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Minnesanteckningar från avslutningsseminarium för funktionshinderråden den 25 november 2014 på World Trade Center
Inledning
Lena Huss, ordförande i HSO Stockholms stad, hälsade de ca 50 deltagarna varmt välkomna
och överlämnade ordet till Stockholms stads nytillträdda socialborgarråd Åsa Lindhagen
(MP). Efter en kort presentation av sig själv tog hon upp den rödgrönrosa majoritetens
satsningar inom tillgänglighetsområdet, som ska fördubblas. Åsa Lindhagen kommer snart gå
på barnledighet och vet inte vem som ska vikariera för henne.
Erfarenheter från några fh-råd
Rådsledamöterna Ingrid Dalén och Kerstin Järneberg presenterade sina erfarenheter av arbetet
i funktionshinderråden. Ingrid Dalén var med och grundade HSO Stockholms stad 1991 och
har erfarenheter från stadsbyggnadsnämndens samt Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds fh-råd.
Kerstin Järneberg är ledamot i HSO Stockholms stads styrelse och har erfarenhet från
kyrkogårdsnämndens, kulturnämndens samt Farsta stadsdelsnämnds fh-råd.
Ingrid Dalén förmedlar att ”Delaktighetsprogrammet” är dåligt förankrat hos förvaltningarna
och att det är svårt att veta vad politikerna har för uppfattning och hur de använder de
synpunkter de får från rådets ledamöter. En kritisk situation kan vara när tjänstemän i ledande
befattningar byts ut. Ingrid berättar också att det varit svårt att komma in i beredningsskedena
och att rådet inte får remisser i tid eller inte ens får möjlighet att svara på dem alls. Ingrid
framhåller vikten av att lyfta frågan om hur kommunstyrelsens fh-råd ska kunna stödja
stadens nämnd- och bolagsanknutna fh-råd.
Kerstin Järneberg berättar att fh-rådet i Farsta har bra relationer till förvaltningen och
nämnden. Avdelningschefen för socialtjänsten är alltid med på mötena. Nämnden har bjudit in
rådet och bett dem presentera sig och säga vilka frågor de anser att nämnden ska prioritera. De
har ofta någon gäst från förvaltningens verksamheter och gör egna studiebesök. Rådet
inventerar tillgängligheten i bl. a. Farsta Centrum och två av rådets ledamöter är med vid
upphandlingsdiskussioner. Rådet och förvaltningen har minst en föreläsning om olika
funktionsnedsättningar för personal och stadsdelsnämnd om året. Rådet samarbetar med de
andra fh-råden i söderort. En folder som presenterar rådets arbete och ledamöterna har tagits
fram och finns bl.a. hos stadsdelsförvaltningen (se bilaga).
I kyrkogårdsnämndens fh-råd är det alltid två tjänstemän med på mötena. Rådet besöker
kyrkogårdar och kapell och tar reda på hur tillgängligheten ser ut.
Resultat från ”Enkät om erfarenheter av arbetet i fh-råden under
mandatperioden 2011-2014”
HSO Stockholms stads ombudsman Emanuel Mörk presenterade resultatet av en enkät om
ledamöternas erfarenheter av arbetet i råden under mandatperioden. Syftet med
undersökningen var att få med viktiga slutsatser in i den nya mandatperioden.
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Några slutsatser är att det under mandatperioden skett positiva förändringar i staden utifrån
aktiviteter som initierats i råden. En majoritet anser att arbetet i råden utvecklats positivt
sedan stadens program för delaktighet infördes. Det finns också möjligheter att utifrån
instruktionerna för råden utveckla arbetet i dessa.
Sammanfattande punkter från resultatet
o Ledamöterna uppger att de i mötet med tjänstemännen möter mer intresse och får
bättre respons än i mötet med politikerna. 45 procent anser att rådens protokoll har
haft effekt på nämndens beslut.
o Handlingar och lokaler har i huvudsak varit tillgängliga. 75 procent av ledamöterna
anser att de har tillräckligt med tid att läsa handlingarna medan 25 procent anser att så
inte är fallet.
o 26 procent uppger att de har samarbete med andra råd. 80 procent anser att ett
samarbete mellan råden skulle vara önskvärt.
o 41 procent av respondenterna uppger att de deltagit i utredningar och beredningar till
beslut.
o 35 procent uppger att någon i rådet varit rådgivande inför upphandlingar
o 71 procent anser att man inte kommer in i stadens långsiktiga arbete.
o 63 procent av respondenterna har varit med och formulerat aktiviteter utifrån stadens
program för delaktighet.
Stockholms stads funktionshinderhinderombudsman Riitta-Leena Karlsson
presenterade stadens budget för 2015 ur funktionshinderaspekter
Riitta-Leena berättar att hon uppfattar att det finns flera funktionshinderpolitiska satsningar i
budgeten vilket är positivt, hon tar bl.a. upp tillgänglighetsområdet vars resurser fördubblas
från 50 miljoner till 100 miljoner. Andra satsningar är att schablonbeloppen höjs och att fler
personer med funktionsnedsättning ska anställas inom stadens verksamheter. Ett särskilt
prioriterat område är idrott och kultur. Hyra för gemensamhetsutrymmen i gruppboenden ska
utredas. Ledsagning och kontaktperson ska beviljas i större omfattning.
Delaktighetsprogrammet nämns dock inte i inledningen av budgeten utan under
stadsdelsnämnderna vilket är mindre bra. Inga förändringar som rör fh-rådens organisation
kommer att ske.
Avslutning
Ordförande Lena Huss och vice ordförande Eva Söderbärj avtackade Ingrid Dalén som efter
många års arbete inom funktionshinderrörelsen och fh-råden nu drar sig tillbaka.
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