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Ledare 

Vilket år det har varit! Mörkt på många sätt 
men också en ögonöppnare. Inte minst 
kring funktionsrättsrörelsens roll i samhället, 
vilket har förstärkts under krisen. Samtidigt 
har många av våra medlemsorganisationer 
och medlemmar haft osedvanliga 
umbäranden.  

Om detta och översynen av stadens 
funktionshinderråd pratades det om på årets 
ordförandemöte i december. Vad gäller det 
senare finns det många tankar och även en 
del missförstånd.  

Ett exempel på ett missförstånd är att det är 
Funktionsrätt Stockholm stad som gör 
översynen eller att staden skulle ha lagt 
förslag under året, trots att kommunen som 
ansvarar för översynen (och delvis även vi 
själva som är stadens ”motpart”) har haft 
fullt upp med att hantera konsekvenserna av 
coronan.  

Översynen har legat helt på is på grund av 
det rådande läget. Den som vill läsa om vad 
vi gjort och sagt kan gå in på vår hemsida. 

En kanske inte alltför vild gissning är att 
coronan och brister i förutsättningar att ses 
”på riktigt” inte bara påverkar vår hälsa 
negativt utan faktiskt våra möjligheter att 
prata och reda upp saker i tid. Vilket är en 
frustration inte bara i det privata utan på alla 
våra arbetsplatser.  

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill därför passa på att tacka alla som 
trots årets umbäranden hjälpt till att hålla vår 
rörelse samlad och vid liv.  

Vi hoppas alla att 2021 ska bli ett lättare och 
bättre år. Med god hälsa för såväl allmänhet 
som för oss med funktionsnedsättning, samt 
att vi får ses.  

 

Aldrig har meningen ”God jul och Gott nytt 
år” haft en sådan betydelse som i år.   

  

 

Ta hand om er och håll ut,   

 

Anna Quarnström,  
ordförande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

Medlemsföreningarna  

Ordförandemöte 
Höstens ordförandemöte för våra 
medlemsföreningar hölls den 15/12 via 
mötesplattformen Zoom. Under kvällen 
diskuterades stadens översyn av 
Funktionshindersråden, Corona situationen 
samt antologiprojektet.   

Flera viktiga inspel togs upp kring översynen 
av råden. Bland annat diskuterades antal råd, 
hur de ska arbeta och hur rörelsen kan 
påverkan stadens arbete för personer med 
funktionsnedsättning på bästa sätt.  

Information delgavs också kring de möten 
som vi haft med socialroteln och 
socialborgarrådet Jan Jönsson om 
coronasituationen och personer med 
funktionsnedsättning. 

När det gäller antologiprojektet går arbetet 
framåt och inom kort bör en ansökan till 
Allmänna Arvsfonden kunna skickas in. Mer 
information om projektet kommer ges 
löpande.  

Protokoll från mötet kommer finnas på vår 
webbplats och kommer även skickas ut till 
ordföranden.  

Digital träff för anställda 
Coronapandemin påverkar oss alla på flera 
plan. Det påverkar också arbetsmiljön och 
ställer stora krav på de som är anställda i 
föreningarna. Vi vill skapa ett forum för 
anställda att dela sina erfarenheter och har 
haft en första träff via Zoom vilket 
upplevdes positivt av de som deltog. Vi 
planerar att bjuda in till liknande träffar en 
gång i månaden.  

Antologiprojekt  
Så som vi tidigare berättat på 
ordförandemötet 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. HandikappHistoriska 
Föreningen har glädjande nog beslutat sig 
för att vilja samarbeta med oss kring 
projektet, vilket känns som en utmärkt 
förstärkning.  

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 2020/923  
Remiss av Stockholms stads program för stöd till 
anhöriga 2021–2024 

Vi lyfte bland annat fram att det är viktigt att 
staden säkerställer att olika stadsdelar agerar 
likvärdigt gentemot anhöriga genom att följa 
upp de insatser som görs och utvärderar 
dessa. Staden bör se till att personer med 
funktionsnedsättning får de insatser som de 
har rätt till så vi besparar anhöriga att kämpa 
för det som lagar och stadens riktlinjer ger 
rätt till. Staden bör även se på anhörigas 
insatser som något frivilligt som personerna 
vill göra för sina närstående och bygger inte 
sin verksamhet utifrån att anhöriga ska göra 
insatser.  

Remissvar S2019/00088/SOF 
 
Översyn av insatser enligt LSS, SOU 2018:88 
Remissvaret var ställt till 
Socialdepartementet på riksnivå.  
 
Vi skrev bland annat att den från början 
ambitiösa Lagen om stöd och service för 



 
 
 
 
vissa funktionshindrade (LSS) sedan den 
tillkom 1995 fått en alltmer restriktiv 
tillämpning tills att den nu för många helt 
förlorat sitt värde och funktion. 
 
Funktionsrätt Stockholm tillstyrkte 
Funktionsrätt Sveriges remissvar – ett 
remissvar även vi medverkat till och till 
fyllest står bakom. Vi underströk också att vi 
ser mycket allvarligt på de stora brister som 
LSS nu är behäftade med liksom på den 
situation som de som är drabbade nu 
upplever.  
 
Möte med politiker och 
tjänstepersoner i staden 

Möte angående översynen av Fh-råden 
Den 1 december hade vi ett möte med 
Veronica Wolgast Carstorp för att stämma 
av hur utredningen av stadens 
funktionshindersråd går. Hon berättade då 
att utredningen just nu står stilla då staden 
fått fokusera mycket kraft på 
coronapandemin. Hon var medveten om att 
det finns en oro bland delar av 
funktionshinderrörelsen men hon ville 
förmedla att det inte finns något färdigt 
utkast ännu och att det kommer tydligt 
framkomma när ett sådant finns.  
 
Uppföljande möte med  
socialborgarrådet Jan Jönsson 
Vi hade tidigare i år ett möte med  
socialborgarrådet för att diskutera pandemin 
och stadens arbete rörande den och 
personer med funktionsnedsättning.  Ett 
uppföljande möte hölls den 8 december. Då 
diskuterades bland annat hur smittorisken 
för Covid-19 ser ut på LSS boende 
respektive Dagligverksamhet, förekomsten 
av brott mot personer med 
funktionsnedsättning, samt hur stadens 
dialog med personer med 
funktionsnedsättning fungerar.  
 

Debattartikel 
På den internationella dagen mot våld mot 
kvinnor (25/11) hade vi en debattartikel 
publicerad i Dagens Samhälle. Du hittar 
artikeln via denna länk: 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/fore
bygg-valdet-mot-kvinnor-med-
funktionsnedsattning-34503 

 

Skolfrågan 
Vi har framfört till staden att vi önskar att de 
ska undersöka förekomsten av våld och 
kränkande behandling mot elever med 
funktionsnedsättning i skolorna. Det finns 
undersökningar på nationell nivå som visar 
på att elever med funktionsnedsättning löper 
högre risk att utsättas för kränkande 
behandling och diskriminering än andra 
elever. Staden har dock inte undersökt det 
närmare vilket vi anser vara en stor brist. 

Tre prioriterade frågor att lyfta inom 
skolområdet 
Vi vill nästa år följa upp hur 
coronapandemin påverkat elever med 
funktionsnedsättning. Vi vill också ta fram 
tre prioriterade frågor att driva inom 
skolområdet.  

Har ni frågor som ni tänker är angeläget att 
driva är vi tacksamma om ni förmedlar dem 
till vårt kansli. 
 

Funktionshindersråden 

Stadens webbinarium   
Staden har hållit två webbinarium riktade till 
ledamöter i funktionshindersråden men även 
för förtroendevalda och anställda i våra 
medlemsföreningar. 

Del 1 hölls torsdagen den 3 december  
kl. 18-20  
Tema: Funktionshinderombudsmannens 
rapport för 2019 samt rapport om stadens 
arbete rörande corona.  
       



 
 
 
 
Del 2 hölls onsdagen den 9 december kl. 
18-20  
Tema: Översynen av fh-rådens organisation 
och arbetsformer samt stadens budget 2021.  
 
Powerpointpresentationer från dessa 
webbinarier kommer finnas på vår hemsida.  
 
Vakanser  
Det finns i nuläget 36 vakanser i råden varav 
två i kommunstyrelsens fh-råd. 
Medlemsföreningarna är varmt välkomna att 
nominera ledamöter till följande råd:  

• kommunstyrelsen 
• arbetsmarknadsnämnden 
• bostadsbolagen 
• Enskede-Årsta-Vantör 
• Farsta 
• Hässelby-Vällingby 
• Kungsholmen 
• kyrkogårdsnämnden 
• Norrmalm 
• Rinkeby-Kista 
• Skarpnäck (vilande) 
• Spånga-Tensta 
• stadsbyggnadsnämnden 
• Södermalm 
• Stockholm Business Region 
• trafiknämnden 
• utbildningsnämnden (SRF:s plats) 
• värme, vatten, hamn o Stokab 

Mer information finns på vår webbplats. 
 
Prisad ordförande 

Vår ordförande Anna Quarnström har 
mottagit ett pris. På sin hemsida skriver 
STIL som delar ut priset:  ”Anna 
Quarnström, ordförande för Funktionsrätt 
Stockholm och förbundsjurist på 
Synskadades riksförbund, är 2020 års STIL-
pristagare. STIL-priset Hjärter Ess delas 
varje år ut till någon som lyfter fram frågor 
om antidiskriminering, tillgänglighet och 
medborgerligt likavärde.” 
 

Ett stort grattis till Anna!  
 
Förändringar på kansliet 

Den 17 december flyttar vi vårt kansli till  
Sankt Göransgatan 84, 3 tr. 
112 38 Stockholm. Notera gärna vår nya 
adress. 
 

Under hösten har vi lagt ut den löpande 
ekonomin till Stark Ekonomi AB. Vi vill 
rikta ett stort tack till Ewa Ström och 
avgående ledamot Andreas Knutsson för all 
hjälp vid överlämnandet.  
 

Kukkamariia Valtola Sjöberg som arbetat 
som intressepolitisk ombudsman på 50 % 
sedan 3 december 2019 arbetar sedan den 1 
oktober 2020 på 100 %. Kukkamariia 
kommer fortsätta med det till och med april 
månad ut.  
 
Avslutningsvis vill vi på kansliet också 
önska en god jul och ett gott nytt år! 
 
Vi stänger för julledighet den  
18 december och finns åter på plats den 7 
januari. 
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Webb www.funktionsrattstockholm.se 

E-post  kansli@funktionsrattstockholm.se 

Telefon  08-30 05 35  

 
 

Redaktion Wanda Scherdin, Kukkamariia 
Valtola Sjöberg  

 


