HSO Stockholms stad

Minnesanteckningar från ordförandemöte 19 oktober 2017
Närvarande var representanter från 10 medlemsföreningar, totalt 17 antal personer (inklusive
2 tolkar).
Vice ordförande Håkan Jarmar hälsade alla välkomna och inledde mötet, vars agenda var:
- Frågor att driva inför valet 2018
- Eventuellt namnbyte
- Aktuella remisser och uppföljningar

Frågor att driva inför valet 2018
Inför planeringen av nästa års intressepolitiska verksamhet vill vi veta mer om vad som är
viktigt och aktuellt hos alla medlemsföreningar. Håkan Jarmar lämnade över ordet till de
närvarande föreningarna. Bland det som nämndes:
Skolfrågan, ur olika aspekter, exempelvis att förstärka elevhälsan, öka antalet logopeder och
att skapa en bättre ljudmiljö. Det behövs breda utbildningssatsningar.
Bostadsfrågan – tillgången till bostäder måste lösas.
LSS, där tillämpningen av lagen urholkas, trots att lagen inte har ändrats. Nerdragningar av
assistans, att det byggs för lite LSS-bostäder och hyressättningen är problematisk, brist på
sysselsättning och frågan om tillgång på ledsagning.
Tillgänglighet – frågan handlar även om exempelvis teknik. Hur tillgänglig är Stockholms
stads kommunikation? I Örebro finns exempelvis en central enhet som har information på
teckenspråk.
Att själva valrörelsen ska vara demokratisk. Våra målgrupper representeras inte alltid i
allmänna val, hur ökar vi valdeltagandet? Idéer om kampanjer på Instagram och att driva på
att valrörelsen måste vara tillgänglig, exempelvis genom aktioner som en skrivtolkad
stadsfullmäktige.
Utbildning för brukare och anhöriga kring SIP-möten.
Var finns vi i debatten? Exempelvis nämndes personer med funktionsnedsättning endast en
gång i debatten kring regeringens budgetproposition.
Viktigt att utbilda om konventionen om rättigheter för personer mer funktionsnedsättning –
våra frågor handlar om mänskliga rättigheter.
Att använda sociala medier, och personliga berättelser. Att hitta gemensamma nämnare
mellan olika organisationer. Kan vi göra gemensamma aktioner?
Vi behöver ställa politikerna till svars – vad ska ni göra utifrån det nya
delaktighetsprogrammet?
Alla medlemsföreningar är också varmt välkomna att mejla in vilka övergripande
frågor som de ser som viktigt inför valet till marian.bergroth@hsostockholm.se.
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Eventuellt namnbyte
HSO har nyss anställt en ny intressepolitisk ombudsman, Marian Bergroth. Hon föredrog
frågan om ett eventuellt namnbyte. Handikappförbunden har bytt namn till Funktionsrätt
Sverige. Det aktualiserar om vi också ska göra det, inte minst för att komma ifrån att
begreppet handikapp fortfarande ingår i vårt namn. Styrelsen vill därför utreda frågan.
För att göra en omvärldsanalys har vi kontaktat 42 olika läns- och lokala HSOn. Än så länge
har 18 organisationer svarat: 8 har bestämt sig för att byta namn till Funktionsrätt, 5 säger att
de inte kommer att byta namn i nuläget, men att frågan kan komma upp igen, exempelvis via
en motion till årsmötet och 5 har inte bestämt sig än, men av dem är flertalet positiva till ett
namnbyte.
Det som kanske är mest avgörande för oss, är att HSO i Stockholms län har för avsikt att byta
till Funktionsrätt och de har ju delvis samma medlemsföreningar som vi.
Tanken att göra ett underlag och belysa 3 olika scenarier:
1) Vi behåller vårt gamla namn – men byter underrubrik
2) Vi byter namn till Funktionsrätt Stockholms stad
3) Vi väljer en annan väg – hittar på ett eget namn
Mötet diskuterade sedan ett eventuellt namnbyte: Flera tycker det är självklart att byta och
följa det nationella exemplet – det sänder ett starkt budskap. Funktionsrätt uppfattas som ett
positivt ord eftersom det tar fokus från diagnos och visar att det handlar om rättigheter. Som
lokalorganisation har vi dock inget inflytande på Funktionsrätt Sverige. Begreppet är juridiskt
oklart. Ordet är från början en konsultprodukt. Om vi byter namn måste vi också vara med
och lansera begreppet, som ett nyord i svenskan. Det kan vara bra att slippa en förkortning,
ingen vet vad HSO står för. Det är bra att utreda och göra ett diskussionsunderlag.
Håkan Jarmar föreslog sedan mötet att ha ambitionen att kunna lägga fram ett förslag vid
årsmötet, och den ambitionen enades man kring.

Aktuella remisser och uppföljningar
Aktuell remiss: Offentliga rum
HSO ska skriva en remiss på dokumentet Offentliga rum – förslag på komplettering till
Framkomlighetsstrategin. Inför remisskrivandet vill vi ha in medlemsföreningarnas tankar och
synpunkter och ska därför skicka ut remissen till alla föreningar. Sistadag för inspel blir i
slutet av november.
Debattartikel Hållbarhetskommissionen
I juni publicerade vi en debattartikel i ETC som konstaterar att tre av fyra delrapporter från
Stockholms hållbarhetskommission i stor utsträckning, eller helt och hållet, saknar ett
funktionshindersperspektiv.
https://stockholm.etc.se/debatt/baklaxa-till-stockholms-hallbarhetskommission
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Remissvar översiktsplan för Stockholm
Vi har i vårt yttrande begärt att dokumentet får ett tydligt funktionshindersperspektiv och
särskilt belyser de aspekter av stadsplaneringen som rör tillgänglighet och delaktighet för alla
medborgare. Remissvaret finns på vår hemsida.
Nytt program mot våld i nära relationer och trygghetsmätningar
I vårt yttrande över det nya programmet mot våld i nära relationer framförde vi 2016 att
förslaget saknade ett funktionshindersperspektiv trots att det i stadens budget står att personer
med funktionsnedsättning ska uppmärksammas tydligare, och att alla mätningar måste ha ett
funktionshindersperspektiv. Vi har noterat att den nya trygghetsmätningen ”Trygghet i
Stockholm” saknar detta, men efter kontakt med den ansvariga har vi fått svaret att variabeln
funktionsnedsättning fanns med i mätningen, och sådan statistik kommer att redovisas.
Följa upp frågan om hyressättning i LSS-boende
Efter att vi skrev att vi vill att staden återgår till det som gällde innan 2008, dvs att inte ta ut
hyra för gemensamhetsutrymme i gruppbostäder, har vi fått svar från socialborgarrådet Åsa
Lindhagen. Hon menade att staden övervägde hur de skulle gå vidare. Vi har dock inte fått
något svar på vad som har hänt med det övervägandet, men har nu gjort en ny påstötning i
frågan och ska följa upp detta.
Det nya delaktighetsprogrammet
Förhoppningsvis kommer stadens nya delaktighetsprogram att gå ut på remiss nu under
hösten – om vi har tur alldeles snart. Det kommer att skickats till alla medlemsföreningar,
precis som HSO har efterfrågat.
Funktionshindersombudsmannens rapport
Pia Ehnhages rapport är snart färdigskriven, och det återstår bara en intern process och layout
innan den kommer att presenteras.
Skolfrågor
Direkt efter ordförandemötet hölls ett uppstartsmöte kring skolfrågor, eftersom vi ska
prioritera skola som område, utifrån vad medlemsföreningarna har efterfrågat.

Håkan Jarmar tackade alla som deltagit och avslutade mötet.
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