
 

 

Minnesanteckningar från ordförandemöte  
 
Tisdagen den 10 december 2019 klockan 18.00-20.00 

 
Anna Quarnström, ordförande Funktionsrätt Stockholms stad, öppnade mötet och önskade alla 
välkomna. 
 
1. Översyn av stadens råd för funktionshindersfrågor samt hur kan vi gemensamt driva våra 

intressepolitiska frågor i råden 

Staden håller på med en översyn av stadens råd för funktionshindersfrågor. Mötet hade en 
diskussion om vad som fungerar och vad som inte fungerar i råden. Röster som hörde var att det är 
väldigt olika förutsättningar i de olika råden. Vissa råd har aktiva sekreterare som hjälper ledamöter 
med att ta fram det viktigaste som ska behandlas på mötet medan andra upplever att de får en stor 
mängd handlingar med kort varsel utan att kunna avgöra vad som är viktigast att läsa igenom. Vissa 
upplever ingen kontakt alls med politikerna i respektive nämnd medan andra haft lite mer kontakt.  
 
Andra viktiga frågor som lyftes var att: 
- Ledamöterna bör få ett höjt arvode. 

- Vi skulle kunna utbilda våra representanter i råden. 

- Råden borde få rätt att väcka frågor till nämnden. 

- En kanslifunktion borde inrättas som kan samordna arbetet i råden. 

- Ett avtal bör tas fram mellan staden och Funktionsrätt Stockholms stad. 

- Kanske borde mötestiden för råden ses över så fler kan närvara? 

- Rådens funktion måste förtydligas.  

- Bör vi ha ett forum där rådsrepresentanter kan enas om ett par frågor att gemensamt driva i 

råden?  

Vi har också haft mycket svårt att få tag på nya ledamöter och just nu har vi en vakans på 34 platser.  
 
Mötet enades om att Funktionsrätt Stockholms stad ska bjuda in en representant per 
medlemsförening till samråd kring råden för att fortsätta diskussionen kring rådens arbete.  
 
2. Analys av stadens budget 

En kort diskussion hölls om stadens budget. Den kommer påverka utvecklingen i skolan negativt, men 
även arbetsmarknad, socialtjänst och LSS. Fler och fler blir hänvisade till försörjningsstöd. 
 
3. Övriga frågor 

Anna frågade mötet ifall Facebook vore en bra kanal för Funktionsrätt Stockholms 
stad att använda?  

Många på mötet bejakade att vi borde använda Facebook och även Instagram för att  
deras medlemmar är mycket på sociala media och får sin information den vägen. Det finns  inte ork 
att leta mer fakta än på sociala media. Det är viktigt att synas i opinionen. 

Det  hördes även röster att vi bör använda sociala media med omsorg och eftertanke och inte  
utöka den press och stress som våra medlemmar kan känna i vardagen.  

 
Under mötet bjöds på en jultallrik och Anna tackade avslutningsvis alla för visat intresse! 


