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ÅRET DÅ VI STÄLLDE OM!
2020 blev året då vi ställde om.
En omfattande pandemi medförde att det
mesta fick ställas in. Allt arbete som var möjligt
utfördes hemifrån. Idrottsevenemang ställdes in,
undervisning bedrevs helt eller delvis på distans och
resor blev otänkbara. Sjukvården gick på knäna och
vårdskulden växte. Hela befolkningen påverkades och
den psykiska ohälsan ökade. Detta fick oss att snabbt
ställa om och kliva in i det digitala rummet.
Under året har Funktionsrätt Stockholms län tagit
ett stort digitalt kliv och breddat vår verksamhet. Vi
har samverkat digitalt med regionen. Vi genomförde
vårt årsmöte digitalt och hade fler deltagare än
någonsin. Nu kan vår verksamhet även följas på
Instagram och via vår podd ”Funktionsrättspodden”.
Av de många frågor som aktualiserats under året
är hjälpmedelsfrågan ett exempel på något som berör
många. Frågan fick ett stort medialt genomslag. Vi
har även introducerat begreppet Funktionsrätts
konsekvensbeskrivning, FKB. Detta arbete fortsätter
under kommande år.
Läs mer om vårt intressepolitiska arbete i verksam
hetsberättelsen. Den kommer även finnas tillgänglig i
filmad, textad version.
Vi vill tacka alla föreningar och förtroendevalda
som deltagit i nya digitala former och inte gett upp.
Ett särskilt tack även till vår kanslipersonal som
stöttat och väglett oss så att vi kunnat ställa om.
Till sist vill vi rikta ett tack till våra samarbetspartners
i regionen.
Vår ordförande Annika Hässler
För styrelsen
Annika Hässler, ordförande
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VAD ÄR FUNKTIONSRÄTT
STOCKHOLMS LÄN?
Funktionsrätt Stockholms län är en paraplyorganisation för
funktionsrättsföreningar inom länet. Under 2020 samlade vi
44 föreningar och tillsammans representerade vi ca 70 000
medlemmar. Alla med unika erfarenheter och kunskaper om
olika funktionsvariationer.
Vår verksamhet står på en demokratisk grund och varje
medlemsförening har en röst i vår verksamhet. Funktionsrätt
Stockholms län är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen är organisatoriskt och ekonomiskt stabil.

Verksamheten under coronapandemin
Året då vi ställde om. Funktionsrätt Stockholms län arbetar för att
alla ska kunna delta i samhället på lika villkor. Vi har arrangerat
digitala seminarier och hållit både årsmötet och en ordförande
stämma digitalt. För att alla representanter skulle ha möjlighet att
vara med på det digitala årsmötet så fick varje representant en egen
kontaktperson på kansliet. Ett glädjande resultat av detta var att vi
faktiskt hade rekordmånga representanter med på årsmötet 2020.
Vårt tema under 2020 har varit funktionsrättigheter.
I februari anordnade vi en kick off med en föreläsning.
Den handlade om Barnrättskonventionen och Funktionsrätts
konventionen. Sedan spelade vi Alfapet med rättighetstema.
Den väckte engagemang och tävlingslust hos alla som deltog.
Under hösten anordnade vi en seminarieserie utifrån våra
fyra ledord. Ledorden är normkritik, universell utformning,
rättighetsbärare och intersektionalitet. Temaåret avslutades med
att vi på den internationella funktionsrättsdagen, den 3 december,
presenterade Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB.
Läs mer om ”Vakna med FKB” på sidan 40.
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REGION STOCKHOLM
Bidragsgruppen
Samverkansråd
Regionstyrelsen

Regionledningskontoret

Samverkansråd
Samverkansråd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdens kunskaps
styrningsnämnd

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium

Patientnämnden

Patientnämndens förvaltning

Tillväxt- och regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Samverkansråd

Kulturnämnden

Kulturförvaltningen

Samverkansråd

Förvaltning utbyggd
tunnelbana

Samverkansråd

Trafiknämnden

Patientsäkerhetsgruppen
Läkemedelskommitténs brukarråd
Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor
Hjälpmedel Stockholm

Samverkansråd
Trafikförvaltningen

Regionägda bolag och
förvaltningar som drivs
som bolag

Sodexo hjälpmedels
services brukarråd

Locum
Stockholms läns
sjukvårdsområde

Resursgrupp land och sjö

Samverkansråd

Resursgrupp Färdtjänst

Samverkansråd
Akademiskt specialist
centrums brukarråd

Grupper där referensgruppen för
hjälpmedelsfrågor sitter med.
Delar av Region Stockholms, som vi samverkar
med.

Samverkansråd - grupper där
Funktionsrätt Stockholms län har
representanter inom ramen för vårt
samverkansavtal med landstinget.

Övriga grupper där
Funktionsrätt Stockholms län
har representanter.
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Samverkan under coronapandemin
Funktionsrätt Stockholms län har ett samverkansavtal med Region
Stockholm. Detta ger oss möjlighet att påverka verksamheterna
inom Region Stockholm. Under 2020 förändrades förutsättningarna
för samverkan. På grund av coronapandemin blev flera möten
inställda eller uppskjutna. De flesta samverkansråd flyttades till
digitala plattformar, medan andra blev inställda. Detta har även
påverkat vår samverkan, då representanter som har svårt för att vara
med digitalt inte har kunnat medverka som vanligt. Samtidigt har
representanter som tidigare haft problem med fysisk tillgänglighet
kunnat öka sin närvaro.

Samarbetspartners
Funktionsrätt Stockholms län samarbetar med DHR Stockholms
läns distrikt och Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland.
De har också ett samverkansavtal.
DHR Stockholms läns distrikt är en partipolitiskt och religiöst
obunden intresseorganisation. Förkortningen DHR står för
Delaktighet Handlingskraft och Rörelsefrihet. Organisationen
verkar för ett samhälle som alla ska kunna delta i, som inte
utesluter människor som tar sig fram med hjälpmedel såsom
permobil eller rullstol.
Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland är en partipolitiskt
och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stock
holms och Gotlands län. Organisationens främsta uppgift är att,
utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda
synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden.
Ett annat samarbete vi startade under 2020 var med RFSL
Stockholms projekt ”Jag är berättaren”. RFSL Stockholm är en
rättighetsorganisation för homosexuella, bisexuella, transpersoner,
queera och intersexpersoner. Projektet har skrivit tre böcker om att
vara HBTQ och funkis. De medverkade med uppläsning av text ur
boken ”Min makt” på ”Vakna med FKB”, i ”Funktionsrättspodden”
och bidrog med konst till vårt Instagramkonto på alla hjärtans dag.
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Ordlista
NORMER är oskrivna regler, idéer och ideal som kontrollerar och

styr hur en förväntas vara, leva och se ut. Oftast märker en inte att
normerna finns förrän någon bryter mot dem. Om en bryter mot
normer kan det få negativa konsekvenser. En kan bli kallad elaka
saker på grund av att en inte följer till exempel heteronormen.
De som följer normen får ofta fördelar. Det är viktigt att förstå att
normer hänger ihop med makt.
Normers konsekvenser:
• De som följer normen får oftast fördelar.
• De som bryter normen blir utan fördelar.
• De som bryter normen kan bli ignorerade.
• De som bryter normen kan bli bestraffade (till exempel
diskriminering, trakasserier, kränkningar, självförakt).
NORMKRITIK är en pedagogisk metod för att skapa mer jämlikhet

i samhället. Det handlar om att flytta fokus från individer och det
som anses bryta mot normer till att titta på strukturer och det som
anses vara ”normalt”. De som följer normerna får fördelar. När en
arbetar normkritiskt brukar en gå igenom fyra steg:
• synliggöra och ifrågasätta normer
• synliggöra normens fördelar
• granska egen position
• visa på föränderlighet.
FUNKTIONSMAKTSORDNINGEN utgår från ett samhälle där ingen

har en funktionsnedsättning. Normen är att vara en person utan
funktionsnedsättningar. Personer med funktionsvariationer ute
stängs för att de inte anses kunna bidra. Funktionsmaktordningen
gör att vi kategoriserar vissa typer av kroppar och funktionaliteter
som avvikande.
FUNKTIONSHINDRAD kan betyda att en person på grund av sin

funktionsvariation möter hinder i samhället. En person blir funktions
hindrad av sin omgivning. En person ÄR inte funktionshindrad.
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FUNKTIONSNEDSÄTTNING är en nedsatt funktionsförmåga i

relation till vad som uppfattas som normen. Det kan handla om
psykisk, kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. En person HAR
en funktionsnedsättning. En person ÄR inte funktionsnedsatt. Vi
använder oss av ordet funktionsnedsättning i relation till lagar och
konventioner så att det blir enkelt att förstå i relation till de juridiska
texterna. Annars använder vi oss av ordet funktionsvariation.
FUNKTIONSVARIATION är ett normkritiskt sätt att tala om att ha

eller inte ha en funktionsnedsättning. Alla har funktionsvariationer,
men det är bara personer med normbrytande funktionsvariationer
som drabbas negativt av funktionsnormen. Vi använder oss av
funktionsvariation då vi tycker att det är viktigt att se funktions
normen och vad den leder till. I relation till lagar och konventioner
använder vi oss av funktionsnedsättning så att det blir enkelt att
förstå i relation till de juridiska texterna.
FUNKTIONSRÄTT är rätten till självbestämmande och full delaktig

het för personer med funktionsnedsättningar. Ordet vill ändra fokus
i debatten från hinder och speciallösningar till mänskliga rättigheter
och ett samhälle utformat för alla, oavsett funktionsförmåga.
FUNKOFOBI är när någon behandlas dåligt på grund av sin

funktionsnedsättning.
KONVENTIONEN OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED
FUNKTIONSN EDSÄTTNING är en FN-konvention som Sverige

undertecknade 30 mars 2007 och den började gälla i Sverige
den 14 januari 2009.
Ordlistan är till stor del hämtad från RFSL:s Arvsfondsprojekt
”Funkisprojektet”.

10

KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ALLA

Kollektivtrafiken
har rullat på som
vanligt under
coronapandemin.
FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktions
variationer ska kunna röra sig fritt och så oberoende som möjligt
och på det sätt och vid den tid som de själva väljer. Under 2020 har
Funktionsrätt Stockholms län arbetat med tre målsättningar:
• Resor efter behov
• Tillgänglig och sammanhållen kollektivtrafik över länsgränserna
• Sammanhållen och tillgänglig land- och sjötrafik i hela länet
För att uppnå ovanstående mål har Funktionsrätt Stockholms län
drivit intressepolitiska frågor i följande samverkansgrupper:
• Trafikförvaltningen
• Resursgrupp färdtjänst
• Resursgrupp land och sjö
• Resursgrupp förvaltning för utbyggd tunnelbana
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Resandet med kollektiv
trafiken i Stockholm minskade
mycket under 2020.

Trafikförvaltningen
Trafikförvaltningen ansvarar för all kollektivtrafik i Region Stock
holm samt för särskild kollektivtrafik som färdtjänst. En stor fråga
som har varit aktuell i samverkansrådet under året är utredningen

om huvudmannaskapet för färdtjänsttillstånd. Idag ligger ansvaret
på både kommunerna och trafikförvaltningen. Utredningen om
huvudmannaskap ska vara klar 2021. Vi fick möjligheten att lämna
synpunkter i ett tidigt skede och kommer att vara inblandade i den
fortsatta processen.
Under året skrev vi en skrivelse tillsammans med DHR och SRF
om utgående färdtjänstintyg och läkarintyg. I skrivelsen lyfte vi att
färdtjänstintyg med utgånget datum skulle förlängas under corona
pandemin. Vi skickade skrivelsen till trafikförvaltningen i Region
Stockholm och även till samverkansrådet.

VISSTE DU ATT vår skrivelse bidrog till förlängning

av färdtjänsttillstånd med utgånget datum?
SYFTET med denna förändring var att många

personer med utgående färdtjänstbeslut inte
behövde skaffa nytt underlag för ny ansökan och
utsätta sig eller andra för smittrisk.
RESULTATET blev att personer med färdtjänst

tillstånd med utgånget datum kunde förlänga
dessa genom att kontakta sin färdtjänstutredare.
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Under samverkansåret har
vi jobbat för att alla ska få
förlängda färdtjänsttillstånd.

Resursgrupp färdtjänst
Resursgrupp färdtjänst arbetar med frågor som handlar om särskild
kollektivtrafik i Region Stockholm. Under året har vi diskuterat flera
frågor. En av dem är att trafikförvaltningen ska ta fram ett nytt sätt
att logga in på ”Mina sidor” för färdtjänstbokningen. Vi lämnade
synpunkter på tillgängligheten och att det ska finnas alternativ.
En annan fråga som dök upp på grund av coronapandemin var
frågan om resenärers säkerhet. Frågan om att inte behöva åka
tillsammans med andra resenärer i så kallad samplanering togs upp
i resursgruppen. Tillsammans med DHR och SRF skickade vi en
skrivelse till Färdtjänstnämnden som fattade beslut om att
resenärer med färdtjänstillstånd inte ska samåka under corona
pandemin.

Resursgrupp tillgänglighet land och sjö
Resursgrupp tillgänglighet land och sjö arbetar med tillgänglighet
i kollektivtrafiken, både på land och till sjöss. Frågor som resurs
gruppen har diskuterat under året har bland annat handlat om
ombyggnaden av Slussen samt framkomlighet och bristande
ledstråk på perronger och busshållplatser.
Under många år har Funktionsrätt Stockholms län arbetat med
tillgängligheten i de nya tunnelbanevagnarna. Resursgruppen prov
åkte de nya tunnelbanevagnarna 2020 och kunde konstatera att våra
synpunkter har gett resultat. Vagnarna har tillgänglighetsanpassats
för att vara tillgängliga för alla.
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De nya tunnelbanevagnarna som sattes i trafik under
2020 ser ut såhär. De gula sätena är prioriterade sitt
platser. Bild från Region Stockholms hemsida.

Region Stockholm har bestämt att alla väderskydd

VISSTE DU att vi har lämnat

på busshållplatser ska bytas ut. Funktionsrätt

synpunkter på tävlingsbidragen

Stockholms län var med och tyckte till om

för trafikförvaltningens nya

tävlingsbidragen. Vi hade synpunkter på till

väderskydd

gängligheten och gav förslag på förändringar.

SYFTET var att bidra till att ta

Ett exempel är att regn och smältvatten ska rinna

fram tillgängliga och hållbara

av på baksidan av väderskyddet istället för på

väderskydd i framtiden

framsidan. Det ska bland annat förebygga

RESULTATET blev att flera saker

halkolyckor.

ändrades i det vinnande bidraget

Förvaltningen för
utbyggd tunnelbana
Under 2020 var samverkan med Förvaltningen
för utbyggd tunnelbana inställd på grund av
Coronapandemin. Vi arbetar för att samverkan
återupptas igen 2021.

De nya väderskydden som kommer
finnas i Stockholmstrafiken.
14

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
FÖR ALLA
FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funk
tionsvariationer har rätt till bästa möjliga hälsa. Funktionsrätt
Stockholms län arbetar brett med intressepolitiska frågor inom
hälso- och sjukvården. 2020 har varit ett ovanligt år för hälso- och
sjukvården. I vårt intressepolitiska arbete har vi väckt frågor och
belyst behov och effekter av coronapandemin. Vi har bidragit med
förslag till förbättringar. Till exempel har vi skrivit tre skrivelser.
Under 2020 arbetade vi bland annat med att nå de här
målsättningarna:
• Specialiserade vårdcentraler ska finnas i Stockholms län
• Vården ska vara personcentrerad
• Mottagningar ska vara tillgängliga för alla patienter oavsett
funktionsvariation
• Övergången (transitionen) från barn- till vuxensjukvården
ska fungera
• Rehabilitering ska vara tillgänglig
För att uppnå målen har vi samverkat med de här parterna:
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
• Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och Vårdens kunskaps
syrningsnämnds ordförande
• Stockholms läns sjukvårdsområde
• Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor
• Sodexo hjälpmedelsservices brukarråd
• Hjälpmedel Stockholm, KommSyn och Medicinteknisk apparatur
i hemmets brukarråd
• Region Stockholms läkemedelskommittés brukarråd
• Patientsäkerhetskommitténs brukarråd
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
I samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen pratar vi
om övergripande frågor. 2020 förändrades samverkansrådet med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Tidigare har vi haft gemensamma
samverkansråd tillsammans med pensionärsorganisationerna.
Numera träffar funktionsrättsorganisationerna hälso- och
sjukvårdsdirektören. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställde
under perioden mars till augusti in samverkansråden på grund av
coronapandemin. Efter flera påtryckningar från organisationerna
återupptogs samverkansrådet med digitala möten i september.
Under våren skickade Funktionsrätt Stockholms län två
skrivelser till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Skrivelserna
handlade om bristerna som uppkom när hälso- och sjukvården
skulle ta hand om alla patienter med covid-19. Den ena skrivelsen
handlade om att personer som tillhör riskgruppen säkert ska kunna
ta sig till vården. Tidigare hade personer som är över 70 år fått
sjukresor. Vi tyckte att fler skulle få det. Det var en av årets viktigaste
intressepolitiska segrar.

VISSTE DU att vi uppmärksammade att

fler behövde sjukresor under corona
pandemin?
SYFTET var att peka på att beslutet om

utökade sjukresor enbart för personer
över 70 år inte var tillräckligt.
RESULTATET blev att hälso- och sjukvårds

Vår skrivelse bidrog till att personer i riskgrupper fick sjukresor.
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förvaltningen bestämde att fler skulle få
sjukresor.

Under året arbetade vi med att alla har rätt att få sina behov
tillgodosedda i vården, på bilden ser vi Södersjukhusets entré.

Den andra skrivelsen handlade om rätten att kommunicera utifrån
sina förutsättningar. Med anledning av coronapandemin bestämde
Region Stockholm att all planerad vård som inte är akut skulle
skjutas upp. Funktionsrätt Stockholms län skickade då en skrivelse
till Region Stockholm. Den handlar om att det är viktigt att hälsooch sjukvården anpassar sin information och kommunikation
utifrån patientens behov.
I december medverkade Funktionsrätt Stockholms län på ett
dialogmöte. Där diskuterade vi förslaget att slå ihop vårdvalen
husläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering. Vi tog upp
olika fördelar och nackdelar, till exempel att det är bra för personer
som behöver en sammanhållen vårdkedja. Vi sa också att det finns
en risk att personer som behöver specialiserad rehabilitering inte
får den.

17

Hälso- och sjukvårdsnämndens
presidium och Vårdens kunskaps
styrningsnämnds ordförande
2020 träffade vi Hälso- och sjukvårdsnämndens
presidium och ordföranden för Vårdens kunskaps
styrningsnämnd på två digitala möten. På mötena
diskuterade vi bland annat folkhälsa och Region

Funktionsrätt Stockholms läns
ordförande Annika Hässler blev
intervjuad i Expressen om
vår skrivelse.

Stockholms primärvårdsstrategi.
I september skickade Funktionsrätt Stockholms län
en skrivelse till alla politiker i Hälso- och sjukvårds
nämnden. Vi skrev den tillsammans med DHR och SRF.
Skrivelsen fick namnet ”Hjälpmedel är en förutsättning
för full delaktighet och självständighet”. Den handlade
om förslag till besparingar inom hjälpmedelsområdet
utan att vi fått chansen att diskutera frågan. Vi tyckte
att de inte hade gjort en tillräcklig konsekvensanalys
och att politikerna skulle skicka tillbaka förslagen till
förvaltningen. Läs mer om vårt intressepolitiska arbete
med hjälpmedelsfrågan nedan på sidan 19.

VISSTE DU att oppositionspartierna stöttade

vår skrivelse och skrev egna förslag?
SYFTET med vår skrivelse var att ta upp vilka

konsekvenser och effekter besparingarna får för
hjälpmedelsanvändare i regionen.
RESULTATET blev att vi hade kontakt med flera

politiska partier och hjälpmedelsfrågan togs upp
av flera tidningar och radio.
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Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder
hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi.
VISSTE DU att vi tog upp att det

Det gör de inom områdena primärvård, psykiatri,

kan vara svårt för många att

geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, somatisk

beställa ett hemtest för covid-19?

specialistvård samt habilitering och hjälpmedel.

SYFTET var att påtala att en

På grund av coronapandemin har sjukvården

viss del av befolkningen inte

haft ett ansträngt läge. Under året diskuterade vi

har BankID och därför inte kan

bland annat frågor som handlade om sjukvårdens

beställa test.

rutiner. En av de rutiner som diskuterades var hur

RESULTATET blev att det nu finns

information överförs mellan olika vårdgivare.

information om alternativa sätt

En annan fråga som diskuterades på samver

att boka hemtest för covid-19

kansrådet var vårdskuldens omfattning. Vi tog

eller kontakta vården.

upp att i vård och operationsköer ska ingen grupp
åsidosättas. Sjukvårdsbehov ska inte ställas mot
varandra utan sjukvårdens uppdrag är att till
godose medborgarnas behov.
På ett samverkansråd lyfte vi vikten av fysiska
vårdmöten. Vi menade att det mellanmänskliga
mötet är ovärderligt för flera av våra medlems
grupper. Ett digitalt möte ska inte ersätta ett
fysiskt vårdmöte. Det ska gälla oavsett om det är
en pandemi eller inte.

Referensgruppen för
hjälpmedelsfrågor
I augusti 2020 blev Referensgruppen för hjälp
medelsfrågor kallade till ett extrainsatt möte.
Där vi fick en muntlig information om förslag
på nedskärningar på hjälpmedelsområdet. Det
handlade om att ta bort högkostnadsskyddet för
hjälpmedel, att avgiftsbelägga elrullstolar och
att många produkter i hjälpmedelssortimentet
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VISSTE DU att vår ordförande Annika Hässler blev

intervjuad om hjälpmedelsfrågan i flera tidningar
och i radio?
SYFTET var att sprida kunskap om hur förslagen

kommer att påverka hjälpmedelsanvändare.
RESULTATET var att vi blev inbjudna till ett

dialogmöte med vårdutvecklingsregionrådet
Ella Bohlin (KD) efter beslutet hade fattats i
Hälso- och sjukvårdsnämnden.

ska bli egenansvar. Egenansvar betyder att det ska bekostas av
användarna. Dessa nedskärningar berör många av våra medlemmar.
Under hösten arbetade vi intressepolitiskt med frågan.

Sodexo hjälpmedelservices brukarråd
Sodexo hjälpmedelservices är hjälpmedelscentralen i den norra
delen av Stockholms län. I brukarrådet diskuterar vi frågor om
hjälpmedelscentralens utbud, sortiment och service. På grund av
coronapandemin ställde Sodexo hjälpmedelsservice in brukar
rådets möten under 2020.

Hjälpmedel Stockholm, KommSyn och
Medicinteknisk apparatur i hemmets brukarråd
Hjälpmedel Stockholm är en hjälpmedelscentral i den södra delen
av Stockholms län. Till KommSyn och Medicinteknisk apparatur i
hemmet kommer hjälpmedelsanvändare från hela länet. På grund
av coronapandemin ställde Hjälpmedel Stockholm med flera in
brukarrådets möten under 2020.

Patientsäkerhetskommitténs brukarråd
På patientsäkerhetskommitténs brukarråd diskuterar vi frågor
som handlar om hur det ska bli tryggt och säkert för patienterna
i vården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställde in
brukarrådets planerade möte på grund av coronapandemin.
Under verksamhetsåret valdes Funktionsrätt Stockholms läns
ordförande Annika Hässler in som patientrepresentant i regionens
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patientsäkerhetsgrupp. Patientsäkerhetsgruppen
leds av Elda Sparrelid, chefläkare på hälsooch sjukvårdsförvaltningen, och har haft möten
en gång i månaden.

Patientsäkerhetsdagen 2020
Funktionsrätt Stockholms län hade en monter
på Patientsäkerhetsdagen 2020. I vår monter
diskuterade vi patientsäkerhetsfrågor utifrån
ett funktionsrättsperspektiv. I vår monter kunde
deltagarna dela med sig av sina visioner. Vi
ställde frågan ”Vilken är den viktigaste patient
säkerhetsfrågan?”. Vår vägg fylldes snabbt med
visioner om patientsäkerhet. I kollaget ser ni vad
några svarade. Både politiker och tjänstepersoner
besökte oss under dagen. Två av Region Stock
VISSTE DU att sedan 2020 har

holms chefläkare Elda Sparrelid och Johan Bratt,

Funktionsrätt Stockholms län

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds ordförande

haft en plats som rådgivare

Ella Bohlin och hälso- och sjukvårdsdirektör Björn

i Läkemedelskommittén.

Eriksson besökte vår monter.

Läkemedelskommittén är ett
expertorgan för läkemedels
frågor.

Läkemedelskommitténs brukarråd

SYFTET är att tillföra

Region Stockholms läkemedelskommittés

patientperspektivet i

brukarråd består av representanter från

läkemedelskommitténs arbete.

funktionsrätts- och pensionärsorganisationerna.

RESULTATET var att vi bidrog

Under 2020 hade brukarrådet tre möten. Frågor

till att förbättra och utveckla

som har diskuterats är läkemedelsförsörjningen

Region Stockholms arbete med

under coronapandemin, vaccination mot covid-19

läkemedelsfrågor.

och upphandling av läkemedel i regionen.
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Här är ett urval av personer som besökte vår
monter och diskuterade patientsäkerhetsfrågor på Patientsäkerhetsdagen 2020.
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Clara Nergårdhs konstverk ”Här är vi. Varsågoda!” som
fanns i den inglasade buren på Odenplans tunnelbane
station under 2020.
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KULTUR FÖR ALLA
FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktions
variationer ska kunna delta i kulturlivet och utöva kultur på lika
villkor som andra. Under 2020 arbetade Funktionsrätt Stockholms
län intressepolitiskt utifrån de här tre målsättningarna:
• Alla invånare i Stockholms län ska kunna vara delaktiga
och skapa kultur.
• Barn och unga som är kulturutövare och som har
funktionsvariationer ska prioriteras högt.
• Kulturskapare, kulturutövare och konstnärer med funktions
variationer ska ha samma möjligheter att utveckla sitt konstnärskap.
För att uppnå ovanstående mål har Funktionsrätt Stockholms län
arbetat intressepolitiskt i följande samverkansgrupper:
• Kulturförvaltningen
• Samverkan konst

Kulturförvaltningen
I samverkansrådet med kulturförvaltningen diskuterar vi frågor
som handlar om kultur i Stockholms län. Kultursektorn blev hårt
drabbad till följd av restriktioner på grund av coronapandemin.
Region Stockholm har bland annat betalat ut stöd till kulturar
rangörer i länet. Vi ställde frågor på samverkansrådet om det har
riktats något särskilt stöd till arrangörer som arbetar med kultur för
personer med funktionsvariationer. Det har de inte. Däremot har
kulturförvaltningen betalat ut pengar till arrangörer och föreningar
som har barn som målgrupp. Stödet har gått till idrottsföreningar
som anordnar aktiviteter för barn.
Vi lämnade synpunkter på hur kulturförvaltningen kan förbättra
tillgängligheten på deras konferens Stockholmstinget. Konferensen
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VISSTE DU att under 2020 deltog två politiker i

samverkansrådet? Det var Cecilia Elving (L)
som är ordförande och Tomas Melin (MP)
som är förste vice ordförande i Kulturnämnden.
SYFTET var att ha en direkt dialog med politikerna

om hur kulturen kan bli tillgänglig för fler.
RESULTATET blev att politikerna kommer att

besöka samverkansrådet minst en gång per år för
att diskutera aktuella frågor.

anordnas vartannat år. Våra synpunkter handlade om att tänka på
både den fysiska och den kommunikativa tillgängligheten.
En annan fråga som vi berörde under året var kulturförvaltningens
arbete med digital tillgänglighet. Vi tog upp att det är viktigt att
digital tillgänglighet inkluderar både tekniska lösningar och att
informationen ska kunna anpassas. Vi vill att det ska finnas
information på lättläst svenska på kulturförvaltningens hemsida.

Samverkan konst
Samverkan konst är en grupp som började träffas i slutet av 2019.
Under 2020 har vi till exempel pratat om konsten i tunnelbanan.
På några stationer byts konstverken ut med jämna mellanrum,
till exempel Odenplan och Mariatorget. Vi pratade om hur
informationen om konstverken kan bli tillgänglig för fler.
Det är bra att textens storlek är stor, har bra kontraster och ha
en bra belysning. Informationen ska vara placerad på en plats där
alla kan stanna och läsa i lugn och ro.
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DIGITALISERING FÖR ALLA
FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktions
variationer ska ha tillgång till bästa möjliga informations- och
kommunikationsteknik, IKT, på lika villkor som andra. Under 2020
arbetade Funktionsrätt Stockholms län med att uppnå följande mål:
• Det ska finnas alternativ till digitaliserade tjänster
• Region Stockholms digitala tjänster ska fungera för de som inte
har ekonomiska möjligheter att köpa den senaste tekniken.
• Inom Region Stockholm ska det finnas tydliga riktlinjer rörande för
digital tillgänglighet som är universellt utformade.
På grund av coronapandemin flyttades nästan alla Funktionsrätt
Stockholms läns möten och samverkansråden till digitala mötes
platser som Teams, Zoom eller Skype. Läs mer om vårt digitala
språng på sidan 49.

Under året har Funktionsrätt
Stockholms län kansli haft digitala
möten av olika sorter. Här fikar
personalen på temat gul.
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En lathund för att använda digitala tjänster
Funktionsrätt Stockholms län tog fram en anpassad lathund
till våra förtroendevalda om hur den digitala plattformen
Microsoft Teams kan användas. Locum AB efterfrågade våra
kunskaper om att tillgängliggöra digitala möten. Vi delade
med oss av lathunden till Locum AB. Läs mer om vår
samverkan med Locum AB på sidan 32.

Framtidens vårdinformationsmiljös
patient-, och närstående- och brukarråd
Framtidens vårdinformationsmiljö är Region Stockholms
program för att ta fram ett nytt system för att dokumentera
och kommunicera i hälso- och sjukvården. Funktionsrätt
Stockholms län sitter med i projektet Framtidens vård
informationsmiljös patient-, närstående- och brukarråd.
I rådet diskuterar vi hur det framtida systemet ska byggas
för att det ska bli ett så bra vårdbesök som möjligt. Vi bidrar
med kunskap om våra målgruppers behov och utmaningar.
Under året har vi pratat om tillgängligheten i appen
”Alltid öppet” och hur digitala vårdmöten kan möta våra
medlemmars behov. Vi ställde frågor om hur användningen
av ”Alltid öppet” har sett ut och utvecklats under pandemin.
Under 2020 bestämde Region Stockholm att avbryta upp
handlingen av det nya systemet. Upphandlingen avbröts på
grund av förändrade verksamhetsförutsättningar på grund
av coronapandemin. Patient-, närstående- och brukarrådet
upphör 2021. Den befintliga gruppen slås ihop med
samverkansrådet Stockholms läns sjukvårdsområde.
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Under 2020 har antalet
användare av den digitala
vårdtjänsten Alltid öppet
ökat från 3000 besök till
40 000 besök per månad.

ARBETSMARKNAD
FÖR ALLA
FN:s funktionsrättskonvention erkänner rätten till arbete för
personer med funktionsvariationer på lika villkor som för andra.
Funktionsrätt Stockholms län arbetar med dessa målsättningar:
• Region Stockholm ska vara en rättvis och jämlik arbetsgivare samt
erbjuda personer med funktionsvariationer anställning på samma
villkor som personer utan funktionsvariationer.
• Region Stockholms arbetsplatser ska vara
universellt tillgängliga.
Funktionsrätt Stockholm läns arbetar för att ungdomar med
funktionsvariation ska få komma ut i arbetslivet. Vi har årligen en
dialog med Region Stockholm om deras sommarjobb. Ett antal av
regionens sommarjobb är för ungdomar med funktionsvariationer.
Vi lämnade synpunkter på ansökningsprocessen så att den ska bli
Funktionsrätt
Stockholms läns
vision är ett
samhälle för alla.

mer tillgänglig.
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ÖVRIG SAMVERKAN
Funktionsrätt Stockholms län arbetar för att lyfta och diskutera
frågor på olika nivåer inom Region Stockholm. Vi träffar både
politiker och tjänstepersoner som arbetar på regionens
förvaltningar och bolag. Under 2020 har vi arbetat intressepolitiskt
i följande samverkansråd:
• Regionstyrelsens politiker
• Regiondirektören
• Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
• Locum AB

Regionstyrelsens politiker
I samverkansrådet med Regionstyrelsens politiker diskuterar vi
frågor inom alla Region Stockholms verksamhetsområden.
Coronapandemin ett återkommande ämne. Region Stockholms
chefläkare Johan Bratt medverkade på flera möten. Andra frågor
som diskuterades var regionens personalstrategi och regionens
förslag till riktlinjer för bidrag för intressepolitisk verksamhet.
Ett helt möte pratade vi om Region Stockholms arbete med
hållbarhetsfrågor. Funktionsrättigheter ingår i begreppet hållbar
het. Regionen har tagit fram en helt ny policy på området, med
tillhörande strategi. Vi tog upp flera av de saker som vi skrivit i
vårt remissvar. Till exempel att policyn saknar ett funktionsrätts
perspektiv. Läs mer om vårt remissvar på Hållbarhetspolicyn på
sidan 47.
På ett möte med samverkansrådet väckte vi frågan om att inte
kunna betala med reskassa ombord på bussar och andra färdmedel
i kollektivtrafiken. För att minska smittorisken för busschaufförer
har den främre delen av bussen stängts av. Det är där resenärer i
vanliga fall blippar sitt SL-kort. Det gör att personer som inte har
smarta telefoner eller kan köpa biljetter på andra ställen inte kan
resa med kollektivtrafiken.
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Under 2020 besökte vi inte Landstingshuset. Vi hade digitala
samverkansråd med Regionstyrelsens politiker.

VISSTE DU att vi uppmanade Region Stockholm att

inte stänga ute vissa grupper i kollektivtrafiken.
SYFTET var att personer som inte har smarta telefoner

eller kan lösa biljett på annat sätt ska kunna resa i
kollektivtrafiken.
RESULTATET blev att Region Stockholm har börjat

montera plexiglas vid busschaufförens plats och
resenärer kan betala med reskassa ombord på bussen.

Regionledningskontoret
Under de senaste åren har Funktionsrätt Stockholms län kontaktat
regionledningskontoret flera gånger och försökt starta igång
samverkansrådet igen. Vi har ett samverkansavtal med region
ledningskontoret, men tyvärr har de inte följt det. Under 2021
kommer vi att göra nya försök.
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Funktionsrätt Stockholms län arbetar intressepolitiskt
med funktionsrättsfrågor i Stockholms län.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Under slutet av 2020 fick Funktionsrätt Stockholms län veta
att vi inte fått kallelser till årens möten med samverkansrådet.
Funktionsrätt Stockholms län kommer att få fler platser i rådet
under 2021.

Locum AB
Locum AB är ett bolag som ansvarar för att förvalta, bygga och
utveckla vårdfastigheter åt Region Stockholm. Funktionsrätt Stock
holms län samverkar med Locum AB kring tillgänglighetsfrågor
i vårdmiljöer. I början av coronapandemin erbjöd Funktionsrätt
Stockholms län vår expertis när det gällde tillgängligheten på det
tillfälliga fältsjukhuset Älvsjö. Locum AB var positiva till
erbjudandet, men vi fick inte tillfälle att granska tillgängligheten
på grund av att fältsjukhuset aldrig behövde användas. Under året
har samverkansrådet diskuterat placeringen av färgmarkeringar
på automatiska dörröppnare på länets sjukhus. Dörröppnarna
används av personal när de ska förflytta patienter som ligger
i sängar. Syftet med de nya dörröppnarna är att öka patient
säkerheten.
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SAMVERKAN MED
NATIONELLA MYNDIGHETER
I EN REGIONAL KONTEXT
Funktionsrätt Stockholms län arbetar intressepolitiskt
med funktionsrättsfrågor i Stockholms län. Det innebär att
vi samverkar med både Region Stockholm och med statliga
myndigheter och bolag som arbetar med regionala upp
drag. Under 2020 hade vi samverkan med Inera, som ägs av
Sveriges kommuner och regioner, och med Trafikverket om
regionala trafikfrågor.

Inera
Funktionsrätt Stockholms län samverkar med Inera. Sam
verkan handlar om att anpassa Region Stockholms digitala
tjänster så att de är tillgängliga. Inera äger och utvecklar till
exempel www.1177.se och ”Journal via nätet”. På grund av
coronapandemin har samverkan med Inera inte skett under
2020. Funktionsrätt Stockholms län har tagit kontakt med
Inera flera gånger och bett dem kalla till samverkan.
I februari 2020 genomförde vi en insiktsutbildning
VISSTE DU att vi har

för chefer på Inera. Läs mer om insiktsutbildningen på

tagit upp frågan om til�

sidan 44.

låtna halter av avgaser
i tunnlar när bilköer

Trafikverket

bildas.

Trafikverket är en statlig myndighet som har ett brett upp

SYFTET var att det ska

drag. De ska se till att våra vägar är framkomliga, att tågen

vara en bra luftmiljö för

kommer fram i tid och att alla resor och transporter är

alla i Stockholms nya

säkra och miljövänliga. Under året har den regionala sam

biltunnlar.

rådsgruppen tyckt till om avstängningar och omdirigering

RESULTATET blir att

av trafikanter och omlokalisering av ledsagningsplatser på

fläktsystemen reglerar

Getingmidjan. Getingmidjan är tågsträckan mellan statio

utsläppen och när de

nerna Stockholm central och Stockholm södra. Den rustas

uppnått maxkapacitet

upp för att tågtrafiken ska fungera bättre.

stängs tunneln för
påfart.

En fråga vi tog upp handlade om luftmiljön i tunnlar när
det är köer. Utredningar av luftkvaliteten i tunnlarna som
ingår i Förbifart Stockholm pågår.
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INTERNA
ARBETSGRUPPER
Funktionsrätt Stockholms län har under verksamhets
året haft tre interna arbetsgrupper. Grupperna har
skapats efter önskemål i motioner eller förslag från
medlemsföreningarna eller Funktionsrätt Stockholms
läns styrelse. Syftet är att arbeta fördjupat inom olika
områden.
Grupperna är
• Utbildningsgruppen
• Referensgruppen för barn, unga och deras närstående
• Arbetsmarknadsgruppen

Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen är en intern grupp inom Funk
tionsrätt Stockholms län. Gruppen har sett ett behov

VISSTE DU att ”Lightning

hos medlemsföreningarna att kunna möta förändringar

Decision Jam” är en metod

för medlemsföreningarnas verksamhet. Därför har

för att öka demokrati i

gruppen arbetat med att ta fram ett metodstöd som

föreningar.

är anpassat för funktionsrättsföreningar. ”Lightning

SYFTET är att stärka den

Decision Jam” är ett verktyg för att öka demokrati

demokratiska processen

och förenkla beslutfattande i föreningar. Ordförande

och underlätta problem

stämman gav utbildningsgruppen i uppdrag att

lösningar.

översätta den till svenska och anpassa den utifrån

RESULTATET blir en mer

våra föreningars behov.

demokratisk och inklude
rande beslutsprocess.

Referensgruppen för barn,
unga och deras närstående
Under 2020 har referensgruppen arbetat med att ta
fram gemensamma och övergripande frågor till alla
samverkansråd. Det var till exempel att barnrätts
analyser ska genomföras vid varje förändring inom
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kollektivtrafiken och att barn som har funktions
variationer ska prioriteras i kulturen.
Referensgruppen planerade för en familjedag i
Rålambshovsparken i september. Vi bjöd in barn med
funktionsvariationer, deras familjer, politiker och
Region Stockholms barnrättsstrateg. Syftet var att fira
att barnrättskonventionen blev svensk lag den 1 januari
2020. Det tänkte vi göra med roliga aktiviteter för hela
familjen och en mötesplats för samtal. På grund av
coronapandemin har vi skjutit upp familjedagen till
2021 istället.

Arbetsmarknadsgruppen
Funktionsrätt Stockholms läns interna arbetsgrupp
hade en nystart hösten 2020. Gruppen har även del
tagit på en digital konferens arrangerad av ”Svenska
Föreningen för Supported Employment”. Konferensen
Per Forsberg, från Autism- och
Aspergerföreningen delade
med sig av sina erfarenheter
av utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.

handlade om olika sätt att stötta personer med funk
tionsvariationer att etablera sig på arbetsmarknaden.
I arbetsmarknadsgruppen fick vi en idé att belysa
funktionsrättsfrågor på arbetsmarknaden i ”Funktions
rättspodden”.

VISSTE DU att ett helt avsnitt av ”Funktionsrätts

podden” handlade om arbetsmarknadsfrågor för
personer med funktionsvariation?
SYFTET var att öka kunskapen om de möjligheter

som finns och att påverka regionen att skapa fler
möjligheter på arbetsmarknaden.
RESULTATET blev att kunskaperna om funktions

rättigheter på arbetsmarknaden lyftes.
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INTERNA
NÄTVERK
Funktionsrätt Stockholms län har två interna nätverk. I dessa
samlas förtroendevalda från olika samverkansråd och resurs
grupper inom områdena kollektivtrafik och hälso- och sjukvård.
Syftet med nätverken är att diskutera intressepolitiska frågor och
utbyta erfarenheter.
Under året anordnade vi interna seminarier i digitalt format
riktat till båda nätverken. På seminarierna fick deltagarna utrymme
att diskutera funktionsrättigheter och intressepolitiska frågor.
Vi förstod tidigt under coronapandemin att vi behöver mötas och
interagera kring gemensamma frågor även om vi inte kan ses
fysiskt. Under året har vi haft engagerande diskussioner och tagit
fram idéer i digitala workshops med våra nätverk.

Nätverket hälsa för alla
Under 2020 hade vi två möten i nätverket hälsa för alla. Syftet var
att samordna intressepolitiska frågor för Funktionsrätt Stock
holms läns förtroendevalda inom området. På båda mötena var
effekterna av coronapandemin i fokus. Vi diskuterade till exempel
vaccinationer, ökningen av psykisk ohälsa, uppskjuten vård och
undanträngningseffekter vid rehabilitering.

Nätverket kollektivtrafik för alla
Nätverket har haft fördjupade diskussioner kring våra intresse
politiska frågor och skrivelser. Under året pratade vi om justeringar
i tillgängligheten i båttrafiken, elrullstolar i tunnelbanan och
ombyggnationerna av Slussen. En annan stor fråga vi diskuterat i
nätverket var problemet med att inte kunna betala med reskassa
ombord på bussarna.
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På en av våra nätverksträffar
pratade vi om hjärtefrågor.
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På vårt uppstartsmöte för rättighetsåret spelade vi
Alfapet med rättighetstema.
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ÖVRIGA INTRESSEPOLITISKA
AKTIVITETER UNDER ÅRET
Årets tema – funktionsrättigheter
Under 2020 arbetade Funktionsrätt Stockholms län med temat
funktionsrättigheter. För oss handlar temat om att lyfta och främja
mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer.
Temat genomsyrade alla intressepolitiska aktiviteter under året.
Under året arbetade vi med fyra ledord. Det var normkritik,
rättighetsbärare, universell utformning och intersektionalitet.
Dessa ledord har väglett all vår intressepolitiska verksamhet.
Läs mer om våra höjdpunkter här nedanför.

Uppstartsmöte med inspirationsföreläsning och Alfapet
Temaåret inleddes med att vi hade ett uppstartsmöte. Vi hade
bjudit in Johanna Wester som föreläste om mänskliga rättigheter.
Johanna pratade om funktionsrättskonventionen och barnrätts
konventionen. Vi spelade en variant av Alfapet med rättighetstema.
Här är några exempel på visionerna inför temaåret:
• Att höja kunskapen och stärka rättighetsbärare
• Utbildning för att påverka politiker
• Gemensam checklista för rättigheter
• Funktionsrättskonsekvensbeskrivning (en beskrivning av vilka
konsekvenser olika beslut får för personer med funktionsvariation)
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Några av deltagarna på vårt digitala evenemang Vakna med FKB.

”Vakna med FKB” på
Internationella funktionsrättsdagen
På Internationella funktionsrättsdagen, den 3 december, bjöd
Funktionsrätt Stockholms län in till ett digitalt frukostseminarium.
Vi lanserade begreppet Funktionsrättskonsekvensbeskrivning.
Det förkortas FKB och är ett verktyg för att säkerställa mänskliga
rättigheter för personer med funktionsvariationer. Till seminariet
hade vi bjudit in våra medlemsföreningar samt Region Stockholms
politiker och tjänstepersoner.
Under seminariet diskuterade vi hur FKB kan användas
inom Region Stockholms verksamheter. Melker Larsson från
trafikförvaltningen och Anna-Lena Christensson Österberg
från Stockholms läns sjukvårdsområde medverkade. Lo från
”HBTQ-hänget” läste texten ”Till handläggaren”. Annika Hässler
och Kristina Törnblom från styrelsen medverkade och Inge-Britt
Lundin rapporterade från Landstingshuset. Med hjälp av dessa
berättelser illustrerade vi bredden och användbarheten av verktyget
FKB. Deltagandet var stort!
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De intressepolitiska handläggarna Johanna Sommansson
och Berit Hagström visar resultatet från workshopen.

Workshop om FKB med orange tema
Som en del av förberedelserna inför lanseringen av FKB bjöd vi in
medlemsföreningarna till en workshop. Deltagarna fick diskutera
vad som ska finnas med i en FKB. Alla fick tycka till i vår interaktiva
workshop och tavlan fylldes med orange prickar.

VISSTE DU Visste du att FKB ska bli ett demokratiskt

verktyg?
SYFTET är att tillsammans med medlemsförningarna

skapa ett verktyg för delaktighet och förändring.
RESULTATET blir ett verktyg som hjälper Region

Stockholm att uppfylla rättigheter för personer med
funktionsvariationer.

Höstens föreläsningsserie om rättighetsarbete i praktiken
Funktionsrätt Stockholms län bjöd in våra medlemsföreningar till
en digital föreläsningsserie. Vi döpte serien till ”Rättighetsarbete
i praktiken”. Seminarierna utformades utifrån våra fyra ledord
normkritik, universell utformning, rättighetsbärare och inter
sektionalitet. Vi diskuterade hur vi kan använda oss av begreppen
i vårt intressepolitiska arbete. Alla föreläsare har egen erfarenhet
av att bryta funktionalitetsnormen. Intresset för föreläsningsserien
var stort och det var många som deltog.
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Om föreläsarna
ANNA BERGHOLTZ är journalist och
föreläsare som brinner för mångfald och
inkludering. Sommaren 2020 var Anna
programledare för ”Funk” i P1 och har
podden ”I mörkret med”.
PER-OLOF HEDVALL leder forsknings
avdelningen Certec vid Institutionen för
designvetenskaper, Lunds Tekniska
Högskola. P-O forskar om tillgänglighet,
delaktighet och universell utformning.
ANNIKA JYRWALL ÅKERBERG är
författare, konsult och jurist med fokus
på personer med funktionsnedsättning.
Annika har mottagit Svenska FN-förbundets
pris för mänskliga rättigheter.
CHRISTINE BYLUND, doktorand vid Umeå
universitet, forskar om funktionalitet, makt,
sexualitet och relationer. Christine har också
varit verksam som utredare och metod
utvecklare på ”STIL”.

Den första föreläsningen hölls av Anna Bergholtz och handlade
om normkritik. Den andra föreläsningen hölls av Per-Olof Hedvall
och handlade om universell utformning. Den tredje föreläsningen
hölls av Annika Jyrwall Åkerberg och handlade om koncepten rättig
hetsbärare och skyldighetsbärare. Den fjärde föreläsningen hölls av
Christine Bylund och handlade om intersektionalitet som även kan
kallas samverkande normer.
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Funktionsrätt Stockholms läns
handläggare Johanna Sommansson
ställer frågor till Irene Svenonius
(M), Finansregionråd, Kristoffer
Tamsons (M), Trafikregionråd,
Tobias Nässén (M), Vård- och
valfrihetsregionråd, samt
Charlotte Broberg (M), Fastighetsoch serviceregionråd.

Vårens digitala seminarium om rättighetsbärare och kunskap
Vi hade vårt första digitala seminarium för medlemsföreningarnas
medlemmar i maj 2020. Det digitala seminariet hade temat
rättighetsbärare och kunskap. Det handlade om hur funktions
rättsföreningar kan använda sig av funktionsrättskonventionen,
universell utformning och juridik. Vi spelade in seminariet och la
upp det på vår hemsida.

Järvaveckan 2020
I april meddelade stiftelsen The Global Village att Järvaveckan
2020 skulle ställas in på grund av coronapandemin. Funktionsrätt
Stockholms län valde att flytta vår anmälan till 2021 istället. För
att dra igång planeringen inför Järvaveckan 2021 anordnade vi en
föreläsning i november. Den handlade om inkluderande medlems
rekrytering. Läs mer på sidan 46.
2020 deltog Funktionsrätt Stockholms län på två av The Global
Villages evenemang ”Town Hall Meeting”. Syftet med träffarna är
att skapa en mötesplats där medborgare och politiker kan diskutera
frågor. Vi tog tillfället i akt att ställa funktionsrättsfrågor till politik
erna från Region Stockholm. På mötet i februari medverkade de
moderata politikerna Irene Svenonius, Kristoffer Tamsons, Tobias
Nässén samt Charlotte Broberg. På mötet i september medverkade
Anna Starbrink från Liberalerna, Ella Bohlin från Kristdemokraterna,
Gustav Hemming från Centerpartiet och Tomas Eriksson från
Miljöpartiet.
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UTBILDNING
Funktionsrätt Stockholms län ska ta fram former för intresse
politiska mötesplatser och seminarier. De ska utformas så att de
underlättar för medlemsföreningarna att ge uttryck för vad som är
viktiga gemensamma intressepolitiska frågor och mål.

Insiktsutbildningar
Funktionsrätt Stockholms län ska genomföra insiktsutbildningar
för Region Stockholms politiker och anställda. Syftet med våra
insiktsutbildningar är att ge insikt och kunskap om vilka behov och
förutsättningar personer som lever med en funktionsvariation har.
Utbildningarna ska leda till ett normkritiskt förhållningssätt och en
större förståelse som hjälper deltagarna till bättre beslut och
bemötande i sin yrkesroll.
På grund av coronapandemin har Funktionsrätt Stockholms län
inte kunnat hålla insiktsutbildningar i samma utsträckning och på
samma sätt som föregående år. Nytt för 2020 var att vi genomförde
digitala insiktsutbildningar. Det gjorde vi med hjälp av inspelat
material och utbildare som deltog tidigalt.
Under 2020 höll vi insiktsutbildningar för:
• Chefer på Inera
• Utbildare för busschaufförer på Lunda bussdepå
• Anställda på kundservice på trafikförvaltningen
• Ordningsvakter på Stockholms lokaltrafik
• Biljettkontrollanter
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Insiktsutbildning på Inera
VISSTE DU att efter utbildningen

I februari 2020 genomförde vi en uppskattad

blev cheferna på Inera intres

insiktsutbildning för chefer på Inera. Syftet med

serade av att tillgängliggöra

utbildningarna är att öka kunskaperna om hur

arbetsplatsen?

digitala tjänster ska bli tillgängliga för alla oavsett

SYFTET var att deltagarna skulle

funktionsvariation. Inera vill utveckla samarbetet

få kunskaper om att det finns

och kommer utöka sina insiktsutbildningar 2021.

olika personer har olika behov av
tillgänglighet.

Insiktsutbildning med SL:s ordningsvakter

RESULTATET blir ett inkluderande

I början av 2020 genomförde Funktionsrätt Stock

och fördomsfritt bemötande.

holms län ett antal fysiska utbildningstillfällen
för ordningsvakter som jobbar i tunnelbanan.
Syftet var att ge en ökad kunskap och förståelse
för att resenärer är olika. Praktiska moment och
personliga möten med funktionsrättsrörelsens
representanter ingår i utbildningen.
I utvärderingen skrev en deltagare att ”utbild
ningen gav mig bra information om hur man ska
bemöta personer med funktionsnedsättningar
och hur de själva vill upplevas”.

En deltagare
testar att hoppa
hage med
neuroskor.
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Många föreningar deltog på seminariet
om Inkluderande medlemsrekrytering.

Inkluderande medlemsrekrytering
I november bjöd Funktionsrätt Stockholms län in alla medlems
föreningar till en föreläsning om inkluderande medlemsrekrytering
med föreläsaren Charlotte Ovesson. Syftet var att öka kunskaperna
kring kommunikation. 12 föreningar deltog och detta digitala
seminarium var mycket uppskattat.
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REMISSER OCH
ÖVRIGA SKRIVELSER
Funktionsrätt Stockholms län har i uppdrag att svara på remisser
från statliga och regionala myndigheter. Syftet är att lämna syn
punkter utifrån våra medlemsorganisationers förutsättningar och
behov. Vi skriver svar på remisser och skrivelser för att påverka,
förbättra och förändra politiska processer.
Under 2020 skrev vi svar på följande remisser:
• Region Stockholms Hållbarhetspolicy
• Region Stockholms Hållbarhetsstrategi
• Region Stockholms Sjötrafikutredning del 1
• Länsstyrelsen i Stockholm Grundläggande betaltjänster

Region Stockholms Hållbarhetspolicy
Funktionsrätt Stockholms län skrev ett långt remissvar på Region
Stockholms förslag till ny Hållbarhetspolicy. I remissvaret ansåg
vi att de hade glömt att skriva om mänskliga rättigheter på ett
tydligt sätt i policyn. Med det menar vi att det saknas ett funktions
rättsperspektiv. Vi föreslog att Region Stockholm ska göra rätt från
början och införa en funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB.
Vi lämnade flera olika konkreta förslag på hur policyn kan uppfylla
mänskliga rättigheter.

Region Stockholms Hållbarhetsstrategi
I början av hösten deltog Funktionsrätt Stockholms län på en
workshop som handlade om Region Stockholms Hållbarhets
strategi. Sedan fick vi möjligheten att tycka till om en tidig version
av den strategi som ska finnas till regionens nya Hållbarhetspolicy.
Precis som i remissvaret till Hållbarhetspolicyn tyckte vi att
funktionsrättsperspektivet saknades.
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Region Stockholms Sjötrafikutredning del 1
I vårt remissvar över Sjötrafikutredningen del 1 tycker vi till om
Region Stockholms förslag över hur framtidens skärgårdstrafik
ska se ut. Utredningen föreslår två alternativ, men vi valde inget
av dem. Istället tog vi upp att mänskliga rättigheter och universell
utformning för resenärer med funktionsvariationer ska stå i fokus.
Vi föreslog att ett särskilt avsnitt för resenärer med funktions
variationer behövs i utredningen. Med det vill vi lyfta att personer
med funktionsvariationer ska kunna röra sig fritt och så oberoende
som möjligt.

Länsstyrelsen i Stockholms Bevakning
av grundläggande betaltjänster 2020
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsynsansvar för tillgången av
grundläggande betaltjänster i Stockholms län. De har ett särskilt
ansvar att undersöka hur situationen ser ut för personer med
funktionsvariationer. Funktionsrätt Stockholms län skickar varje år
en sammanställning till Länsstyrelsen. Med betaltjänster menas
kontanter, betalkort och digitala betalningar. Under 2020 har
möjligheten att betala för varor och tjänster med kontanter minskat.
Handeln har hänvisat till covid-19 som skäl för att inte hantera
kontanter. Vi skrev att denna utveckling är oroande och kan leda
till diskriminering av personer som är beroende av att det finns
kontanter.

Digitala pengar blir allt vanligare.
Men det är viktigt att vi kan köpa
saker med kontanter.
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INFORMATION OCH
KOMMUNIKATION
Under verksamhetsåret 2020 har Funktionsrätt
Stockholms län arbetat för att uppnå målet om ökad
transparens till våra medlemsföreningar. Corona
pandemin gjorde att Funktionsrätt Stockholms län
behövde ändra hur vi tidigare har arbetat. Istället för
möten i våra lokaler i ÅttiotvåAn, tog vi klivet in i det
digitala mötesrummet. I det här avsnittet berättar vi
om vårt arbete med information och kommunikation.

Vårt digitala språng
Vi har inte ställt in under 2020. Vi har ställt om. Vi
VISSTE DU att vi hade

har erbjudit digitala alternativ och lotsat medlemmar

besöksrekord på vårt

som är nya i de digitala rummen för att möjliggöra ett

digitala årsmöte 2020?

demokratiskt deltagande.
Under året har vi lagt extra krut på hemsidan och
stärkt vår närvaro i sociala mediekanaler. Vi har även
arrangerat digitala seminarier och hållit årsmötet och
en ordförandestämma digitalt. För att alla represen
tanter skulle ha möjlighet att vara med på det digitala
årsmötet fick medlemsföreningarnas ordföranden
varsin kontaktperson på kansliet.

Sociala medier
Tidigare har vi använt Facebook för kommunikation.
VISSTE DU att våra

Under 2020 startade vi även ett konto på Instagram.

följare på Instagram

Att synas i sociala medier möjliggör att våra frågor

och Facebook ökade

syns brett utåt. Vi vågar utmana med rättighetsfrågor

med 753% under 2020?

i detta forum och såväl privatpersoner, politiker,
regionråd och föreningar följer våra uppdateringar.
Under sommaren hade vi kampanjen ”Vi ställer
inte in, vi ställer om”, där medlemsföreningarna
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Här är ett kollage av
bilder från vårt konto
på Instagram-konto.

var med och berättade om hur de utvecklat sina

VISSTE DU att vi har haft 92

verksamheter under pandemin. Vi avslutade året

unika lyssnare?

med en kalender med 24 luckor på Facebook och

SYFTET med Funktionsrätts

Instagram. Den var fylld med höjdpunkter från

podden är att skapa en

det gångna året, tips till våra följare och några

plattform där våra frågor

förhoppningar inför 2021.

dokumenteras och kan
användas som referat hos

Funktionsrättspodden

och privatpersoner.

I maj startade vi Funktionsrättspodden och under

RESULTATET är att våra frågor

året gav vi ut sex avsnitt. En podcast är ett bra sätt

synliggörs för en bredare

att nå ut med intressepolitiska budskap till allmän

publik.

heten. Varje avsnitt har haft ett eller två teman
eller ämnen. Under året hade handlade podden
om normkritik, hjälpmedelsfrågor, arbetsmarknad
för funkisar och Funktionsrättskonsekvens
beskrivning.
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såväl politiker, tjänstepersoner

Funktionsrättspodden leds
av de intressepoliska handläggarna Karin Aronsson
och Johanna Sommansson.
I varje avsnitt medverkar en
gäst och vi diskuterar
aktuella intressepolitiska
frågor.

I poddstudion med gästen Carina Pahl Skärlind.

Poddtrollet är
med vid varje
inspelning.
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LÄTTLÄST

Vad har Funktionsrätt
Stockholms län
jobbat med 2020?
Vi bevakar allt som finns i regionen.
Detta kallas intressepolitiskt arbete.
Vi vill att Stockholm ska vara för alla.
Alla som bor i Stockholm ska kunna
• resa med kollektivtrafiken
• njuta av kulturen
• få tillgänglig vård.
Vi har arbetat med många saker året 2020.
Vi har haft många viktiga möten.
Vi har träffat Region Stockholm.
Region Stockholm har hand om kollektivtrafiken,
kulturen och sjukvården.
2020 var ett ovanligt år.
Coronapandemin gjorde att många saker ställdes in.
Alla människor behövde hålla avstånd
för att inte sprida smitta.
Vi har haft möten på internet.
Vi har lärt oss mycket om digitala möten.
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Årets tema Funktionsrättigheter
Vi hade ett tema under 2020.
Temat var funktionsrättigheter.
Vi lärde oss mer om rättigheter
och Funktionsrättskonventionen.
Vi hade föreläsningar och olika möten.
Det kallas intressepolitik när vi lär oss
om funktionsrättigheter.
Vi har skapat ett verktyg
som heter Funktionsrättskonsekvensbeskrivning
som regionen kan använda.
Det tar lång tid att skapa ett verktyg.
Vi skapar det tillsammans
med alla 44 medlemsföreningar.

Intressepolitik
Det kallas intressepolitik
när vi deltar i möten med regionen
vi berättar och förklarar vad vi vill.
Vi vill ha ett samhälle baserat på
gemenskap och delaktighet.
Ett samhälle tillgängligt för alla.
Personer med funktionsvariation
vill åka med bussar, tåg och tunnelbana
vill kunna uppleva kulturen
och få tillgänglig vård.
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LÄTTLÄST

Under året har vi pratat
om tillgänglighet i kollektivtrafiken.
Vi har pratat med regionen
om att färdtjänstintygen
borde förlängas automatiskt
under coronapandemin.
Under året bestämde regionen att hjälpmedel
som varit gratis ska börja kosta pengar.
Det tyckte vi var dåligt.
Vi skickade ett brev till politikerna.
Vi var med i tidningar, radio och podd
och berättade varför det har blivit
orättvist med nya avgifter.
Vi vill hjälpa regionen.
Till exempel de digitala tjänsterna
som vi ska använda för att boka covid-19 tester.
Samhället ska vara tillgängligt för alla.
Även under coronapandemin
när sjukvården har många sjuka
att ta hand om samtidigt.
Många sjukbesök ställdes in
eller sköts upp.
Vi har rätt till vård.
Annikas pratbubbla betyder att
vi har rätt till vård och vi är olika
därför behöver vi olika vård.
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Annika Hässler är vår ordförande.
På skylten står det ”för jämlikhet
behövs olikhet”.

På grund av coronapandemin
hade vi många möten på internet.
En del tycker att det är svårt.

Digitala pengar blir allt vanligare.
Men det är viktigt att vi även kan
handla med kontanter.

Vårdgivare och färdtjänsten erbjuder
digitala tjänster. Men vi kan fortfarande
ringa dem som vanligt.
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FUNKTIONSRÄTT
STOCKHOLMS LÄNS
MEDLEMSFÖRENINGAR
Afasiföreningen i Stockholms län
Apnéföreningen i Stockholm
Astma- och allergiregion Stockholm Gotland
Attention Stockholms län
Autism- och Aspergerföreningen Stockholms län
Blodcancerföreningen Stockholms län
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län
Celiakiföreningen i Stockholms län
Dyslexiföreningen Stockholms län
Elöverkänsligas föreningen i Stockholms län
Endometriosföreningen Stockholms län
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland
Föreningen för Blödarsjuka i Stockholm
Föreningen Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
GynCancerföreningen GCF Stockholm
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län
Huvudvärksföreningen Stockholm
Hälsa Oberoende av Storlek Stockholms län
Hörselskadades distrikt i Stockholms län
IFS Stockholmsdistriktet
ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet Stockholms länsförening
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Lymf- och lipödemföreningen Stockholms län
Lokalföreningen Hepatit C Stockholm
Länsförbundet FUB i Stockholms län
Länsföreningen HjärtLung i Stockholms län
Mag- och tarmföreningen i Stockholms län
Mun- och Halscancerföreningen i Stockholms län
Neuro Stockholms län
Njurförbundet Stockholm Gotland
OCD-föreningen Stockholms län
Parkinson Stockholm
Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt
Psoriasisföreningen Stockholms län
Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Riksförbundet Cystisk Fibros region Stockholm
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Stockholm Gotland
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län
Stockholm Dövas Förening
Stockholms Stamningsförening
Storstockholms Diabetesförening
STROKE-Föreningen i Stockholms län
Tandhälsoförbundet Distrikt Stockholm och Uppsala län
Ångestföreningen i Stockholms län
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Bra för mig, bra för dig

Funktionsrätt Stockholms län
Tel: 08-651 25 10
S:t Göransgatan 84, 3tr
112 38 Stockholm
funktionsrattstockholmslan.se
info@ funktionsrattstockholmslan.se

