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Ang. ”Covid-19 – Utvärdering av stadens arbete”
Funktionsrätt Stockholms stad (FRSS) - är en paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer verksamma inom staden. Vi verkar bland annat för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i
samhället. Funktionsrätt Stockholms stad representerar 31 föreningar med sammanlagt
drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.
Den aktuella pandemin Covid 19 har visat på hur oförberett samhället varit för krishantering
i större skala – i detta fall för att hantera en pandemi. Vi ser det som positivt att
kommunstyrelsen tidigt beslutade att en utvärdering av stadens krishantering skulle
påbörjas redan under pågående pandemi och att uppdraget gavs åt en oberoende och
objektiv resurs.
Redan nu har flera rapporter tagits fram, bland annat om hur pandemin påverkat olika
verksamheter inom äldreomsorgen. I denna utvärdering ges också förslag på hur staden kan
gå vidare för att utveckla äldreomsorgen och lämnar rekommendationer direkt till
verksamheterna och till staden centralt.
Vid möte den 2 juni med kommunstyrelsen och dess funktionshinderråd, belystes flera av de
svårigheter som personer med olika funktionsnedsättningar uppgivit som konsekvens av
pandemin. Vad vi uppfattade rådde vid mötet en stor enighet kring att man från stadens sida
noga skulle följa upp detta i syfte att fastställa vad som fungerat och vad som inte fungerat.
Under det senaste året har FRSS fått många rapporter om de faktiska problem som till följd
av pandemin drabbat enskilda personer med funktionsnedsättning.
Det kan bland annat handla om:
 Bristande information om vad Covid 19 är
 Bristande information om rekommendationer, lagar och regler
 Svårigheter vid tidsbokning för vaccination
 Brister i mottagande vid vaccinationscentraler
 Problem inom vård och omsorg
 Neddragning av beviljade insatser som till exempel ledsagning och daglig verksamhet.
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Isolering och ensamhet på grund av indragna aktiviteter, men också då umgänge med
släkt och vänner begränsats
Samtidigt som de psykosociala utmaningarna ökat under pandemin ser de medlemsföreningar som har medlemmar med social och mental ohälsa att stödet minskat
Utbredd oro för egen och anhörigas skull, liksom för postcovid och framtiden generellt

FRSS känner en viss trygghet i att staden genom dess funktionshinderman (FO) äger kompetens om och har bevakning av de speciella behov som kan uppstå för personer med
funktionsnedsättning. Vi har erfarit att i FO:s kommande årsrapport nämns också pandemins
påverkan på personer med funktionsnedsättning och att målgruppen många gånger kan få
både lång- och kortsiktiga konsekvenser som kan vara av vikt att ta höjd för.
Med hänvisning till ovanstående och då utvärderingen är ett fortgående arbete, förväntar vi
oss att en riktad utvärdering görs över vilka konsekvenser pandemin medfört för personer
med funktionsnedsättning.
I rapporten bör också lämnas rekommendationer direkt till verksamheterna och till staden
centralt om åtgärder som syftar till att utveckla tryggheten för personer med
funktionsnedsättning.
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