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Minnesanteckningar från medlemsmöte om Kommunvalet 16 mars 2022 

Sju föreningar var representerade på mötet:  

Elöverkänsligas förening i Stockholms län 

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm  

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) Stockholm och Gotland 

Hörselskadades förening (HRF) i Stockholm  

Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser (IFS), 

Stockholmsdistriktet 

OCD-föreningen i Stockholm 

Storstockholms lokalförening av Personskadeförbundet RTP (RTP-StS) 

 

Från styrelsen deltog ordförande Anna Quarnström, (HRF), Kerstin Krebs, (HRF) och 

Jan Delvert, (RTP). Från kansliet deltog intressepolitiskt ombudsman och 

verksamhetsansvarig. Mötet skrivtolkades. 

Inför mötet fanns flera förslag på viktiga områden att uppmärksamma upplagt på vår 
Facebook sida: 
 
1. tillgängligheten och framkomligheten på Stockholms gator.  
2. tillgången till adekvat stöd i skolan för alla baserat på behov.  
3. en anständig politik när det rör både SoLen och LSS:en.  
4. fungerande stöd ut på arbetsmarknaden.  
5. fler politiska företrädare med funktionsnedsättning för en rimligare politik 
6. stöd för en mer tillgänglig kultur och idrott för alla 
7. ett mer uppdaterat stöd för ett levande föreningsliv. 
8. stärkt anhörigstöd.  
9. satsa på funktionshinderråden.  
 

Anna Quarnström hälsade alla välkomna och öppnade därefter kvällen möte som 

inleddes med en kort presentationsrunda.  

Inför mötet hade föreningarna ombetts att förbereda tre prioriterade frågor att driva 

inför valet vilka presenterades.  

OCD-föreningen i Stockholm: 

1. Utökade möjligheter till Personligt ombud och informationssatsning om att de 

finns. 

Föreningen ser ett ökat behov av insatsen och att det finns kötider i 

stadsdelarna.  

2. Förbättra och utöka kommunens stöd till anhöriga till psykiskt sjuka personer, 

inklusive stöd till barn som anhöriga.  

3.  Stadens bidrag tillåter inte att föreningarna bedriver intressepolitiskt 

verksamhet. Men stadens tolkning av intressepolitisk verksamhet är så vid att 

den även inbegriper att ge information till personer som ringer och frågar om  
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ämnen som berör föreningens medlemmar. Stadens tolkning av vad 

intressepolitik omfattar behöver ändras så att det inte hindrar eller påverkar 

verksamheten negativt. 

 
 Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser (IFS): 
 

1. Case manager - är en insats som samordnar vården och insatser från olika 
aktörer för personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar och jobbar 
mellan region och kommun. Kan var anställd av kommunen eller vården. 
Samordningen mellan kommun- och sjukvård behöver förbättras. 

2. Sysselsättning för psykos- och schizofreni, rätt till stödperson i arbetet. 
 
 

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) Stockholm och Gotland: 
 

1. Ledsagarservice /LSS 
Stadens riktlinjer om att ledsagning ska beviljas likvärdigt oberoende om det är 
ett SoL- eller LSS-beslut men har inte fått genomslag i förvaltningarna och 
fungerar inte i praktiken.  

2. Dövblindtolkning- regionen 
Sprida information och väcka frågan om vad dövblindhet är.  
 

 
Elöverkänsligas förening: 

1. Minska det digitala beroendeskapet i samhället. 
Ex. Det finns en ny lag som innebär att du måste ta dig fysiskt till 
polisstationen för att kunna ansöka om ny ID-handling vilket innebär att det 
inte är möjligt att få ett nytt ID-kort för den som inte kan ta sig dit. Butiker som 
slutar ta emot kontanter är ett annat exempel på negativ digitalisering. 
Alternativa sätt ska alltid finnas.  Är ett demokratiskt problem om man inte kan 
rösta i valet om ID-kortet gått ut. Tidigare kunde röstning ske via ombud.  

2. Boende och hemtjänsten – Brukare ska ha rätt att kräva att personal inte har 
med sig mobilen. 

 
 
Hörselskadades förening (HRF) i Stockholm: 

1. Uppmärksamma att den psykisk ohälsan ökat inom gruppen - öppenpsykiatri 
och socialtjänst har låg kunskap om det.  

2. Stockholms stads äldreomsorg ej anpassad för hörselskadade. Personalen 
har bristande kunskap om hörselnedsättning. Borde vara ett ämne i 
undersköterskeutbildningen.  

3. Tillgängligheten i valrörelsen ur ett hörselperspektiv.  
Även vad gäller förståelse av innehåll så att alla ges möjlighet att ta del av 
valinformationen, också tillgång till skrivtolkning – och teckenspråktolkning. 
 

 
 
 



 

Sida 3 av 4 
 

 
Epilepsiföreningen:  

1. Förbättrad samordning mellan regionen och kommunen. Idag faller mycket 
mellan stolarna. 

2. Digitalt utanförskap, uppmärksamma att många medborgare inte har 
ekonomiska eller kunskapsmässiga förutsättningar att införskaffa och använda 
digital teknik. Av deras medlemmar är det 70 % som inte har någon dator.  

3. Arbete - Skapa arbetstillfällen inom stadens verksamheter för unga vuxna med 
epilepsi. Idag står många utanför arbetsmarknaden. 

4. Öka kvalitén i hemtjänsten. Svårt få personal som förstår och har kunskap om 
epilepsi.  

 
 
Storstockholms lokalförening av Personskadeförbundet RTP (RTP-StS): 

1. Bygga fler anpassade bostäder. Det är stor brist på anpassade bostäder och 
enligt beräkningar i Boendeplanen kommer bristen vara lika stor om 10 är. 
Staden kan t.ex. villkora markanvisningar med x antal anpassade bostäder. 

2. Digitala utanförskapet – Inrätta digitala fixartjänster för personer med 
funktionsnedsättning i varje stadsdel.  

3. Funktionshinderperspektiv – Inför krav på att det ska finnas ett 
funktionshinderperspektiv i stadens utredningar och tjänsteutlåtanden.  

4. Nyanlända med funktionsnedsättning – Staden ska säkerställa att 
nyanlända/flyktingar får det stöd de behöver.  

 
 
Tre föreningar hade mejlat in sina prioriterade frågor:  
Astma- och Allergiföreningen i Stockholm  
FUB Stockholm – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning  
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF) 
 
Astma- och Allergiföreningen i Stockholm: 
Utifrån ett astma- och allergiperspektiv så önskar vi en debatt kring till tillgängligheten 
för pälsdjursallergiker i olika typer av offentliga miljöer.  

 
FUB Stockholm – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning: 
Viktiga frågor för oss i FUB är LSS och rätten för individen till ett gott liv och kunna 

leva ett liv som andra. Enligt LSS ska verksamhet enligt lagen främja jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med 

funktionsnedsättning. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som 

andra. Det verkar glömmas bort när staden exempelvis pratar om och beslutar om att 

tvångsflytta personer med funktionsnedsättning från boenden. Det är ju inte rätten att 

få flytta tillbaka som är frågan utan att staden tvångsflyttar personer. 

Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF): 

1. Elevinflytande, delaktighet o social situation för hörselnedsatta i skolan. 

2. Information för hörselnedsatta vid kriser. 

3. Lagen om särskilt Stöd och Service, LSS ligger till stor del på kommunen. Men 

LSS §9.1 Råd och Stöd ligger på regionen. 2019 erhöll Region Stockholm  
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över 21 miljoner i Statsbidrag källa Socialstyrelsen och 0 insatser till skillnad 

mot tex Norrbotten. Vilka i Regionen handhar LSS? Tjänstemän och politiker ? 

Eftersom det saknas information har vi har lagt ut teckenspråkig och skriftlig 

information på vår facebook sida. 

  

Sammanfattning: 
Deltagarna är ense om att den sociala tryggheten har minskats i staden och att 
kvalitén på socialt bistånd har försämrats. Flera mötesdeltagare har berättat om den 
bristande samordningen mellan region och kommunen vilket bidrar till onödigt 
psykiskt lidande. Det finns anledning att undersöka möjligheten att samordna oss 
med Funktionsrätt på Länet.  
 
Tydligare information om vilka insatser staden kan erbjuda som t.ex. anhörigstöd 
behövs.  
Det digitala utanförskapet som flera föreningar berättat om behöver uppmärksammas 
och krav behöver ställas på att det alltid ska finnas alternativ.  
  
Det är viktigt att tjänstemän tar reda på vad en funktionsnedsättning innebär i 
praktiken innan beslut fattas. När avslag motiveras med att insatser kan 
tillhandahållas på annat sätt, hushållsgemenskap, ska barn inte användas som det 
finns exempel på att de gör i dag.   
 
Bidragen till föreningarna behöver följa kostnadsökningarna.  
 
Tillgängligheten inför valet i höst är en fråga att ställa till både valnämnden och 
partierna.  
 
 
Övrigt: 
 
Diskussion förs om upplevelse av tjänstemannastyre som håller sig till lägsta nivå i 
beslut av insatser. Om personen som ansöker inte kan formulera sig väl i en 
överklagan förlorar de oftast i förvaltningsrätten. De ojämna partsförhållandena leder 
till negativa konsekvenser för den svagare parten. 
 
Ordförande informerade om det brev som skickats till socialborgarråd Jan Jönsson  
med en begäran att staden ska utveckla sin statistik så det går att få fram info om 
avslag av sökta insatser vilket idag inte är möjligt om man inte går till varje enskild 
stadsdelsförvaltning och begär ut den. Brevet initierades av FUB Stockholm. 
Konstaterades att det är svårt att bedriva opinion om det inte finns statistiska 
underlag. 
 
 

 


