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Minnesanteckningar från medlemsmöte om fh-rådens omorganisering den 18 augusti 2022. 

 

10 medlemsföreningar deltog med en eller flera representanter.  

Bilaga. Mötesdeltagare. 

 

Ordförande Anna Quarnström hälsade deltagarna välkomna och inledde mötet med att 

konstatera att det tidigare utsända förslaget var mer utförligt skrivet och innehöll en mer 

omfattande minskning av antalet fh-råd. I vårt remissvar framfördes att det var en alltför 

drastisk minskning av fh-råden. Staden har i viss mån hörsammat våra synpunkter i det 

nuvarande förslaget med en kompromiss där facknämndernas fh-råd kvarstår enligt nuvarande 

ordning och stadsdelsnämnderna slås ihop till sex kluster istället för 4 kluster som i det 

tidigare förslaget. 

 

Frågan ställdes vad föreningarnas representanter anser om förslaget i dess helhet och vad som 

ska avstyrkas och godkännas. Följande synpunkter på förslaget framfördes: 
  

• Flera föreningarna lyfte att staden uppenbart har goda intentioner och att arbetet i 

råden kommer att gynnas av att vi kommer in i ett tidigare och mer strategiskt läge i 

stadens hantering. 

• Bra med ersättning för förlorad inkomst och bra att nya instruktioner ska tas fram. 

Viktigt att vi är med och utformar instruktionerna. 

• För att underlätta arbetet ser man det som positivt att råden ska tilldelas endast 

ärenden som är relevanta för dess expertis. Men då det är viktigt att det utöver det 

ändå finns möjlighet att lyfta ärenden som finns på stadens agenda. Den rätten är 

viktig att vi förbehåller råden. 

• Fler saknar såklart en genomförandeplan och det var några som hade svårt att tänka 

sig att godkänna något vi inte har sett. Det är inte så lätt att förstå vad förslaget 

kommer att innebära konkret.  

• Förslaget saknar en plan för hur förändringarna ska utvärderas.  

• Det finns ingen person som ansvarar för fh-råden i staden vilket är en brist. 

• Sammanträdestiderna bör läggas på sen eftermiddag/kvällstid. 

• Några lyfte den lokala förankringen som särskilt viktig och att den riskerar att 

försvinna med liggande förslag. Det framfördes att det är viktigt att det finns 

representation från alla stadsdelar i respektive kluster. Att områden blir för stora och 

tungrodda samt medför en stor arbetsbörda var en annan farhåga.  

• Framfördes att det vore önskvärt om Funktionsrätt Stockholms stad kunde samordna 

arbetet i råden och också hålla i en utbildningssatsning för fh-rådsledamöterna. Även 

önskemål om regelbundna diskussionsträffar för ledamöterna i råden efterfrågades, 

liksom att det vore bra med ett ordförandeforum inom Funktionsrätt Stockholms stad. 

• Gemens utbildning för politiker och ledamöter vore önskvärt samt att varje nämnd 

utbildar sitt råd. 

 

På det stora hela ett möte med positiva tankegångar och pragmatiska utgångspunkter.  

 

Remisshandlingarna och vårt yttrande på det tidigare förslaget om fh-rådens omorganisering 

finns på vår hemsida www.funktionsrättstockholmstad.se under fliken Funktionshindersråd.  

http://www.funktionsrättstockholmstad.se/

