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Till
Undertecknande ledamöter i
Skärholmens råd för funktionshindersfrågor

För kännedom till
VCWolgast, stadsledningskontoret

Svar på inkommen skrivelse från Skärholmens råd för funktionshindersfrågor
(dat 2020-09-18)
Funktionsrätt Stockholms stad – är en paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer
verksamma inom staden. Vi verkar bl.a. för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga
rättigheter, full delaktighet och jämlikhet. Funktionsrätt Stockholms stad representerar 32 föreningar
med sammanlagt drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.
Vi har också stadens uppdrag att samordna funktionshindersorganisationernas nomineringar till
stadens 26 råd för funktionshindersfrågor.

Med anledning av er skrivelse förstår vi att det finns många frågor om stadens kommande
förslag på översyn av råden för funktionshindersfrågor (fh-råd). Ansvarig för översynen,
Veronica Carlstedt Wolgast, har sedan coronapandemins utbrott suttit i stadens krisledning
vilket gjort att processen tagit längre tid än vi alla hade hoppats på. När det finns ett färdigt
förslag kommer staden att presentera det i ett webbinarium för alla fh-rådsledamöter och
andra berörda. Slutförslaget kommer också att gå på remiss så att alla ges möjlighet att lämna
sina synpunkter.
Vi välkomnar en diskussion om fh-rådens organisering -och arbetsformer och ser fram mot att
ta del av stadens förslag på översyn. Då det i dagsläget inte finns något färdigt förslag är det
enligt vår uppfattning svårt att bilda sig någon uppfattning om indelning och minskning 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. Oavsett vilka förändringar som genomförs är det viktigt att de
utvärderas och att funktionshinderrörelsen blir involverad i den processen.
Så snart vi får ett underlag/förslag från staden kommer vi att skicka ut det till våra
medlemsföreningar och kalla till ett ordförande-/medlemsmöte för diskussion kring förslaget.
Under fliken Funktionshinderråden på vår hemsida www.funktionsrattstockholm.se lägger vi
upp minnesanteckningar och Power Point-presentationer från de möten där översynen av fhråden har behandlats. Ni kan också följa processen med översynen i våra senaste Nyhetsbrev.
Vi tar gärna emot förslag och synpunkter från enskilda fh-rådsledamöter men då vi är en
paraplyorganisation för medlemsföreningar är det den årsmötesbeslutade verksamhetsplanen
och budgeten som lägger ramarna för vad vi ska och kan göra under året. Vid senaste
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ordförandemötet i december 2019 beslutades att varje medlemsförening ska utse en
representant som kan föra föreningens talan i kommande samrådsmöten kring fh-rådens
arbete. Vi kommer så snart det finns ett förslag att bjuda in representanterna till ett möte och
ser fram mot att ta del av deras synpunkter.
Frågan om eventuell minskning av antalet fh-råd har funnits med en längre tid.
Veronica tog upp det redan när hon redogjorde för processen med översynen under
medlemsmötet vi arrangerade den 17 oktober 2019 i ABF-huset. Veronica förmedlade då att
den lokala nivån är viktig och att hon inte skulle lägga ett förslag där man tog bort
stadsdelsnämndernas fh-råd. Däremot ansåg hon att man behövde fundera över om det ska
vara så många råd som idag. Vidare förmedlade hon att stadsdelsförvaltningarna är vana att
arbetar tillsammans vilket gör att man kan tänka sig ett gemensamt råd för flera stadsdelar.
Det finnas för och nackdelar oavsett vilken väg vi väljer att gå. Sammanslagningen av social,
äldre -och överförmyndarnämnden i ett gemensamt råd har fallit väl ut och är ett exempel på
att det kan fungera bra.
Frågan om antalet råd togs också upp under de referensmöten som staden med vår hjälp bjöd
in till under hösten 2019 och som alla intresserade gavs möjlighet att delta i. Enligt Veronica
så fanns det olika sätt att se på frågan om antalet råd. En del personer framförde att man ska
behålla antalet råd men förbättra förutsättningarna, andra menade att det vore bättre att
minska antalet råd. Vi har det senaste året emottagit synpunkter från både enskilda fhrådsledamöter och flera medlemsföreningar där en del framfört att antalet råd ska minskas och
andra att de ska vara som det är nu.
Som ansvarig för samordningen av funktionshindersorganisationernas nomineringar till
stadens 26 råd för funktionshindersfrågor ser vi att det är svårt för föreningarna att finna
engagerade personer att nominera till de olika fh-råden. Idag finns det 36 vakanser vilket gör
att vissa råd har svårt att klara sitt uppdrag pga av bristen på ledamöter. Det finns också ett råd
som är vilande pga av att det inte finns några ledamöter alls. Frågan om antalet råd är enligt
vår uppfattning komplex och behöver analyseras både ur ett lokalt och övergripande
perspektiv.
Frågan om fh-rådens organisering -och arbetsformer berör hela funktionshinderrörelsen som
är verksam i staden. Vi har under hösten haft en konstruktiv dialog med DHR
Stockholmsavdelning och SRF Stockholm om bl.a. representation -och
nomineringsprocessen, en dialog som vi ser fram mot att fortsätta med. Vi ser också fram
emot en fortsatt dialog med våra medlemsföreningar och deras fh-rådsledamöter i denna så
viktiga fråga.

Med vänliga hälsningar

Anna Quarnström

Eva Söderbärj

Wanda Scherdin

Ordförande

Ledamot

Verksamhetsansvarig
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