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Ledare 

Det här är den första texten till vårt 
återkommande nyhetsbrev som jag som 
nyligen omvald ordförande skriver. Jag vill 
därför inledningsvis passa på och tacka för 
förnyat förtroende.  

Ett första konstituerande årsmöte har som 
brukligt genomförts med den nya styrelsen. 
En styrelse som jag ser fram emot att arbeta 
med framöver. I samband med detta första 
möte har också en kort genomgång gjorts av 
hur organisationen fungerar liksom uppdrag 
och möjligheter.  

Som ordförande kan jag vara mycket stolt 
över det omfattande arbete som vi i vår 
paraplyorganisation mäktar med trots 
begränsade resurser.  

Sedan det senaste nyhetsbrevet har 
Funktionsrätt Stockholms Stad besvarat 
remisser och synts i ”Syre” och i 
”Nyhetsbyrån Järva”. Jag som är ordförande 
har även medverkat i SvD avseende problem 
med tillämpningen av SoL i staden och 
svårigheter att få färdtjänsttillstånd. Det är 
ganska mycket medialt påverkansarbete på 
några månader.  

Då har inte det som organisationen gör 
under ytan nämnts. För samtidigt pågår en 
översyn om stadens funktionshinderråd, en 
statlig LSS-utredning ska remiss besvaras, 
utbildningsförvaltningen har ändrat 
förutsättningen för särskilt stöd i staden och 
det finns förslag på ny socialtjänstlag.  

 

 

Vi hör också oroande rapporter om att 
staden börjat spara ner inom  
 
socialpsykiatrin. Det finns med andra ord 
mycket som sker samtidigt. Att vi inte synts i 
media i dessa frågor betyder inte att vi inte 
arbetar med dessa frågor. Tvärtom.  

Om detta och mycket mer pratade vi om på 
vårt första konstituerande möte. Vi 
konstaterade även att vi som engagerar oss i 
denna funktionsrättsrörelse ofta gör det för 
att vi blir frustrerade över de orättvisor vi 
stött på. Något vi vill kanalisera till något 
konstruktivt. Ser man orättvisor ska man 
också uppmärksamma dessa och eftersträva 
att göra något åt dem.  

Med hjälp av ett engagerat kansli och er 
medlemsorganisationer vill vi bedriva ett så 
heltäckande arbete som möjligt.  

Glöm inte bort att höra av er och berätta om 
utmaningar och problem som ni stött på och 
framgångar ni vill lyfta.  

 

 

 

 

 

 

Anna Quarnström,  

ordförande  

 

 



 
 
 

Medlemsföreningarna  

Innan sommaren frågade vi på vilket sätt er 

verksamhet påverkats av coronapandemin. 

Av de svar som kommit framgår att flera 

föreningar lyckats ställa om sin verksamhet 

och övergå till digitala möten, samt hitta 

andra former för att träffas på ett säkert sätt 

utifrån risken för smitta. Men det finns 

också en del föreningar som haft svårt att 

ställa om och behövt ställa in sin 

verksamhet. Vi är tacksamma för de svar vi 

fått från er och vill gärna ta del av hur ni har 

det i föreningarna framöver.  

 

Årsmöte 

Tisdag den 13 oktober 2020 hölls det 

framflyttade årsmötet på S:t Göransgatan 

82/videomötesplattformen Zoom. De flesta 

av de 14 ombuden deltog via länk vilket 

fungerade bra i det stora hela.  

Kort sammanfattning av årsmötet: 

• Styrelsen består även detta år av 

ordförande och sex övriga ledamöter. 

• Anna Quarnström, Hörselskadades 

förening i Stockholm valdes om som 

ordförande. 

• Efter en omröstning valdes enligt 

valberedningens förslag: 

 Jesper Strömgren, omval, Neuro 

Stockholm  

Leonore Nyström, nyval, 

Huvudvärksföreningen Stockholm 

Malin Tjernell Prioset, nyval, FUB 

Stockholm - För barn, unga och vuxna 

med utvecklingsstörning 

• I styrelsen ingår också de ledamöter som 

är valda till 2021: 

Jan Delvert, Storstockholms 

lokalförening av Personskadeförbundet 

RTP                                                    

Lena Huss, Ångestföreningen i 

Stockholm 

Kerstin Krebs, Hörselskadades förening i 

Stockholm. 

• Årsmötet välkomnade föreningen Unga 

Hörselskadade i Stockholms stad 

(HiSUS) som ny medlemsförening.  

• Mun – och Hals cancerföreningen 

Stockholms län har begärt utträde ur 

föreningen.  

• Valberedningen består av Dolores Back, 

Gunilla Göran, Kerstin Järneberg och Jan 

Lamby. 

• Årsmötet beslutade på förslag av 

valberedningen om höjda arvoden då de 

under många år varit oförändrade och 

legat på en markant lägre nivå än på 

Funktionsrätt Stockholms Län.  

  

Antologiprojektet 

Så som vi tidigare berättat på årsmötet och 

vid andra möten så planerar vi ett 

antologiprojekt där röster från 

medlemsföreningarna ska få komma fram. 

Tanken är att det ska vara ett 

demokratiprojekt där berättelser om hur 

enskilda personer upplever sin vardag i 

Stockholms stad ska finnas med. Det kan till 

exempel handla om bostad, arbete, skola 

eller hur coronapandemin påverkat 

livssituationen. Vi jobbar nu med att få till 

en bra ansökan till Allmänna Arvsfonden 

och återkommer med mer info.  

 

Intressepolitiskt arbete  

 
Insända remissvar 
Sedan vårt senaste nyhetsbrev har vi yttrat 
oss över följande remisser: 
 
Remissvar KS 2019/1314 
”Motion om hantering av elsparkcyklar av Rikard 
Warlenius och Maria Mustonen (båda V)” 

Vi skrev att vi ser positivt på motionens 
ambition att förmå staden att agera mer 
aktivt för att stävja missbruk av offentlig 



 
 
 
mark och säkerställa att säkerhet och 
ordning kan upprätthållas även för personer 
med funktionsnedsättning 
Vi lyfte även fram vikten av samverkan 
mellan staden och polisen och att det blir ett 
tydligare ansvar för bortforslande av 
elsparkcyklar som är parkerade så att de 
hindrar framkomligheten.  
 
 
Remissvar KS 2020/76  
”Motion om att tillgängliggöra demokratin av 
Alexandra Mattsson Åkerström och Robert 
Mjörnberg (V)” 
 

Vi skrev att vi anser att staden ska ge 

förutsättningar för alla att fullt ut kunna 

utnyttja sina medborgerliga och politiska 

rättigheter (såsom formulerade i FN:s 

konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter) och så som särskilt skyddade i 

konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. Fysiska hinder 

ska inte begränsa möjligheter för personer 

som vill bli folkvalda eller delta i det 

demokratiska samtalet. De hinder som finns 

idag försvårar en bred representation av 

befolkningen.  

 

Remissvar KS 2020/924  
”Remiss av Stockholms stads program mot våld i 

nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, 

prostitution, människohandel för sexuella tjänster 

samt sexuellt våld oberoende relationer” 

I vårt svar fokuserade vi på den särskilda 

utsatthet som kan uppstå för personer med 

funktionsnedsättning när det gäller våld i 

nära relationer och att det är viktig att 

uppmärksamma. Vi lyfte även att vi gärna 

hade sett att det funnits en egen rubrik samt 

mål rörande personer med 

funktionsnedsättning då våldet mot denna 

grupp har vissa särskilda kännetecken och 

kan skilja sig ifrån våldet som andra grupper 

utsätts för.  

Remissvar i sin helhet hittar ni här: 
https://funktionsrattstockholm.se/om-

oss/intressepolitik/remissvar/ 

 

Stadens råd för Agenda 2030: 

Möte med ordförande Gustav 

Fridolin (MP) 

Vi har haft ett möte med Gustav Fridolin 

angående Agenda 2030 då vi anser att det 

verkar saknas fokus i rådets arbete på 

Globala mål som berör personer med 

funktionsnedsättning.   

Under mötet stärktes den bilden då vi vet att 

rådet saknar sakkunniga som har särskild 

kompetens när det gäller 

funktionshindersfrågor.  

Under mötet kom vi ”ett steg framåt”, då vi 

framöver kommer att skicka våra remissvar 

även till rådet och på så sätt uppmärksamma 

funktionshinderperspektivet i angelägna 

frågor. Vi kommer även få rådets 

ärendeplanering i förväg så vi kan 

reagera/agera om vi ser något på 

dagordningen som berör våra frågor.  

 

Debattartikel 

På nationella anhörigdagen skrev vi en 

debattartikel i tidningen Syre. Länk till den 

https://tidningensyre.se/2020/6-oktober-

2020/stockholms-stad-maste-agera-for-att-

stotta-anhoriga/ 

  

Facebook 

Under våren startade vi en Facebooksida på 

prov som ni gärna får följa om ni finns där. 

 

På Facebook 

lägger vi upp t.ex. 

debattartiklar, 

information från er 

medlemsföreningar 

och information från myndigheter och 

staden. Ni hittar oss här: 

https://www.facebook.com/funktionsrattst

ockholmsstad/ 
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Under hösten har vi gjort en utvärdering av 

hur arbetet med sidan fungerat hittills. 

Utvärderingen som gjordes muntligt på ett 

av våra styrelsemöten visade att vi vill 

fortsätta arbeta med sidan och utveckla den 

mer. Vi vill fortsätta dela det ni 

medlemsföreningar gör, så tipsa gärna oss 

om ni lagt upp något som ni vill att vi delar!  

 

Hemsidan 

Vi fortsätter att informera på vår hemsida 

om aktuella frågor.  

Du hittar hemsidan här: 

www.funktionsrattstockholm.se  

 

 

 

Funktionshindersråden 

Översyn av stadens råd för 

funktionshinderfrågor 

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 är medvetna om att det finns många 

frågor om stadens kommande förslag på 

översyn av fh-råden. 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.  

Då det i dagsläget inte finns något färdigt 

förslag är det enligt vår uppfattning svårt att 

bilda sig någon uppfattning om indelning 

och 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 kalla till ett 

ordförande-/medlemsmöte för diskussion 

kring förslaget.  

Vid senaste 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 föreningarnas representanter till ett 

möte och ser fram mot att ta del av deras 

synpunkter.  

Under fliken Funktionshinderråden på vår 

hemsida www.funktionsrattstockholm.se  

lägger vi upp minnesanteckningar och 

Power Point-presentationer från de möten 

där översynen av fh-råden har behandlats. 

Ni kan också följa processen med översynen 

i våra senaste nyhetsbrev.  

 

Mötesformer i fh-råden under 

coronapandemin 

Det är varje nämnd och bolagsstyrelse som 

själva behöver besluta om fh-rådsmöten ska 

ställas in eller inte.  
 

Funktionshinderombudsmannen 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 telefon 

http://www.funktionsrattstockholm.se/
http://www.funktionsrattstockholm.se/


 
 
 
eller Zoom vilket fungerat bra. Andra råd 

har per mejl samlat in synpunkter och 

skickat till sekreteraren. Det är dock 

fortfarande oklart om möten på distans ger 

rätt till arvode.  

 

Vakanser  

Information om aktuella vakanser och 

nomineringsförfarandet finns på vår 

webbplats under fliken fh-råd.  

www.funktionrattstockholm.se 

Medlemsföreningarna är varmt välkomna att 

nominera ledamöter till de vakanta platserna. 

 

 

Funktionshinderombudsmannens 

rapport 2019 
Nu har FO:s rapport äntligen kommit. I den 

finns det mycket information om stadens 

arbete med funktionshinderfrågorna. 

Rapporten är både en lägesrapport som tar 

avstamp i delaktighetsprogrammet samt ett 

kunskapsunderlag.  

Du hittar rapporten här: 

https://start.stockholm/globalassets/start/

om-stockholms-stad/sa-arbetar-

staden/stadens-

ombudsman/funktionshindersombudsmann

en/funktionshindersombudsmannens-

rapport-2019.pdf 

 

Webbinarium om rapporten 

Vi har bett staden att presentera rapporten i 

ett webbinarium vilket staden ställt sig 

positiv till. Vi vet dock inte ännu när det 

kommer att ske. Vi meddelar er och lägger 

upp information på vår hemsida under 

kalendarium så snart datum är spikat. 

 

Information från kansliet 

Kansliet ska flytta 

Vi har nu fått möjligheten att flytta till ett 

mer tillgängligt och billigare kontorsrum i 

Funktionsrätt Stockholms Läns lokaler på 

Sankt Göransgatan 84. Vi kommer också att 

få tillgång till lokalerna i ÅttioTvåan vilket är 

bra när vi bjuder in till möten. Flytten sker 

under december månad. 

 

Fortsatt distansarbete  

Kansliets personal följer 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

om distansarbete och jobbar mestadels 

hemifrån.  

Ni når oss per telefon eller e-post som 

vanligt.  

 

Digitala träffar för kanslipersonal 

Vi planerar att bjuda in anställda i 

föreningarna till en digital träff via Zoom. Vi 

vill skapa ett forum för anställda att prata 

om pandemins påverkan på 

arbetssituationen.  

 

Avslutningsvis vill vi i denna oroliga och 

ovissa tid önska alla en fin senhöst!  

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Webb www.funktionsrattstockholm.se 

E-post  kansli@funktionsrattstockholm.se 

Telefon  08-30 05 35  

Redaktion Wanda Scherdin, Kukkamariia 
Valtola Sjöberg 
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