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Ledare 

Ännu ett speciellt år är till ända. Speciellt 

för att covid fortfarande gör vår framtid 

oviss och präglar vår vardag.  

 

Vad vi vet är att pandemin inte minskat 

betydelsen av vår rörelse och vikten av att 

vara en flexibel rörelse i tiden.  

 

Att det kinesiska tecknet för kris betyder 

möjlighet är av allt att döma osant och ett 

missförstånd. Men vi bör ändå kunna 

vända denna svåra tid till något gott. Och 

har så redan gjort på en del plan. Vårt sätt 

att arbeta har blivit mer flexibelt, vårt sätt 

att mötas på sätt och vis mer tillgängligt 

och många vill nu också skrota 

karensdagen. 

 

Samtidigt finns svårigheter. En sådan sak 

är att vi trots att isolering kommit upp på 

agendan fortfarande sällan i den politiska 

kontexten pratar om den isolering som 

drabbar våra målgrupper. Och åtgärderna 

riktar sig mot andra än de av oss som 

behöver det som mest. Därför är det viktigt 

att vi använder det kommande valet väl 

och gör våra frågor rättvisa.  

 

Denna höst har vi på olika sätt bäddat för 

detta i organisationen. Det har varit en 

ganska intensiv höst om ni hängt med i 

vårt kalendarium. Som vanligt också 

spännande.  

 

 

 

 

Så kickstartade vi till exempel valåret 

redan i december med en valdebatt och 

skrev under anställningspappren till en  

ny intressepolitisk ombudsman. Så trots 

utmaningarna ser jag i vart fall fram emot 

vad 2022 kan ge.  

 

Vill ni veta mer om prioriterade frågor 

eller om vi i styrelsen behöver 

uppmärksammas på något som just din 

organisation kämpar med så tveka inte att 

höra av er. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka alla er i 

medlemsföreningarna som bidragit till att 

hålla vår rörelse samlad och vid liv trots de 

påfrestningar som pandemin orsakar.  

 

 

 

  

 

 

Anna Quarnström,  
ordförande  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Medlemsföreningarna  

Ordförandemöte 

Höstens ordförandemöte för våra 

medlemsföreningar hölls digitalt den 18 

november. 12 föreningar var representerade.  

 

Under kvällen diskuterades bland annat 

intressepolitiska trender och utmaningar 

samt de ekonomiska förutsättningarna som 

föreningarna har att förhålla sig till. Flera 

föreningars har den senaste tiden haft sitt 

fokus riktat mot regionen och en samverkan 

mellan Funktionsrätt Länet och oss 

efterfrågades. 

Anna Quarnström redogjorde för vad 

styrelsen arbetet med sedan sist vilket ni kan 

läsa om i detta Nyhetsbrev och på vår webb 

www.funktionsrattstockholm.se  

Ordförande berättade också om 

kulturnämndens funktionshinderråds 

initiativ om att inrätta ett funktionsrättens 

hus eller träffpunkt i Tensta. De närvarande 

ställde sig försiktigt positiva till att diskutera 

frågan men uttryckte en tveksamhet till 

tanken på att huset ska vara i Tensta.  

Jan Delvert redogjorde för hur arbetet med 

projektansökan till Allmänna arvsfonden går 

och att den nu är i slutfasen. Föreningarna 

var positiva till initiativet och kan se 

samarbeten i detta.  

 

Digital utbildning i tillgängliga enkäter 
Utbildningen riktade sig till 

medlemsföreningarnas förtroendevalde och 

kanslipersonal. 10 platser kunde erbjudas 

vilka snabbt fylldes. Under utbildningen 

varvades teori och praktik. Kursledare var 

Stefan Johansson, VD för Begripsam och 

teknologie doktor i kognitiv tillgänglighet, 

som har lång erfarenhet av tillgängliga 

enkätverktyg och undersökningar. 

 

Antologiprojektet  

 

Ansökan är nu nästan helt klar och kommer 

att skickas in i början av nästa år. 

Projektidén har vidareutvecklats till ett 

treårigt projekt med Begripsam AB som nära 

samarbetspartner. Temat för den första 

antologin kommer att vara ”Att leva i 

Stockholms stad med funktionsnedsättning 

under Covid-19”.  

 

Då insamlingen av berättelser är tidskritisk 

så gäller det att samla in människors 

berättelser medan de fortfarande finns i 

minnet. Vi kommer därför att börja samla in 

berättelser så snart det är möjligt. 

Insamlingen kommer att ske parallellt med 

utvecklingen av ett antologiverktyg som 

sedan ska kunna användas för att ta fram 

nya antologier på andra aktuella teman. 

Känner ni någon eller själva vill skriva om 

era erfarenheter från pandemin så är ett tips 

att börja skriva redan nu. Det är viktigt att 

våra erfarenheter från pandemin samlas in, 

sprids och bevaras för framtiden. 

  

Intressepolitiskt arbete  

Insända remissvar 

Sedan vårt senaste nyhetsbrev har vi yttrat 

oss över följande remisser: 

Remiss av Trafiksäkerhetsplan för 

Stockholms stad, Dnr T2020-03235 

 

I vårt yttrande konstaterar vi att personer 

med funktionsnedsättning omnämns 

inledningsvis och i slutkommentarerna men 

däremellan saknades relevanta 

frågeställningar kopplade till denna grupp.  

Vi framförde också att det saknas en analys 

över hur nya trafikmedel i staden, samt 

mängden av dem, påverkar säkerheten på 

http://www.funktionsrattstockholm.se/


 
 
 
 
våra gator. Planen har inte det 

funktionshinderperspektiv som tillgänglighet 

och delaktighetsprogrammet stipulerar 

och/eller som vi förväntar oss. 

 

Remiss av Cykelstaden – Cykelplan för 

Stockholm 2021, T2021-00262 

Vi påtalade att planen saknar ett 

funktionshindersperspektiv, och att det är 

angeläget att undersöka personer med 

funktionsnedsättningars färdvägar för att få 

fram kunskap om hinder som annars missas. 

Om inte funktionshindersperspektivet finns 

med i beslutsunderlag och i förslag om 

lämpliga åtgärder kommer inte stadens 

invånare kunna förflytta sig på lika villkor 

som andra invånare.  

 

Insänd skrivelse/appell 
I en skrivelse ställd till miljödirektör Anna 

Hedenius har vi efterfrågat en särskild 

uppföljning av pandemins effekter på 

personer med funktionsnedsättning.  

Svar kom från utvärderingssekretariatet som 

bland annat skriver att Socialförvaltningen 

låtit göra en särskild rapport ”Analys av 

följder av covid-19-pandemin på utsatta 

grupper”, där konsekvenser för målgruppen 

beskrivs.  

Samtliga stadsdelsförvaltningar har också i 

verksamhetsberättelse och tertialrapporter 

beskrivit pandemins konsekvenser, däribland 

för omsorg om personer med 

funktionsnedsättning. Även stadens 

funktionshindersombudsman har i sin 

årsrapport beskrivit pandemins 

konsekvenser för gruppen. 

Skrivelsen/appellen, svaret och omnämnd 

rapport finns upplagd på vår webbplats 

under coronafliken. 

 

Inspel på stadens budget 2022 

Inför partiernas budgetsamtal skickade vi en 

skrivelse till samtliga partier med förslag på 

viktiga budgetposter för att effektivisera 

förverkligandet av stadens ambitioner att 

göra Stockholms stad till en stad för alla. 

 

Intervjuer 
Anna Quarnström framförde i en artikel 
publicerad i Mitti Kungsholmen och 
Essingeöarna att barn med NPF-diagnoser 
är en utsatt grupp när det gäller skolfrånvaro 
och att många familjer upplever att de inte 
för det stöd som de har rätt till. Många 
föräldrar upplever att kampen mot skolorna 
är orättvis och att det finns en maktobalans 
där skolan har tolkningsföreträde och 
skollagen är tandlös när det gäller vilket stöd 
som ska sättas in. 
 

Pressmeddelanden 

 

om Skolfrågan 

Funktionsrätt Stockholms stad och 

Föräldranätverket Barn i Behov har skriver i 

ett gemensamt pressmeddelande efter att de 

tagit del Socialförvaltningens i Stockholm 

rapport ”Kvalitetsgranskning Handläggning 

av barnärenden 0-12 år”. I rapporten 

framgår att barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) och med hög 

skolfrånvaro blir föremål för socialtjänstens 

insatser, trots att det är i skolan, och på 

grund av skolan, som problemen uppstår.  I 

rapporten framgår också att skolan i flera fall 

menat att de inte kan ge stöd till barn efter 

behov med hänvisning till budget.  

 

om Tvångsförflyttningar 
Vi tog del av SVT:s granskning av fallet Eric 
som tvångsförflyttades från ett boende i 
Järna. Efter reportaget granskade vi 
omständigheterna och fann fler exempel på 
hot om, eller redan verkställda, 
tvångsflyttningar. Vi har länge verkat för att 
staden ska skapa förutsättningar för att fler 



 
 
 
 
LSS och SOL-beslut kan 
verkställas inom staden.  Det har länge varit 
ett stort problem att det byggs för få 
boendeplatser för personer som behöver 
stöd enligt SoL eller LSS.  
 

 
om Platsannons Gröna Lund 
Det uppmärksammades i SVT Nyheter att 
Gröna Lund i en platsannons eftersökt en 
person som skulle spela en galen bipolär 
person. Som en reaktion på den kränkande 
annonsen skrev vi ett pressmeddelande där 
vi framför att Gröna Lund uttryckt sig 
fördomsfullt och delvis diskriminerande mot 
patienter och personer med psykisk ohälsa. 

Våra pressmeddelanden finns på vår 
webbplats under nyheter. 
 

Debattartikel 
Enligt Gröna Lunds platsannons är en 

bipolär person att man är ”skräckinjagande 

och helt enkelt galen” vilket är både 

kränkande och felaktigt skriver Lena Huss 

och Anna Quarnström i en debattartikel 

publicerad i Mitti Stockholm. De skriver 

vidare att det vittnar om djup okunskap 

samt att Gröna Lund inte är ensamma om 

att hysa fördomar om personer med 

diagnoser. Problemet är att fördomarna är så 

djupt förankrade i samhället. 

Länk till artikeln finns på vår webbplats 

under nyheter. 

 

Uppstartsmöte valet 2022 

På initiativ av Unga Hörselskadades förening 

arrangerade vi ett seminarium och en 

valdebatt redan i år med fokus på barn och 

unga med funktionsnedsättning och/eller 

psykisk ohälsa. Seminariet inleddes med en 

introduktion i ämnet hur man överlever som 

ung funkis idag och följdes av en valdebatt 

med politiker från samtliga partier och 

nivåer. 

 

Seminariet livestreamades och livetextades 

och finns upplagd på vår Youtube kanal. 

Länk till inspelningen finns på vår webbplats 

under kalendariet. 

 

 

Funktionshindersråden 

Stadens webbinarium för fh-

rådsledamöter 

  

Staden höll den 23 november med vår hjälp 

ett webbinarium riktade till ledamöterna i 

funktionshindersråden. Temat var stadens 

budget 2022 ur ett funktionshinders-

perspektiv med information om stadens 

budgetmodell och hur staden styrs.  

Powerpointpresentationer från webbinariet 

finnas på vår hemsida under kalendariet.  

 

Vakanser  

I följande fh-råd finns det för närvarande en 

eller flera vakanser: 

• arbetsmarknadsnämnden 
• bostadsbolagen 
• Enskede-Årsta-Vantör 
• Farsta 
• Hägersten – Älvsjö 
• Hässelby-Vällingby 
• kyrkogårdsnämnden 
• Rinkeby-Kista 
• Skarpnäck (vilande) 
• Spånga-Tensta 
• Stockholm Business Region 
• värme, vatten, hamn o Stokab 

Medlemsföreningarna är varmt välkomna att 
nominera ledamöter till dessa råd.  

För att vi ska kunna ta ställning till förslagen 
önskas en kortfattad relevant presentation av 
den person som föreningen nominerar. Vi 
behöver också dennes kontaktuppgifter 
(adress, telefon och e-post) samt 
personnummer. 



 
 
 
 

Förändringar på kansliet 

 

Den sista december 2021 avslutar Lasse 

Åsberg sin tjänst hos oss. Lasse har sedan i 

våras varit en extra resurs och bistått 

föreningen när kansliet varit underbemannat.  

 

Den 10 januari 2022 kommer vår nya 

intressepolitisk ombudsman Sandra 

Lindquist att börja arbeta på 50 %. Vi ser 

fram mot att få en stabilare bemanning på 

kansliet och välkomnar Sandra till vårt 

gemensamma intressepolitiska arbete.  

 

 

Avslutningsvis vill vi önska er alla ett 

gott nytt år! 

 

Kansliet har stängt from den 29 

december och finns åter på plats den 10 

januari. 

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