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Minnesanteckningar från Ordförandemöte Funktionsrätt Stockholms stad (FRSS)
Datum: 18 nov 2021 via Zoom 17:30 – 19:30
12 föreningar är representerade.
Mötet inleds med en ”runda” och representanterna berättar vad som är mest aktuellt. Autism och Aspergerföreningen har flera pågående projekt samt lobbar för en medlemsförsäkring
med juridiskt stöd, Stroke-föreningens fokus är vård -och hjälpmedel, FBU Stockholm jobbar
med boenden -och coronarelaterade frågor, FSDB lyfter tolktjänst och föreningen HjärtLung
deras aktiviteter för fysisk hälsa.
Flertalet föreningar berättar att de har mer fokus mot regionen för tillfället och efterfrågar
samverkan med Funktionsrätt Stockholms län och staden. Vad gäller de ekonomiska
förutsättningarna för föreningarna lyfter flertalet föreningar behovet av staden att tillåta att
bidragen följer inflationen. Hyror och kostnader har stigit men inte bidragen. Ordföranden ser
att detta kan vara något som behöver lyftas under 2022.
Frågor att diskutera vidare kring på nästa ordförandemöte/medlemsmöte:
•

Ska vi arbeta för att skapa kluster för medlemsorganisationer som har samma eller
liknande intresseområden, t ex neuropsykiatriska diagnoser, fysiska rörelsehinder etc.?

•

Ska vi ta fram några gemensamma valfrågor att driva under 2022?

•

Hur kan vi arbeta för att få fram tillgänglig information om ansvarsfördelning mellan
stad och region?

Ordföranden för FRSS redogör för vad som händer på lokal nivå och vad som hänt sedan
förra mötet. Styrelsen har bl.a. besvarat remisser, tagit initiativ angående teckenspråket,
publicerat debattartikel, diskuterat omorganisationen av fh-råden, mediabevakning samt flitigt
uppvaktande av politiska partier.
Ordföranden redogör för kulturnämndens funktionshinderråds initiativ angående att inrätta ett
funktionsrättens hus eller träffpunkt i Tensta. Föreningarna ställer sig försiktigt positiva till att
diskutera frågan om ett gemensamt ”hus” men avfärdar delvis tanken på att det ska ske i
Tensta och utan beredning. En referensgrupp diskuteras med uppgift att utreda behov och
möjligheter att skaffa en gemensam lokal för FH-organisationer i Stockholm.
Jan Delvert redogör för FRSS kommande ansökan till Allmänna arvsfonden. Föreningarna är
positiva till initiativet. Föreslås att läsa ”Förlorade år” som referens till antologiprojektet.
Frågan lyfts om vi i antologin på något sätt kan beskriva att flera personer med
funktionsnedsättning har tagit sitt liv pga. pandemin. Kanske med ett särskilt kapitel ”De som
inte kan berätta”.
Ordföranden uppmanar föreningarna att kontakta föreningen om frågor som bör lyftas, gärna
konkreta exempel, samt att skriva motioner till årsmöte och kontakta valberedning.

