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Ledare 

2019 kommer gå till föreningens 

historia som året då man tog steget 

från HSO (Handikappföreningarnas 

samarbetsorgan) Stockholm Stad till 

Funktionsrätt Stockholms stad. Med 

nytt namn kommer inte per automatik 

nya synsätt. Det är lätt att konstatera 

att även om vi i vissa avseenden 

kommit långt inom funktions-

rättsfrågor så är det alltjämt gamla 

synsätt som spökar (för att parafrasera 

Margareta Persson som deltog i 

höstens stora namnbytesseminarium).  

Jag känner en stor stolthet över att vi 

har en stark rörelse i Stockholm som 

arbetar aktivt för att bryta tidigare 

synsätt på olika vis. Inte enbart inom 

våra föreningar utan även via alla som 

finns representerade i stadens 

funktionshindersråd. Även här sker 

ett förändringsarbete, förvisso i 

stadens regi. 

Förändringsarbete har i stora delar 

präglat året med andra ord. Men det 

betyder inte att det intressepolitiska 

arbetet har stannat av. Tvärtom.  

Under året har Funktionsrätt 

Stockholms stad arbetat i allt från det  

 

 

lilla till det stora. Som exempel har vi 

ägnat oss åt allt mellan trafik(rotel)vett 

med elsparkcyklar till höjda 

verksamhetsbidrag till stadens 

funktionshindersorganisationer.  

Detta arbete ska utvecklas och gärna i 

utökat samarbete med er i 

föreningarna och våra representanter i 

funktionshindersråden. För det krävs 

att man går från ord till handling för 

riktig förändring och det är det vi vill 

uppnå.  

Följ oss för mer information via våra 

kanaler och hör av er om ni själva har 

tankar på intressanta nya sätt att gå 

från ord till handling under 2020.  

Med detta nyhetsbrev tackar vi för i år 

och önskar er alla  
 

en god jul och ett gott nytt år! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anna Quarnström,  

ordförande  



 
 
 
 

Medlemsföreningarna  

 

Uppföljande medlemsmöte om 

översynen av stadens fh-råd 

Våra medlemsföreningar och deras 

ledamöter i stadens råd för funktions-

hindersfrågor (fh-råd) bjöds in till ett 

uppföljande möte om den pågående 

översynen i ABF-huset den 17 oktober. 

Veronika Wolgast, ansvarig för översynen, 

var inbjuden för att informera om 

processen. 

 

Staden har under hösten med hjälp av vårt 

kansli bjudit in representanter från 

organisationerna för att tillsammans 

diskutera nya vägar till samverkan inom fh-

råden. Alla som anmält intresse att delta har 

getts möjlighet till detta.  

 

På mötena har både personer som varit med 

en väldigt kort tid i råden och de som varit 

med ”från början” deltagit. Både 

instruktionerna och fh-rådens organisation 

ska ses över och förslaget kommer att 

skickas ut brett på remiss.  

 

Mycket information om vad som har 

fungerat och vad som inte har fungerat har 

kommit fram från både organisationerna och 

stadens medarbetare. Nästa steg i processen 

är att börja föra ett samtal om vad som kan 

göras för att råden ska fungera på bästa sätt.  

 

Ambitionen är att ett förslag finns framtaget 

i samband med att man ska besluta om 

stadens budget för 2021.  

 

Minnesanteckningar från mötet finns på vår 

webbplats. 

 

Lansering av vårt nya namn 

Vid årsmötet i april 2019 beslutades att vi 

skulle byta namn till Funktionsrätt 

Stockholms stad.  

 

Det nya begreppet, som introducerades av 

Funktionsrätt Sverige 2017, för in en 

dimension av individuella rättigheter i den 

funktionshinderspolitiska samhällsdebatten. 

Begreppet flyttar fokus från hinder, 

tillgänglighet och särskilda lösningar till 

principen om mänskliga rättigheter och ett 

samhälle utformat för alla oavsett 

funktionsförmåga. 

 

De administrativa delarna av namnbytet 

förbereddes under våren och genomfördes 

stegvis under hösten.  

 

För att manifestera namnbytet bjöd vi den 

11 november in till en spännande kväll i 

ABF-huset med föreläsare och panelsamtal.   

 

Margareta Persson, författare till boken 

”Gamla synsätt spökar än” gav oss en 

historisk återblick hur samhället sett på 

personer med funktionsnedsättning genom 

tiderna.  

 

Anna Vogel, universitetslektor vid 

Stockholms universitet gav oss en inblick i 

hur politiska beslut kan styra språkbruket.  

 

I pausen serverades en fruktbuffé och 

förfriskningar.  

 

Kvällen avslutades med en ”framtidspanel” 

med Tobias Holmberg, funkisaktivist och 

debattör, Margareta Persson och Anna 

Vogel. Moderator för samtalet var vår 

ordförande Anna Quarnström. 

 

Powerpointpresentationer från kvällen finns 

på vår webbplats. 



 
 
 
 

Ordförandemöte 

Höstens ordförandemöte hölls den 10 

december på S:t Göransgatan 82 A. Under 

kvällen diskuterades översynen av stadens 

fh-råd och hur vi kan driva våra 

gemensamma intressepolitiska frågor i 

råden.  

 

Det gavs flera exempel på förslag hur arbetet 

kan förbättras: 

 Ledamöterna bör få ett höjt arvode. 

 Vi skulle kunna utbilda våra 

representanter i råden. 

 Råden borde få rätt att väcka frågor till 

nämnden. 

 Minska antalet råd på ett genomtänkt 

sätt. 

 En kanslifunktion borde inrättas som 

kan samordna arbetet i råden. 

 Ett avtal bör tas fram mellan staden och 

Funktionsrätt Stockholms stad om vad 

samordningsuppdraget ska rymma. 

 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 till råden och just nu finns det 

34 vakanta platser. 

 

Mötet enades om att Funktionsrätt 

Stockholms stad ska bjuda in en 

representant per medlemsförening till 

samråd kring råden för att fortsätta 

diskussionen.  

 

I pausen serverades en jultallrik och det gavs 

tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter 

under den gemensamma måltiden.  

Frågan om sociala medier är en relevant 

kanal för oss väcktes. Det fanns delade 

meningar där vissa ansåg att vi borde 

använda Facebook och även Instagram för 

att deras medlemmar är mycket på sociala 

medier och får sin information den vägen. 

Andra var mer tveksamma och ansåg att vi 

bör använda sociala media med omsorg och 

eftertanke och inte utöka den press och 

stress som våra medlemmar kan känna i 

vardagen.  

 

Diskussionen om 

för- och nackdelar 

med sociala 

medier i vår 

verksamhet får 

fortsätta nästa år. 

 

 

Intressepolitiskt arbete  

 

Politikersamtal om bidragen 

Att verka för att Funktionsrätt Stockholms 

stad och våra medlemsföreningar får en mer 

hållbar ekonomisk situation och trygghet är 

en prioriterad fråga i verksamhetsplanen och 

i vårt arbete.  

 

Vår ordförande bjöd under våren in 

partierna till samtal om bland annat  

bidragsfrågan och träffade då företrädare för 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna. Detta arbete fortsatte 

under hösten då vi träffade socialborgarrådet 

Jan Jönsson från Liberalerna.  

 

Vi är övertygade om att dessa möten och 

diskussioner på sikt kan bidra till att 

partierna får en bättre förståelse för våra 

frågor och utmaningar. 



 
 
 
 

Insända remissvar 

Vi har under hösten yttrat oss över följande 

remisser: 

 Remissen om Stockholms stads 
säkerhetsprogram 2020-2023 
 

Vi uppmärksammar att 

säkerhetsprogrammet saknar ett 

funktionshindersperspektiv och betonar 

vikten av att staden kan kommunicera 

med alla som bor och vistas här. 

 

 Remiss av Motion om ökad säkerhet för 
oskyddade trafikanter, KS 2019/730 

 

Vi poängterar i vårt yttrande att om ett 

nytt trafiksäkerhetsprogram ska tas fram 

bör ett funktionshindersperspektiv 

finnas med.  

 

 Remiss över Motion om hedersbelöning 
inom daglig verksamhet, KS 2019/696 

 

Vi framför i vårt yttrande att stadens 

sätt att visa uppskattning för personal 

som varit anställda länge genom 

hedersbelöning även ska inkludera 

personer som arbetar inom daglig 

verksamhet.  

 

 

Insänd skrivelse 

Vi har i en skrivelse till stadens 

stadsdelsnämndsanknutna fh-råd uppmanat 

dem att uppmärksamma Boendeplan för 

särskilt boende för personer med 

funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 

2019-2023. 

 

Vill ni ta del av yttrandena och skrivelsen i 

dess helhet finns de på vår webbplats. 

Teckenspråkets juridiska status 

Kommunstyrelsens råd för 

funktionshindersfrågor förslog förra hösten i 

en skrivelse till kommunstyrelsen att en 

översyn behöver göras om teckenspråkets 

ställning i staden.  

 

Vi ställde oss sen bakom ett gemensamt 

yttrande som bland andra våra 

medlemsföreningar Stockholms Dövas 

förening, Hörselskadades förening i 

Stockholm och Förbundet Sveriges 

Dövblinda Stockholms och Gotlands län 

sände in till kommunstyrelsen.  

 

Till vår stora glädje har kommunstyrelsen nu 

beslutat att en översyn ska göras och att 

staden ska ta fram riktlinjer för 

teckenspråkets ställning, utvecklande och 

främjande inom staden. Vi ser detta som en 

stor framgång för vårt gemensamma 

intressepolitiska arbete. 

 

 

 

Analys av stadens budget 

Vi anlitade under våren Lars Lindberg 

Produktion för att ta fram ett dokument 

med en övergripande analys av Stockholms 

stads budget för 2019 ur ett 

funktionshindersperspektiv.  

 

Analysen blev klar i augusti och är tänkt att 

användas för internt bruk och kommer vara 

till stor hjälp när vi analyserar framtida 

budgetar. 

 



 
 
 
 

Funktionshindersråden 

 

Vakanser  

I november 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:  

 kommunstyrelsen 

 arbetsmarknadsnämnden 

 bostadsbolagen 

 Enskede-Årsta-Vantör  

 Farsta 

 Hässelby-Vällingby 

 kyrkogårdsnämnden 

 Norrmalm 

 Rinkeby-Kista 

 Skarpnäck (vilande) 

 Spånga-Tensta 

 Stockholms Business Region 

 Värme, vatten, hamn och Stokab 

 
Mer information finns på vår webbplats. 
 
 
 
 

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  löstes också tillfälligt genom att 

vi anställde Lasse Åsberg som 

intressepolitisk ombudsman under tre 

månader. 

 

Ewa Ström, tidigare ansvarig för ekonomi 

och administration, har under hösten anlitats 

på konsultbasis för att fortsätta att sköta 

föreningens ekonomi. Ewa har också 

ansvarat för de administrativa delarna som 

namnbytet medfört samt för att uppdatera 

vår webbplats. 

 

Efter sommaren påbörjades rekryteringen av 

en ny intressepolitisk ombudsman. I 

november blev det klart att Kukkamariia 

Valtola Sjöberg tackat ja till tjänsten.  

 

Kukkamariia började sin anställning i 

december och kommer främst att arbeta på 

kansliet tisdagar och onsdagar. En halv dag i 

veckan jobbar hon på distans. 

 

Kukkamariia nås från januari 2020 på 

telefonnummer 073-808 57 79 och e-post 

kukkamariia.valtola.sjoberg@funktionsrattst
ockholm.se 

 

Avslutningsvis vill vi på kansliet också 

önska en god jul och ett gott nytt år! 

 

Vi stänger för julledighet idag den  

20 december och finns åter på plats den 

7 januari. 
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