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Ledare 

Världen är i coronadimma och mycket står 

på ända. Funktionshindersrörelsen är inte 

förskonad. Tvärtom har många av våra 

medlemmar som är i riskgrupp eller som 

nu får se sitt stöd försvinna det extra tufft.  

 

Våra medlemsorganisationer kan inte 

längre bedriva den livsviktiga verksamhet 

som man brukar. Även Funktionsrätt 

Stockholms stad måste anpassa sig och har 

bland annat flyttat fram årsmötet i enlighet 

med Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  

 

Något positivt är de tecken på att vi lever i 

en värld som krokar arm när man ställs 

inför utmaningar, om än inte rent 

bokstavligen denna gång.  

 

Inom vår rörelse har vi bidragit genom att 

uppmärksamma staden på att all 

information som rör coronaviruset 

behöver finnas på lättläst, nå ut och vara 

tillgängligt för alla. Vi har också lagt upp 

en särskild flik på vår webbplats om 

corona som staden använder. 

 

Vi har också sent omsider fått till en tätare 

dialog med socialborgarrådet i ett flertal av 

våra frågor, som också lovat att lyfta några 

av frågorna till socialminister Lena 

Hallengren. Som möjligheten att få 

ersättning om man är hemma med anhörig 

som inte kan ta del av daglig verksamhet  

 

 

 

 

nu när krisen är här och det faktum att 

regeringens förslag till förbättringar inom 

äldreomsorgen förstås måste utvidgas till 

att även omfatta omsorgspersonal inom 

funktionshindersområdet. 

 

Det kommer att vara skakigt fortsatt en 

tid. Men att döma av det intensifierade 

samarbetet som vi sett mellan våra 

medlemsföreningar kommer vi vara enade 

och starka inför vad som än komma skall.  

 

Jag känner stor tillförsikt och stolthet tack 

vare detta.  

 

Två ungdomsorganisationer har dessutom 

visat intresse att ingå i organisationen på 

senaste tiden. Vilket tyder på att 

funktionshindersrörelsen inte bara är 

aktuell utan lockar fler.  

 

Ett virus må ha lagt sordin på vår tid men 

funktionshindersrörelsen i Stockholm stad 

känns mer levande än på länge.  

 

Hör av er om ni har frågor som behöver 

lyftas. Tillsammans hjälps vi åt! 

 

 

 
 

 
 

 
 

Anna Quarnström,  

  ordförande  

 



 
 
 

Medlemsföreningarna  

 

Framflyttat årsmöte 
 

Den 21 april 2020 skulle vårt årsmöte ägt 

rum men coronapandemin har påverkat 

samhället i grundvalarna och så förstås även 

vår organisation. 

 

Styrelsen beslöt efter noga överväganden att 

skjuta fram årsmötet till hösten/vintern av 

hänsyn till allas säkerhet. Formerna för 

mötet får anpassas efter den rådande 

situationen med coronaviruset. Datum är 

inte ännu bestämt men ny kallelse kommer 

skickas ut i god tid innan mötet.  

 

Under tiden har revisionen färdigställts och 

revisionsberättelsen lämnats och det finns 

inte något kontroversiellt på dagordningen, 

vilket borgar för att årsmötet ska kunna 

genomföras på ett smidigt sätt.  

 

Nuvarande ledamöter förvaltar sina platser 

tills det är möjligt att genomföra mötet. Vi 

kommer hålla er uppdaterade och hoppas på 

allas förståelse.  

 

Samtal med socialförvaltningen om 

föreningsbidragen 
 

Vi har kontaktat socialförvaltningen för att 

få klarhet i om bidragen kommer att 

påverkas när föreningarna på grund av 

coronapandemin tvingas ställa in eller ställa 

om sin verksamhet. Vi har även bett 

funktionshindersombudsmannen att ta reda 

på hur staden ser på detta.  

 

Svaret vi fått är att de föreningar som ställer 

om och anpassar sin verksamhet inte 

kommer att påverkas. Det är dock viktigt att 

meddela om de förändringar som behöver 

göras på grund av rådande situation. 

 

Om föreningarna behöver skjuta fram sina 

årsmöten kommer det inte att påverka 

bidragen. Däremot om en förening ställer in 

hela sin verksamhet i till exempel ett halvår 

kan det bli aktuellt med reducerade bidrag 

enligt Eva-Lotta Elmér, enhetschef på 

socialförvaltningen.  

 

Vi kommer bevaka hur staden hanterar 

bidragsansökningarna och agera om det 

skulle bli aktuellt med neddragningar. 

 

Intressepolitiskt arbete  

 

Debattartikel 
 

Vi uppmärksammade Internationella 

kvinnodagen den 8 mars genom att skriva en 

debattartikel om alla de kvinnor som gör 

insatser som anhöriga. Artikeln publicerades 

i Dagens Samhälle.  
 

”I dag på internationella kvinnodagen vill vi 

lyfta fram alla kvinnor som gör insatser som 

anhöriga. När skolan inte ger barnet en 

fullgod utbildning. När myndighetskontakter 

är krångliga. När äldreomsorgen har för lite 

resurser. Då bränner kvinnor ut sig i kampen 

för att få tillvaron att fungera” skriver Anna 

Quarnström och Kukkamariia Valtola 

Sjöberg. 
 

Du hittar hela artikeln via denna länk: 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/bris

tande-valfard-gor-att-kvinnor-branner-ut-

sig-31770 

 
Pressmeddelande 
 

Ett pressmeddelande har publicerats om 

vikten av att information om coronaviruset 

når alla.  
 

Det återfinns här: 

https://funktionsrattstockholm.se/pressme
ddelande-information-till-alla-om-corona-ar-
viktigt/ 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/bristande-valfard-gor-att-kvinnor-branner-ut-sig-31770
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/bristande-valfard-gor-att-kvinnor-branner-ut-sig-31770
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/bristande-valfard-gor-att-kvinnor-branner-ut-sig-31770
https://funktionsrattstockholm.se/pressmeddelande-information-till-alla-om-corona-ar-viktigt/
https://funktionsrattstockholm.se/pressmeddelande-information-till-alla-om-corona-ar-viktigt/
https://funktionsrattstockholm.se/pressmeddelande-information-till-alla-om-corona-ar-viktigt/


 
 
 

Insänd skrivelse 
 

Vi har tillsammans med några av 

medlemsföreningarna skickat in en skrivelse 

angående stadens hantering av covid-19 

rörande personer med funktionsnedsättning 

under coronapandemin.  
 

Skrivelsen togs väl emot av staden och 

socialborgarrådet Jan Jönsson (L) svarade 

omgående och bjöd in till ett möte via Skype 

för en diskussion med funktionshinders-

rörelsen. 
 

Skrivelsen och borgarrådets svar finns här:  

https://funktionsrattstockholm.se/svar-pa-

skrivelse-fran-socialborgarradet-jan-

jonsson/ 

 
Insända remissvar 
 

Vi har under våren yttrat oss över följande 

remisser.  

Remissvaren i sin helhet hittar ni här: 

https://funktionsrattstockholm.se/om-

oss/intressepolitik/remissvar/ 

 

Motion om en egen tävlingsklass för Stöd och 

service till personer med funktionsnedsättning i 

stadens kvalitetsutmärkelse 
 

Motionärerna föreslår att en ny tävlingsklass 

läggs till de redan existerande klasserna där 

personal prisas för insatser. Motionärerna 

föreslår att den nya tävlingsklassen skulle 

särskilt beröra ”Stöd och service till personer 

med funktionsnedsättning”.  
 

Vi skrev i vårt svar att vi ser det som positivt 

att staden skulle lägga till en sådan 

tävlingsklass eftersom detta kan bidra till att 

höja stadens kvalité rörande stöd och service 

till personer med funktionsnedsättning.  

 
Motion om försök med fri ledsagning 
 

I vårt yttrande bifaller vi förslaget i 
motionen om fri ledsagning och tror att ett 
sådant införande skulle bidra mycket positivt 

till frihet och självständighet för de personer 
som behöver ledsagning.  

 
Motion angående ökad tillgänglighet 
 

Vi bifaller motionärernas förslag om att 
inrätta en tillgänglighetskommission med 
tillhörande investeringsfond, en 
tillgänglighetsstrateg och att kommun-
styrelsen, alla nämnder och bolag bör 
intensifiera arbetet för att uppnå målen i 
delaktighetsprogrammet.  
 

Vi framförde också förhoppningen att fler 

upphandlingar skulle göras framöver 

gällande insiktsutbildningar med olika fokus 

så att det blir ett brett perspektiv på 

tillgänglighet. Även att ta fram riktlinjer för 

”funkisanalys” för stadsplanering och att ta 

fram en tillgänglighetscertifiering med 

tillhörande ”funkisflagga” för lokaler var 

något som vi bejakade i vårt svar. 

 
Extern remiss inför upphandling av 

insiktsutbildning till Stockholms stad 
 

Vi skrev i vårt svar att vi ser det som mycket 

positivt och efterlängtat att staden genomför 

en gemensam upphandling av 

insiktsutbildningar så att stadens tjänstemän 

och förtroendevalda ges möjlighet att öka 

sin kompetens och medvetenhet om hur 

bristande tillgänglighet utgör ett hinder för 

delaktighet. Därtill framförde vi en del 

önskemål och råd så att utbildningarna kan 

bli så användbara som möjligt.  

 
Objekt- och anhöriganställningar inom 
ledsagarservice och avlösarservice 
 

I tjänsteskrivelsen nämns att det enbart är 
vid synnerliga skäl som anhöriga ska få 
anställas.  
 

Detta svarade vi är en skrivning som kan 
riskera att användas på ett sätt som närmast 
eliminerar möjligheten att anställa anhöriga. 
Ur ett brukarperspektiv är detta inte 
tillfredsställande.  
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Kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet 
 

I vårt svar lyfte vi att vi anser att det 

generellt vore det bra om staden hade 

auktoriserade tolkar men att införa ett krav 

på detta riskerar att minska tillgången då det 

är stor brist på auktoriserade tolkar.  

 
Ökat skydd mot våld för personer inom LSS, 
av Alexandra Mattsson Åkerström (V) 
 

Vi betonade i vårt svar att vi anser att de 

förslag i motionen som berör ökat skydd för 

personer inom LSS som kan utsättas för 

våld är bra och att ett helhetsgrepp bör tas 

för att skydda de personer som utsätts för 

våld.  

 
Inrättande av tryggt mottagande inom 

socialpsykiatrin av Alexandra Mattsson 

Åkerström (V) 
 

Vi skrev att vi håller med om intentionerna i 

motionen och anser att det är viktigt att ett 

tryggt mottagande utvecklas inom staden.  
 

Dock kunde vi inte riktigt uttala oss om det 

exakta förslaget om att göra ett pilotprojekt i 

tre stadsdelar är den bästa vägen framåt i 

denna fråga.  
 

Vi förde fram att staden kanske även bör 

göra en större utredning och ta exempel från 

andra kommuner för att hitta det bästa 

arbetssättet framöver.  

 
Facebook 
 

Vi har startat en Facebooksida på prov som 

ni gärna får följa om ni finns där. 

 

Där lägger vi upp till exempel debattartiklar, 

information från medlemsföreningarna samt 

från Stockholms stad.  

 

Du hittar oss här: 

https://www.facebook.com/funktionsrattst

ockholmsstad/ 

 

Vår webbplats  
 

Vi fortsätter att informera på webben om 

aktuella frågor.  

 

Vi har lagt upp en särskild flik/sida som 

berör coronapandemin. Där har vi bland 

annat samlat information från er 

medlemsföreningar, staden och 

myndigheter. Sidan uppdateras löpande.  

 

Coronafliken nås här: 

https://funktionsrattstockholm.se/om-

oss/corona/ 

 

Funktionshindersråden 

 

Mötesformer i fh-råden under 

coronapandemin 
 

Det är varje nämnd och bolagsstyrelse som 

själv behöver besluta om fh-rådsmöten ska 

ställas in eller inte.  

 

Funktionshinderombudsmannen (FO) Pia 

Ehnhage har förmedlat till rådens 

sekreterare att det inte finns några hinder att 

genomföra möten på distans förutsatt att 

ledamöterna godkänner det och att 

tillgängligheten beaktas.  

 

Flera fh-råd har ställt in sina möten men det 

finns också de som har möten via 

mötesplattformen Zoom, vilket fungerat 

bra. Andra råd har per mejl samlat in 

synpunkter och skickat till sekreteraren. Det 

är dock oklart om möten på distans ger rätt 

till arvode.  

 

Översyn av stadens råd för 

funktionshindersfrågor 
 

I senaste nyhetsbrevet informerade vi om 

den pågående översynen av fh-rådens 

organisation och arbetsformer. 
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I mars bjöds vi in till ett möte i Stadshuset 

för en kortare presentation av det förslag 

som Veronica Wolgast, ansvarig för 

översynen, arbetat fram. Förslaget är ännu 

inte presenterat för stadens ledning vilket 

gör att det inte finns något underlag att 

tillgå.  
 

Förslaget innebär flera större förändringar 

men det framgår inte klart hur delaktigheten 

och påverkansmöjligheterna ska stärkas, 

vilket är själva syftet med översynen. Det är 

svårt att ha någon uppfattning om 

indelningen och minskningen av antalet råd 

då det beror på vilka förutsättningar, stöd 

och resurser råden kommer att få.  
 

Vår hållning är att vi ska vara öppna för 

förändringar, förutsatt att det leder till ökad 

delaktighet och påverkansmöjligheter. 
 

Så snart vi får ett underlag från staden 

kommer vi att skicka ut det till er och kalla 

till ett ordförande-/medlemsmöte för 

diskussion kring förslaget.  
 

Under tiden bevakar vi frågan och kommer 

inkomma med inspel till det fortsatta 

arbetet. 

 

Vakanser  
 

Information om aktuella vakanser och 
nomineringsförfarandet finns på vår 
webbplats under fliken om fh-råden,  
https://funktionsrattstockholm.se/rad-for-
funktionshinderfragor/vakanser-i-raden/ 
 

Medlemsföreningarna är varmt välkomna att 

nominera ledamöter till de vakanta platserna. 

 

Information från FO  
 

FO Pia Ehnhage har via vårt kansli skickat 

ut ett brev till alla ledamöter i stadens råd för 

funktionshindersfrågor med information om 

aktuella frågor. Pia tar upp flera viktiga 

frågor som till exempel: 

• Översynen av stadens råd för 

funktionshindersfrågor 

• Funktionshindersombudsmannens 

rapport 2019 

• Upphandlingen av insiktsutbildningar 

• Stadens trygghetsmätning 2020 

• Aktuellt inom funktionshinderspolitiken 

• Ny funktionshindersombudsman 
 

Avslutningsvis tackar Pia för alla tips och 

förslag på vad staden behöver göra för att 

inkludera personer med funktions-

nedsättning under coronapandemin.  
 

Brevet har även vidarebefordrats till 

medlemsföreningarna och finns på vår 

webb.  

 

Information från kansliet 

 

Personalen följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer om distansarbete och 

jobbar mestadels hemifrån.  

 

Kansliet stänger för sommarledighet 

onsdagen den 17 juni och öppnar igen 

måndagen den 10 augusti. 

 

Avslutningsvis vill vi i denna ovissa och 

oroliga tid önska er alla en fin vår och 

försommar.  
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