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Angående nedläggning av Äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor
Stockholms stad har lagt ned Äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor (FH-råd). Dessa
ärenden skall fortsättningsvis behandlas i det gemensamma rådet för Socialnämnden och
Överförmyndarnämnden.
HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för 29 olika funktonshinderföreningar verksamma
inom staden. HSO nominerar ledamöter till de olika råden. Ledamöterna kommer från nästan alla av
våra medlemsföreningar (det är föreningarna själva som föreslår namnen). Därmed är FH-råden ett
viktigt forum, som tillvaratar intressen för många olika grupper av funktionshindrade.
Vi ser med oro konsekvenserna av beslutet att lägga ned det särskilda rådet för
funktionshinderfrågor vid Äldrenämnden.
De äldre blir allt fler. Medellivslängden ökar ständigt. Visserligen är det i hög grad friska år som
läggs till livet, men långt ifrån i samtliga fall. Det naturliga åldrandet innebär alltid att individen i
någon mån får minskad hälsa, rörlighet eller motsvarande. Om man då har ett funktionshinder ”i
botten” får man en allt svårare situation.
Dessutom har man på senare år uppmärksammat att gamla människor lider av psykisk ohälsa i
högre grad än många andra grupper. Äldre med psykisk ohälsa är i dubbel bemärkelse en extra
utsatt grupp. Gamla människor har generellt sämre förmåga att ställa krav och göra sin röst hörd.
Att samtidigt lida av psykiska besvär gör givetvis inte saken bättre.
Äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor hade en mycket viktig roll som språkrör för utsatta
medborgare i vår stad. När nu detta råd lagts ned och slagits samman med Socialnämndens och
Överförmyndarnämndens FH-råd, riskerar utsatta och sköra människor att ”glömmas bort” i
hanteringen. Social- respektive Överförmyndarnämnden är arbetstyngda och ansvarar för ett mycket
brett område. Att lägga till ytterligare ett tungt ansvar på detta råd är mycket olyckligt.
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HSO i Stockholms stad befarar att de äldre med funktionshinder genom denna förändring riskerar
att falla mellan stolarna. Gruppen kommer att prioriteras ned eftersom den nya, större rådet är
mycket arbetstyngt.
Vi föreslår att Stockholms stad omprövar beslutet och, senast i samband med nästa mandatperiod,
återinför ett särskilt FH-råd för äldrefrågor.
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