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Vi lever i en tid där världshändelser och krig 

åter skuggar vår vardag. Men vi har också ett 

stundande val och i det valet är det inte bara 

de stora skeendena i världen som har 

betydelse. Även problem som kan verka små 

i jämförelse har stor betydelse.  

Det kan vara att barn får rätt stöd i 

förskolan eller hemma. Det kan vara 

möjligheten till tillgänglig bostad eller att inte 

tvingas flytta från sin bostad bara för att 

stadsdelen beslutat det. Aldrig är väl 

politiken så nära och så livsviktig om man 

lever med en funktionsnedsättning.  

Vår vardag påverkas av politiska beslut varje 

dag. Den påverkar hur skolan ska bedrivas, 

hur budgeten och ramverket för 

socialtjänsten ser ut och vem som styr över 

föreningsbidragen. Utgången påverkar alltså 

vår vardag. Därför är valet i höst viktigt. Vi 

måste arbeta för att höja intresset hos våra 

grupper att gå och rösta. Det är också 

kännbart och ett sorgligt faktum att de av 

oss som påverkas mest av politiken är de 

som representeras sämst i våra politiska 

församlingar. Det är något som vi måste 

förändra!  

I valrörelsen fortsätter Funktionsrätt 

Stockholms stad att öka politikernas 

medvetenhet om frågor som vi berörs av. 

Men vi måste också öka medvetenheten hos 

våra egna medlemmar. Har ni tips och idéer 

på hur vi kan bistå i det arbetet så får ni 

gärna höra av er.  

Demokratiska rättigheter är 

lätta att ta för givna när man 

har dem - men saknas när de 

inte längre finns. Riktigt 

demokratiska är vi först när 

så många som möjligt kan och vill delta.  

Anna Quarnström, ordförande  

 

Medlemsföreningarna  

Medlemsmöte om kommunvalet 2022 

Den 16 mars genomfördes ett digitalt 

medlemsmöte med tema kommunalvalet 

2022. På mötet diskuterades vilka 

intressepolitiska frågor som föreningen bör 

prioritera inför valet. Det var många frågor 

som lyftes, men de som föreningen valt att 

fokusera på är: 

 

 1. Att staden måste lyfta 

funktionshinderperspektivet som egen punkt 

i stadens utredningar, tjänsteutlåtande och 

remisser. 

 

 2. Att kräva att staden tillförser behovet av 

statistiksammanställningar inom LSS och 

SoL för att kunna göra väl underbyggda 

prognoser. 

  

3. Att motverka det digitala utanförskapet 

med fler digitala fixartjänster och tillse att de 

analoga alternativen bibehålls. 

 

 4. Att alla i staden tillförsäkras en värdig 

fritid och att öppna korttidstillsynsfritids 

(KTT) för barn som inte går i särskola.  

5. Att staden bör informera bredare om ej 

lagstadgade stöd såsom personligt ombud 

och anhörigstöd.  

 

6. Att staden bör omforma 

verksamhetsbidragets förutsättningar för 

föreningslivet och slopa förbudet för 

rådgivning från föreningslivet.  

 

7. Att staden bör utveckla krisinformationen 

för personer med funktionsnedsättning med 

inkluderande planering och kommunikation 

vid risk- och krishantering. 

 



 

Årsmöte 2022 

Den 4 april höll föreningen sitt årsmöte i 

ÅttiotvåAns lokaler på Sankt Göransgatan 

82 A. Mötet genomfördes genom både 

fysisk och digital närvaro av ledamöter.  

Mötet leddes av Curre Hansson från PRO 

Stockholms län och förutom omval av de 

ledamöter som redan sitter i styrelsen så 

valdes en ny styrelseledamot in.  

Vi välkomnar Rickard Friberg från 

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och 

Ungdomar (RBU) i Stockholms län till 

styrelsen! 
 

Ingrid Dalén 100 år 
 

Före detta ordförande Ingrid Dalén 

uppvaktades med champagne och praliner 

på hennes 100-årsdag den 23 april.  

Ingrid var ordförande i 

Funktionsrätt Stockholms stad 

under många år och ledde 

föreningen med stort 

engagemang och kompetens 

inom funktionshindersfrågor.   

Hjärtliga gratulationer till 

Ingrid från oss alla som 

fortsätter att arbete i hennes 

anda! 

 

Antologiprojektet  

 

Ansökan skickades in i början av året. 

Besked om vi beviljas medel kommer under 

senvåren. 

 

Temat för den första antologin kommer att 

vara ”Att leva i Stockholms stad med 

funktionsnedsättning under Covid-19”.  

Så snart vi får besked om projektet beviljas 

medel kommer vi börja samla in berättelser.  

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:  

 

Remissyttrande beträffande 

Framkomlighetsstrategin, Dnr KS 

2021/1699 

Detta var ett yttrande över den reviderade 

Framkomlighetsstrategin och i detta fall stod 

inte stadens funktionshindersorganisationer 

med som remissinstans. Vi valde att som 

berörd part besvara remissen ändå. Vi 

passade då på att konstatera att enligt 

direktivet för samtliga nämnder och bolag 

ska dessa tillämpa funktionshinder-

perspektivet vid beslutsfattande, planering 

och ut förande av verksamhet för att 

säkerställa att alla, oavsett funktionsförmåga, 

får tillgång till stadens samhällsliv och till 

stadens stöd, skydd och service på lika 

villkor.  

För att staden ska kunna leva upp till detta, 

krävs ett tidigare, tydligare och mer 

professionellt samarbete med berörda 

organisationer och Funktionshinderråd, till 

exempel i samband med remisser som 

denna.  

Full delaktighet förutsätter att personer med 

funktionsnedsättning inkluderas i stadens 

planering och beslutsprocesser på jämlika 

villkor. Vi uppmanade samtliga förvaltningar 

i staden att följa direktiven och se över sina 

remissförfaranden så att relevanta parter får 

uttala sig i för dem viktiga strategiska frågor.  

Utöver detta framförde vi den artskillnad 

som kvarstår mellan cykeltrafik och de som 



 

är mest utsatta i trafiken: barn, äldre och 

personer med funktionsnedsättning. Detta är 

en mycket viktig distinktion som saknas i 

Framkomlighetsstrategin och vi tror att det 

är en strategiskt betydelsefull insikt som 

staden, trots sin iver att öka cykeltrafiken, 

måste se över. 

Vi påtalade även vikten av färdtjänstens 

framkomlighet i strategin, inte minst i 

planprocessen. 

 

Remissyttrande beträffande Motion om 

att starta ett fritidshjälpmedelsbibliotek 

för en jämlik fritid, Dnr KS2021/1345 

I detta yttrande kunde vi snabbt konstatera 

att Funktionsrätt på nationell och regional 

nivå redan samarbetar med en ideell 

organisation som heter Fritidsbanken 

Sverige och vars stora nätverk skulle kunna 

vara ett bra sätt för staden att tillförsäkra 

tillgången till fritidshjälpmedel. Vi föreslog 

att idrottsnämnden ges i uppdrag att starta 

ett flertal fritidsbanker i staden där 

fritidshjälpmedel självklart är inkluderade i 

sortimentet. 

 

Insänd skrivelse 

 
I en gemensam skrivelse ställd till 

socialborgarråd Jan Jönsson begär 

Funktionsrätt Stockholms stad, SRF 

Stockholms stad och DHR 

Stockholmsavdelningen att staden behöver 

tillförsäkra att våra organisationer får tillgång 

till relevant statistik kring LSS-och SoL-

insatser. Som det är idag saknas det 

uppgifter om delavslag och avslag i beslut 

och därav saknas det också möjligheter att 

göra korrekta analyser över hur stödet 

fungerar. 

Vi fick svar från Jan Jönsson där han menar 

att han delar vår problembeskrivning helt 

och hållet. Han vill försäkra oss om att, om 

han har möjlighet, kommer att verka för att 

det också ska bli verklighet i höstens budget.  

Vi kan konstatera vi kommer att behöva 

fortsätta arbeta med frågan för att våra krav 

ska bli verklighet. 

 

Skrivelsen och svaret finns på vår webbplats: 

www.funktionsrattstockholm.se  

Intervjuer 

 

Anna Quarnström framförde i en artikel 

publicerad i Mitti fortsatt kritik mot att 

staden inte för statistik över stöd enligt SoL 

och LSS och alltså inte kan berätta vilka 

ärendetyper eller stadsdelar som faktiskt kan 

vara behäftade med problem.  

Länk till artikeln: Ökat missnöje mot 

Stadens LSS-stöd (mitti.se) 

Mitti följde i sin tur upp detta med en artikel om 

Desideria Jungelin som menar att bristen på 

statistik gör att hon känner sig ensam i sin 

upplevelse eftersom hon aldrig kan bevisa varför 

det är ett systemfel och inte bara hennes 

problem.  

Länk till artikeln: Desideria om LSS - "Det är en 

förutsättning" (mitti.se) 

 

Debattartikel 
 

Styrelseledamot Leonore Nyström 

uppmärksammade bristen på stöd och 

anpassningar vid vaccinationstillfället för de 

ungdomar med autism som behöver det. 

Länk till artikeln: Är vaccinationssatsningen i 

Stockholm till för alla? (mitti.se) 

 

Dialogmöte om stadens arbete med 

mänskliga rättigheter 

Stadsledningskontoret arbetar med nytt MR-

program och ska dessutom undersöka 

stockholmarnas upplevelser av rasism, 

funkofobi, homofobi och transfobi. Staden 

bjuder därför in till dialog och hoppas att vi 

som är engagerade i funktionshinders- 

rörelsen vill delta och bidra med våra 

erfarenheter och kunskap. 

Inbjudan har skickats till alla våra 

medlemsföreningar via mejl.  

http://www.funktionsrattstockholm.se/
https://www.mitti.se/nyheter/okat-missnoje-mot-stadens-lss-stod/repvcB!ktI1S0B3WfjkjEEPKQ85A/
https://www.mitti.se/nyheter/okat-missnoje-mot-stadens-lss-stod/repvcB!ktI1S0B3WfjkjEEPKQ85A/
https://www.mitti.se/nyheter/desideria-om-lss-det-ar-en-forutsattning/repvda!BD7liTp1YvAB3MvjVuC5hg/
https://www.mitti.se/nyheter/desideria-om-lss-det-ar-en-forutsattning/repvda!BD7liTp1YvAB3MvjVuC5hg/
https://www.mitti.se/debatt/debatt-ar-vaccinationssatsningen-i-stockholm-till-for-alla/repvcg!41OHzzUqKxpQjTxHE4Pjw/
https://www.mitti.se/debatt/debatt-ar-vaccinationssatsningen-i-stockholm-till-for-alla/repvcg!41OHzzUqKxpQjTxHE4Pjw/


 

Funkofobi är en samlingsbeteckning av 

fördomar om, särbehandling av och 

utestängande av personer med 

funktionsnedsättning. Det är första gången 

Stockholms stad använder begreppet i 

budgeten.  

 

Funktionshindersråden 

 

Stadens informationsträff för fh-

rådsledamöter 

  

Staden höll med vår hjälp en 

informationsträff för ledamöterna i 

funktionshindersråden i World Trade Center 

den 27 april. Temat var 

funktionshinderombudsmannens rapport 

2021, stadens arbete med att tillgängliggöra 

det kommande valet samt stadens arbete 

med ett sammanhållande MR-program.  

Till mångas besvikelse kunde inte förslaget 

till ny organisation för fh-råden presenteras 

då det förnärvarande ligger för beslut hos 

politiken.  

Powerpointpresentationer från träffen 

kommer läggas upp på vår hemsida under 

kalendariet.  

 

Vakanser 

  

Det finns 29 vakanser i fh-råden i dagsläget. 

I följande råd finns det en eller flera 

vakanser: 

• arbetsmarknadsnämnden 

• Enskede-Årsta-Vantör 

• Hässelby-Vällingby 

• kulturnämnden 

• Kungsholmen 

• 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 10 januari 2022 började vår 

intressepolitiska ombudsman Sandra 

Lindquist att arbeta på 50 %. Sandra 

kommer bland annat ansvara för vårt 

valarbete.  

 

Hör gärna av er till Sandra i frågor som rör 

vårt intressepolitiska arbete. Sandra jobbar 

företrädesvis tisdag – torsdag och nås på 

telefon nummer 073-808 57 70 eller per e-

post:  

 

sandra.lindquist@funktionsrattstockholm.se 

 

 

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