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Blev 2022 året då vi 

reste oss från askan?  

För många anses pandemin 

numera över och visst kan 

många av oss återigen 

spendera jul med nära och kära utan 

restriktioner. Men covid finns kvar. Många 

av dess konsekvenser lever vi fortfarande 

med. Både de goda och de dåliga.  

Vi har lärt oss nya mötesformer och blivit 

digitala. Effektivt, säger många, men för 

flera av oss medför det stora utmaningar. 

Så är väl historien alltid delad. Både ond 

och god.  

Sedan har det blivit ett nytt politiskt styre i 

staden. Det har klubbats en ny organisation 

för funktionshinderråden och det har 

kommit en ny rambudget. Funktionsrätt 

Stockholms stad har bevakat detta och 

också fått genomslag. Det är av godo.  

Men det finns också delar som bekymrar, 

både i världen och i vårt bevaknings-

område i staden. Vi vet ännu inte hur allt 

detta slår, vad i detta som är av godo eller 

av ondo. Men under året har 

funktionshinderrörelsen visat att vi kan 

vara en enad kraft och positiv röst i tider 

av förändring. Tillsammans har vi gjort 

Stockholm lite mer jämlik, varmare, 

human och kanske lite roligare. För oss är 

kanske det tydligaste egna bidraget ett nytt 

projekt som ska bredda synen på vad 

coronapandemin gjorde med oss. Det 

dåliga och det goda.  

God jul och ett förhoppningsvis gott nytt 

år! 

Anna Quarnström, ordförande  

 

Medlemsföreningarna  

Äntligen kom remissen om översynen av 

funktionshindersråden oss tillhanda och 

vidarebefordrades till alla våra 

medlemsföreningar. För att ge alla 

engagerade en möjlighet att framföra sina 

synpunkter på remissunderlaget bjöd vi 18 

augusti in till ett digitalt medlemsmöte.  

Ordförandemöte 

Höstens ordförandemöte för våra 

medlemsföreningar hölls digitalt den 28 

september. Under mötet diskuterade frågor 

av principiell karaktär inför 

färdigställandet av vårt yttrande på 

remissen om funktionshindersråden.  

Vårt yttrande återfinns på vår hemsida: 

https://funktionsrattstockholm.se/Remissyt

tande 

Glöggmingel 
Den 7 december ville vi, tillsammans med 

våra medlemsföreningar, 

samarbetspartners och vänner fira vårt 

beviljade arvsfondsprojekt Våra röster ska 

höras och även presentera vår senaste 

rapport Insatser inom socialpsykiatrin i 

Stockholms stad.  

 

Antologiprojektet  

I september blev vår ansökan hos 

Allmänna arvsfonden beviljad och den 1 

december startade vi vårt projekt Våra 

röster ska höras. I samarbete med 

Begripsam och Handikapphistoriska 

föreningen ska vi under tre år synliggöra 

https://funktionsrattstockholm.se/wp-content/uploads/2022/10/Remissyttrande-Funktionshindersradens-arbetssatt-och-organisation.pdf
https://funktionsrattstockholm.se/wp-content/uploads/2022/10/Remissyttrande-Funktionshindersradens-arbetssatt-och-organisation.pdf


 
 
 
 

personer med funktionsnedsättning genom 

att samla in och publicera berättelser på 

olika teman. Vi vill både förändra 

framtiden och se till att fler röster hörs i 

historieskrivningen.  

 

Vi ska skapa ett digitalt verktyg och en 

metod så att man oavsett vana och sätt att 

uttrycka sig ska kunna dela med sig av sina 

erfarenheter. Deltagarna kommer att kunna 

skicka in sitt material på valfritt sätt, t.ex. 

genom texter, videoinspelningar eller 

teckningar. De insamlade berättelserna 

kommer sedan att publiceras digitalt och i 

tryckta antologier. Vi kommer att hålla 

workshops där man på olika sätt kan få 

hjälp att dela med sig av och utveckla sin 

berättelse. Vår redaktör finns med som ett 

stöd i berättandet. Vi återkommer under 

nästa år med tider för olika workshops som 

man kan delta i. 

 

Den första insamlingen och antologin har 

temat: Att leva i Stockholm med 

funktionsnedsättning under Covid-19. Vill 

du dela med dig av dina erfarenheter av 

pandemin? 

 

Alla som är intresserade av att vara med 

som berättare, eller vill veta mer, kan 

kontakta vår projektledare Marian 

Bergroth på e-postadress: 

marian.bergroth@funktionsrattstockholm.se 

alternativt på telefon: 073-098 94 46.  

Under utvecklingen av det digitala 

verktyget är det till vår projektledare man 

skickar sin berättelse. Marian kommer 

gärna på besök vid någon av era 

medlemsaktiviteter för att berätta mer om 

projektet. 

 

  

Intressepolitiskt arbete  

Vägledningen  

Staden initierade under hösten en 

arbetsgrupp för att ta fram en vägledning 

inför omorganiseringen av råden för 

funktionshinderfrågor. I arbetsgruppen 

ingick, förutom funktionshinders-

ombudsmannen Astrid Thornberg och 

stadens strateg Heidi Englund, ett par 

förvaltningschefer från olika nämnder och 

bolag, några nämndsekreterare från råden 

samt Funktionsrätt Stockholms stads 

styrelseledamot Rickard Friberg och 

ombudsman Sandra Lindquist. 

 

Kommunalvalet 

Inför höstens val skedde ett intensivt arbete 

med att föra fram de fokusfrågor som 

medlemsföreningarna gemensamt tog fram 

under våren. Den fråga där vi har haft 

störst framgång är vårt krav på att staden 

ska tillförse behovet av 

statistiksammanställningar inom LSS och 

SoL för att kunna göra väl underbyggda 

prognoser. 

 

Valdebatt 

Den 6 september, arrangerade vi en 

valdebatt i Foajé 3 på Kulturhuset där 

stadens politiker fick tillfälle att presentera 

sina tankar om funktionshinderpolitiken i 

Stockholms stad. Det blev en mycket livlig 

och insatt debatt som vi kommer få tillfälle 

att följa upp framöver. 

 
Ramböll 

Under hösten har vi tillsammans med 

Ramböll tagit fram rapporten Insatser 

inom socialpsykiatrin i Stockholms stad.  

Kartläggningen visar att det behövs mer 

kunskap för att förstå huruvida 

socialpsykiatrins insatser möter det behov 

mailto:marian.bergroth@funktionsrattstockholm.se


 
 
 
 

av insatser som finns inom Stockholms 

stad.  

 

Stockholms stad bör förbättra arbetet med 

att samla in och tillgängliggöra statistik om 

behov och insatser inom socialpsykiatrin, 

även från stadsdelsförvaltningarna. Det 

skulle skapa bättre statistiska underlag som 

kan ge en mer rättvis bild av faktiska 

behov och insatser. Det skulle även kunna 

skapa en bättre grund för 

funktionshinderorganisationernas, 

brukarrepresentanternas och Stockholms 

stads förmåga att samverka och föra dialog 

kring utvecklingen av socialpsykiatrin i 

staden.  

Stadens budget 2023 

I majoritetens budget för år 2023 räknar 

man upp finansiella ramen för LSS- 

insatser med endast 1,16 %, något som så 

klart oroar. Vi begärde således ett möte 

med stadens finansrotel, vilket hölls den 8 

december. Majoriteten hänvisar till olika 

sätt att redovisa och menar att höjningen 

egentligen är större, i paritet med skolan 

som ligger på 5 - 7 %. Vi bevakar detta 

vidare. 

 

Funktionshindersråden 

Stadens webbinarium för fh-

rådsledamöter 

Staden höll den 1 december med vår hjälp 

ett webbinarium riktade till ledamöterna i 

funktionshindersråden. Temat var stadens 

översyn av fh-råden och de kommande 

förändringar vad gäller sammanslagningen 

av stadsdelsområden och nya arbetsätt samt 

stadens budget 2023 sett ur ett 

funktionshindersperspektiv. Rickard Friberg, 

ledamot i Funktionsrätt Stockholms stads 

styrelse med lång erfarenhet av fh-rådsarbete 

höll ett inspirerande föredrag på temat fh-

rådens ljusnande framtid. 

Powerpointpresentationer från webbinariet 

finnas på vår hemsida under kalendariet.  

 

Nomineringsprocessen inför den nya 

mandatperioden 2023-2026 

Under hösten har nomineringsgruppen 

arbetat intensivt med att skicka ut 

information om den kommande 

mandatperioden och ta emot inkomna 

nomineringar från medlemsföreningarna, 

DHR och SRF Stockholm.  

Nytt inför den kommande mandatperioden 

är att det nu finns en möjlighet för personer 

som inte tillhör någon av våra etablerade 

nomineringspartners att bli nominerade till 

råden. Syftet med förändringen är en 

strävan att uppnå en högre grad av 

representativitet vad gäller främst ålder 

och etnicitet i råden. Vår ombudsman har 

haft ett särskilt uppdrag från styrelsen att 

försöka bredda rekryteringen till stadens 

råd för funktionshinderfrågor hos personer 

som idag inte är medlemmar i några av 

Funktionsrätt Stockholms stads 

medlemsorganisationer.  

Vi har även påbörjat arbetet med att inrätta 

en nomineringskommitté bestående av 

representanter från oss, SRF Stockholms 

stad och DHR Stockholmsavdelningen.  

I dagarna har de sista nomineringarna 

skickats in till respektive förvaltning, 

nämnd eller bolag. Nominerade ledamöter 

kommer så småningom att bli kallade av 

sekreterarna i respektive råd. 

 

 



 
 
 
 

Förändringar på kansliet 

Den första december började vår nygamla 

projektledare, Marian Bergroth. Henne når 

ni enklast på telefon: 073-098 94 46 eller 

marian.bergroth@funktionsrattstockholm.se 

 

Kansliet har stängt from den 30 december 

och finns åter på plats den 9 januari. 

 

Avslutningsvis vill vi önska er alla en 

god jul och ett gott nytt år! 

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