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NYHETSBREV 2/2015
Positivt samarbete i staden
Den 27 april var det årsmöte med HSO Stockholms stad. Representanter från 17 av våra totalt 30 medlemsföreningar samlades i lokalen
ÅttiotvåAn för mötesförhandlingar och middagsbuffé. Det var god stämning och tillfälle både till
formalia och mingel. Den sittande styrelsen blev
omvald med undertecknad, Lena Huss, som
ordförande. Håkan Jarmar respektive Eva Söderbärj kommer även denna period att vara vice
ordföranden. Styrelsen vill framföra sitt tack för
att vi fick förnyat förtroende.
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor är ett viktigt forum där vi kan driva angelägna frågor i staden. Rådet arbetar övergripande, med ärenden som rör hela staden och dess
olika verksamheter. Ordförande i rådet är alltid
en företrädare för kommunledningen. Denna
mandatperiod är det Erik Malm från Miljöpartiet.
Undertecknad är under de kommande åren vice

ordförande. Rådets presidium, d.v.s. ordföranden och vice ordföranden, har inlett ett närmare
och mycket positivt samarbete. Vi träffas regelbundet tillsammans med HSO:s kanslichef, rådets sekreterare samt en borgarrådssekreterare. På det sättet kan vi förbereda viktiga frågor
och ärenden för kommande sammanträden. Vi
vill att rådet ska ha en aktiv och drivande roll.

Vi har också ett mycket gott och nära samarbete med stadens funktionshindersombudsman
Riitta-Leena Karlsson. Vi kommer framöver att
ta initiativ och agera i olika frågor som är viktiga
för våra medlemmar.

Lena Huss
ordförande

Nyheter
Aktuella vakanser i funktionshinderråden

Vi tar emot era förslag till fyllnadsnomineringar
löpande. Det finns för närvarande vakanser i
följande råd för funktionshinderfrågor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bostadsbolagen
Enskede-Årsta-Vantör
Hässelby-Vällingby
kyrkogårdsnämnden
Norrmalm
Rinkeby-Kista
Skarpnäck
Skärholmen
socialnämnden, äldrenämnden
och överförmyndarnämnden
Spånga-Tensta.

Skrivelse till kommunstyrelsen samt
svar från socialborgarrådet
Vi har skickat en skrivelse till staden angående
våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning. Bakgrunden till skrivelsen
är att vi i början av året begärde en särredovisning av Stockholm stads trygghetsmätning
för att kunna utläsa i vilken grad som personer
med funktionsnedsättning är utsatta för brott.
I redovisningen framkom att bland män och
kvinnor med funktionsnedsättning är det dubbelt så många (4 procent mot 2 procent) som
varit utsatta för våld i nära relationer än bland
befolkningen i övrigt. 5,3 procent av kvinnorna med funktionsnedsättning jämfört med 2,1
procent av kvinnorna i övrigt uppger att de varit
utsatta för våld i nära relationer. Med anledning
av detta föreslår vi i vår skrivelse att staden
vidtar följande åtgärder:
• att staden i sin budget och övriga styrdokument tydliggör funktionshinderperspektivet
vad gäller våld i nära relationer
• att staden har med bakgrundsvariabeln
funktionsnedsättning och redovisar resultatet
i undersökningar, bland annat i trygghetsmätningen
• att staden verkar för att kvinnojourer och
brottsofferjourer är tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning
• att staden ökar sitt stöd till brottsutsatta
personer med funktionsnedsättning och att
funktionshinder-, genus-, barn-, ålders- och
mångfaldsperspektiven ska beaktas i allt
brottsförebyggande arbete och kvinnofridsarbete som staden bedriver.
Skrivelsen hittar ni här
Socialborgarrådet Ewa Larsson (MP) har svarat
och menar att funktionsnedsättning ska finnas
med som bakgrundsvariabel i de kartläggningar och de uppföljningar som staden gör. Hon
menar också att funktionshinderperspektivet
ska tydliggöras i budget och andra styrande
dokument. Socialborgarrådet betonar också

nödvändigheten i att kvinnojourer, skyddade
boenden och brottsofferjourer är tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning.
Ni hittar hela svaret här

Skrivelse om utformningen av Rådet
för mänskliga rättigheter
I skrivelsen till staden menar vi bland annat att
funktionshinderrörelsen med dess kompetens
ska få representation i rådet. Mot bakgrund av
den kritik som FN:s kommitté för rättigheter för
personer med funktionsnedsättning förra året
riktade mot Sverige avseende brister i implementeringen av konventionen är det viktigt att
ett tydligt funktionshinderperspektiv finns med i
rådets arbete.
Skrivelsen hittar ni här

Skrivelse om stadens revidering av
upphandlingspolicyn
Vi har skickat en skrivelse angående den kommande revideringen av stadens upphandlingspolicy. Framförallt argumenterar vi för
vikten av att ställa tillgänglighetskrav på
leverantörer och frågan om arbete för personer
med funktionsnedsättning.
Ni hittar skrivelsen här

Remissvar - Gångplan för Stockholm
Vi har svarat på remissen om en gångplan för
Stockholm. Vi ser positivt på att staden satsar
på en gångvänlig miljö. Vi saknar ett tydligt
funktionshinderperspektiv i planen och vill se
en mer utförlig diskussion om tillgänglighet.
Ni hittar vårt remissvar här

Introduktionsutbildning för funktionshinderråden

FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning

Tillsammans med stadens funktionshinderombudsman, Riitta-Leena Karlsson, arrangerade vi vid två olika tillfällen utbildningar för
stadens råd för funktionshinderfrågor. På utbildningen presenterades lagstiftningarna SoL och
LSS, den nya diskrimineringslagen samt regler
kring bygglov och enkelt avhjälpta hinder.

FN-kommittén för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning har lämnat ett antal rekommendationer till Sverige, bland annat att
Sverige ser över systemet med indikatorer för
att säkerställa att de omfattar alla områden.
Kommittén uppmanar också Sverige att utforma åtgärder för att förmå kommunerna att följa
upp konventionens genomförande.
Ni hittar dokumentet med rekommendationerna
här

Funktionshinderombudsmannen
föreslås flytta

Ordförande Lena Huss hälsar välkommen

Ledamöterna fick också en genomgång av hur
stadens ärendegång fungerar samt en presentation av FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Presentationerna från utbildningen kan hämtas
här

Funktionshindersombudsmannens organisatoriska placering föreslås överföras från socialförvaltningen till Kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling på stadsledningskontoret.
Det ligger i linje med idén om att funktionshinderfrågor är stadsövergripande och bör vara
organiserade centralt. Och även i linje med vår
tidigare skrivelse om att stadens delaktighetsprogram som styrdokument bör ha en övergripande placering i budgeten istället för under
verksamhetsområdet stöd och service.

Från kommunstyrelsens funktionshinderråd
Krav på privata aktörer i välfärden
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor har uttalat sig om remissen Krav på
privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Dnr:
110-398/2015.
Rådet ställer sig positivt till förslaget om införande av krav på privata aktörer i välfärden.
Utredningen lyfter fram en rad väsentliga punkter i syfte att säkra kvaliteten gentemot huvud-

man respektive brukare. Utökad tillståndsplikt
och särskild prövning kan vara medel för att
uppnå detta menar rådet vidare.
Rådet anser att ett funktionshinderperspektiv
ska finnas med i kraven på aktörer inom välfärden, t.ex. att tillgänglighetskrav ställs på de
aktörer som anlitas så att levererade varor och
tjänster är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Rådet påminner också om att
FN:s övervakningskommitté om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning särskilt har

rekommenderat Sverige att ställa krav på att
tillgänglighet systematiskt ska inkluderas i alla
avtal om offentliga upphandlingar.

sättning har riktat mot Sverige för den låga
andelen skyddade boenden för personer med
funktionsnedsättning.

Rådet positivt till FO:s nya placering

Vidare menar man att stadens personal behöver kontinuerlig utbildning för att få kompetens i
att se, uppmärksamma och agera när det gäller
våld och kränkningar mot personer med funktionsnedsättning.

Funktionshindersombudsmannens (FO) flytt till
stadsledningskontoret ser rådet som ett steg i
rätt riktning. Samtidigt överförs handläggaransvaret för kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från socialnämnden till kommunstyrelsen.
Rådet tillstyrker de organisatoriska förändringarna, men understryker samtidigt vikten av ett
välfungerande handläggarstöd.
Rådet påpekar att rollen som funktionshinderombudsmannen har inte inkluderar att agera
vare sig som handläggarstöd eller administrativt stöd för rådet. Även om FO är en tillgång för
rådet finns det också ett reellt behov av kanslistöd som följer med rådets placering i stadens
organisation.

Rådets svar på HSO:s skrivelse om
våld i nära relationer
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor stödjer och ställer sig bakom HSO
Stockholms stads skrivelse.
Rådet menar att det är särskilt angeläget att se
över den kritik som FN:s övervakningskommitté
om rättigheter för personer med funktionsned-

HSO gav synpunkter på framtida
funktionshinderråd
HSO Stockholms stad presenterade på rådets
junimöte den enkät om erfarenheter från den
gångna mandatperioden som de tidigare ledamöterna svarat på.
Ledamöterna efterlyste mer långsiktiga diskussioner och längre tid innan beslut. Man ansåg
också att samordningen och samarbetet mellan
råden kunde stärkas.
HSO anser att staden behöver involvera råden
i sitt långsiktiga och strategiska arbete. Staden
behöver också i högre utsträckning involvera
råden i upphandlingsprocesser och beredningar till olika beslut. HSO anser att kommunstyrelsens funktionshinderråd behöver stärkas
med kansliresurser för att kunna fullgöra sitt
uppdrag att stödja nämnd- och bolagsanknutna
råd. (Uppdraget framgår av instruktionerna för
rådet.)
HSO:s rapport utifrån enkäten kan hittas här

Styrelse och personal önskar alla en trevlig sommar!
Vårt kansli har semesterstängt från den 18 juni
och öppnar åter den 10 augusti.
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E-post kansli@hsostockholm.se
Webbplats www.hsostockholm.se

