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UTTALANDEN 

 
1. Vi kräver att staden fortsatt utökar flexibiliteten i uttag av ledsagartimmar! 

Under den rådande pandemin behöver man undvika fysiska kontakter i möjligaste mån och 

således skjuts många nödvändiga ärenden och hälsofrämjande aktiviteter upp och många av 

våra medlemmars vardag blir än mer isolerande än tidigare.  

Vi anser därför att Stockholms stad fortsatt, under denna exceptionella tid, bör utöka 

flexibiliteten när det gäller att spara ledsagartimmar, från 3 till minst 6 månader. Då får 

brukarna chansen att utföra viktiga ärenden och hälsofrämjande aktiviteter vid ett senare 

tillfälle och kan därmed bidra till den sociala distanseringen som situationen kräver. 

 

2. Återställ utgivningen av kommunens taltidning! 

Utgivningen av taltidningen På tal om Stockholm minskades år 2019 från tidigare 44 nummer 

till nuvarande 35 nummer. Detta har fått stora konsekvenser för äldre synskadade som inte 

har tillgång till eller kunskap om tillgängliga hjälpmedel. Det har lett till att en redan isolerad 

grupp har blivit än mer isolerad och särskilt i dessa pandemitider. 

Alla synskadade går miste om sådan information som är självklar för seende och det gäller 

även dem som är bra på att söka information själva. Taltidningens uppdrag är att vara ett 

samlande och informativt komplement till stadens kommunikationsarbete och att innehålla 

journalistik särskilt riktad till synskadade. Den journalistik som bedrivs i På tal om Stockholm 

kommer aldrig att bedrivas i några andra medier än kommunala och regionala taltidningar. 

Det står mycket tydligt i stadens delaktighetsprogram att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna få information på jämlika villkor som andra. Som det är nu 

lever inte Stockholms stad upp till detta! 

 

3. Rädda kvar de fysiska talböckerna på biblioteken! 

Stockholms stadsbibliotek säger sig arbeta aktivt för att möjliggöra att ta till sig litteratur 

genom talböcker. Ändå plockar man bort de fysiska talböckerna från det nya 
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Tranströmerbiblioteket och hänvisar synskadade i Stockholms stad till den digitala tillgången 

till 130 000 titlar som redan tillhandahålls av staten genom Legimus och Myndigheten för 

tillgängliga medier (MTM). 

Kommunen försvarar sig genom att säga att det har skett en förskjutning från de fysiska 

medierna till de digitala. Det stämmer ju. Men detta har inte skett i ett vakuum. Vi menar att 

det är en effekt av ett osynliggörande av synskadades behov. 

Det man från kommunens sida inte känner till är att känslan och läslusten som kommer med 

att hålla i ett fysiskt exemplar av en bok är likadant vare sig man ser eller inte. Man menar 

att synskadade får lita till den digitala upplevelsen av böckerna, något man aldrig skulle 

begära att den seende majoriteten skulle acceptera. 

Vi uppmanar Stockholms stad att göra om och göra rätt. Rädda kvar de fysiska talböckerna 

på biblioteken! 

4. Syn- och hörselinstruktörer - en rättvis investering  

Syn- och hörselnedsättningar är mycket vanliga bland äldre och antalet personer över 80 år 

väntas öka kraftigt de närmaste tio åren. Kommunens syn- och hörselinstruktörers uppgift är 

att ge syn- och hörselskadade sakkunnigt stöd och träning för att klara vardagen på egen 

hand i hemmet och närmiljön. Denna hjälp till självhjälp ger individen ökad trygghet och 

minskar riskerna för isolering och ohälsa.   

Syn- och hörselinstruktörernas förebyggande arbete är en social investering för framtiden. 

Vi vill uppmana Stockholms stad att fortsätta satsa på det förebyggande stödet till syn- och 

hörselskadade. När stadsdelsförvaltningarna har tillgång till en syn- och hörselinstruktör 

värnar man om invånare med syn- och hörselnedsättningar. 

 

Med vänlig hälsning, 
Kaj Nordquist, ordförande 
Synskadades riksförbund Stockholms stad 
 


