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Frågor från panelsamtal om den funktionshinderpolitiska
utvecklingen i Stockholms stad den 12 maj 2016
Här följer en sammanställning av de frågor från deltagarna som fanns kvar i frågelådan och
som de närvarande politikerna lovade att besvaras per e-post.
1. I flera års tid har det varit eftersatt tillgång på bostäder för personer med
utvecklingsstörning. När räknar ni med att behovet av bostäder är uppnått?
2. Är det möjligt att införa någon form av tillgänglighetscertifiering av stadens skolar vad
gäller tillgänglighet (t.ex. hörsel, astma-allergi, fysisk) och vilket stöd skolorna erbjuder
elever i behov av särskilt stöd?
3. Vi skulle vilja att Stockholm Stad verkar för att arbeta för att skolor och förskolor ska
anpassa verksamheten så att barn med allergier och astma ska kunna delta tryggt utan
att bli sjuka. Som det är idag är tyvärr många av våra medlemmar utestängda från delar
eller hela verksamheten pga. sin osynliga funktionsnedsättning. Vi vill ha en skola för
alla, och att våra medlemmar klarar sin viktiga skolgång.
4. Kommer Stockholms stad att ta fram målsättningar för jämlik hälsa?
5. Många personer med funktionsnedsättningar lever under mycket knappa
omständigheter, många lever på försörjningsstöd och andra klarar sig tack vare
ekonomiskt stöd från närstående. Vad avser staden göra för att dessa personer ska kunna
klara sin egen försörjning?
6. Funktionshindrade är i större utsträckning än andra utsatta för våld och kränkningar.
På vilket sätt kan insatser mot detta tydliggöras i stadens brottsförebyggande arbete?
7. Kommer hyran för gemsamhetsutrymmen i LSS-bostäder tas bort? Idag tvingas
anhöriga i vissa fall stödja sina anhöriga ekonomiskt med flera tusen kronor i månaden.
Är det rätt att staden vältrar över kostnader på anhöriga och personer som har en mycket
låg inkomst?
8. Fråga om mål 5 i stadens delaktighetsprogram: Hur ser ni på staden som arbetsgivare?
Just nu ligger ett förslag till ny personalpolicy från personalstrategiska avdelningen men
i den nämns inte ett ord om människor med funktionsnedsättning. Konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) ålägger staten att på alla
nivåer att föregå med gott exempel. På vilket sätt gör ni det?
9. Socialdemokraterna lovade om de kom till makten 2015 att de skulle höja bidraget
intressepolitiskt arbete för funktionshinderorganisationer i staden från en miljon till tre
miljoner kr. Så skedde inte. Hur tänker Socialdemokraterna om det uteblivna löftet
idag? Har ni för avsikt att fullfölja ert löfte till nästa års budget? Och hur ställer sig
majoritetens partier till Socialdemokraternas förslag?
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10. När man efterfrågar underlag om hur t.ex. många anställda personer med
funktionsnedsättning som finns i staden hänvisar man till PUL och att det är förbjudet
att föra statiskt om detta.
Varför löser man inte detta dilemma med att ställa en anonyma fråga om man har en
funktionsnedsättning i stadens medarbetarenkät? Så kan man göra även i stadens
medborgarundersökningar. Det är inte förbjudet.
11. När ni pratar om hörsel teknik ”på allmän plats” vad menar ni med det?
12. Finns det och om det finns var finns det kulturskola på teckenspråk?
13. Medborgarkontor på teckenspråk finns inte, hur kan ni erbjuda samhällsinformation till
döva? (ex. Servicecenter på teckenspråk finns i Örebro).
14. Fråga om fysisk tillgänglighet. Hissen i Hornstull tunnelbana har varit trasig i två
månader. Vem är ansvarig?
15. Vi elöverkänsliga har behov av hjälp till eget boende, alltså hjälp till bostadsanpassning
som fungerar för den enskilde. Nu finns ett akut behov av boende för elöverkänsliga.
Kommer ni att verka för att ordna det på något sätt och vad har ni politiker för kunskap
om elöverkänslighet.
16. Kan ni se till att flera deltagare vid samma aktivitet kan dela ledsagare? Nu är
ledsagaren personlig. Det skulle vara mycket kvalitetshöjande och bra om en aktivitet
kan få en ledsagare för flera personer.
17. Kan ni ordna så att när man deltar i funktionshinderråd får ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Som det är nu leder det till att medelåldern i råden blir skyhög. De yngre
ratar råden.
18. Vad gör staden för att underlätta för ideella organisationer för olika
funktionsnedsättningar att få tillgång till tillgängliga lokaler, inklusive hörtillgänglighet,
och som kan hyras till rimliga kostnader.
19. Fråga om mål 1 i program för delaktighet. Trafikborgarrådet får igenom en
avgiftshöjning av handikapparkering och tillstånd samtidigt som kollektivtrafiken
försämras i hela länet, inklusive Stockholm.
Hur hjälper det till att ”använda Stockholms stads inne- och utemiljö” för människor
med funktionsnedsättning?

