dessutom Anna 
Quarnström i en debatt i Aktuellts studio 
tillsammans med Daniel Helldén.  

Länk till debatten finns på vår hemsida.  

 

Analys av stadens budget 

Vi har anlitat Lars Lindberg Produktion för 

att ta fram ett dokument med en 

övergripande analys av Stockholms stads 

budget för 2019 ur ett funktionshinders-

perspektiv och med utgångspunkt från FN:s 

konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.  

Dokumentet ska visa på konsekvenser av 

budgeten med särskilt fokus på social-, 



 
 
 
 
arbetsmarknads-, utbildnings- samt 

kulturnämnden.  

Analysen ska kunna användas i vårt 

intressepolitiska arbete och materialet 

kommer att presenteras under hösten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionshindersråden 

Vakanser  

I mars sände vi ut information om aktuella 
vakanser i råden. Nuläget är i stort sett 
oförändrat och medlemsföreningarna är 
varmt välkomna att nominera ledamöter till 
följande råd:  

 arbetsmarknadsnämnden 

 bostadsbolagen 

 Enskede-Årsta-Vantör  

 Farsta 

 Hässelby-Vällingby 

 kyrkogårdsnämnden 

 Rinkeby-Kista 

 Skarpnäck  

 Spånga-Tensta 

 Stockholms Business Region 

 trafiknämnden o Stockholm Parkering 

 Värme vatten hamn o Stokab 
 
Mer information finns på vår hemsida.  
 
 
 

Förändringar på kansliet 

Sedan vår ombudsman slutade förra 
sommaren har det intressepolitiska arbetet 
skötts dels genom extra insatser av övrig 
personal och styrelsen, dels med hjälp av 
konsulter i några specifika ärenden.    
 

Situationen har nu tillfälligt lösts genom att 

vi anställt Lasse Åsberg som intressepolitisk 

ombudsman på tre månader. Han nås på  

e-post lasse.asberg@hsostockholm.se eller  

telefon 070-575 91 60. 

 

Under förvåren genomförde vi en  

omorganisation på kansliet för att återgå till 

en plattare struktur.  

 

Ewa Ström, ansvarig för bl.a. ekonomi och 

administration, går i förtida pension den  

30 juni. Hur kansliet fortsättningsvis ska 

bemannas är ännu inte helt klart.  

 
 

 
Kansliet har stängt för sommarledighet  
26 juni – 12 augusti 
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Redaktion  Wanda Scherdin och Ewa 
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