Funktionsrättspodden
Säsong 2, avsnitt 7: Funktionsrättspodden höstpeppar!
Karin: Hej och hjärtligt välkomna till höstens första avsnitt av
Karin och Johanna samtidigt: Funktionsrättspodden!
Karin: Och vi som står här i studion är som vanligt:
Johanna: Det är jag Johanna Sommansson, intressepolitisk
handläggare på funktionsrätts Stockholms län.
Karin: Ja, och jag som heter Karin Aronsson och har samma titel som
Johanna. Vi är peppade på hösten.
Johanna: Äntligen tillbaka i kontoret, eller vad säger ni andra?
Karin: Hurra! Verkligen.
Johanna: Vi har så mycket viktigt intressepolitiskt arbete att ta tag i
här till hösten. Men tänkte vi prata litet om sommaren som har gått.
Hur var den Karin?
Karin: Jamen sommaren va? Vilken uppfinning! Är den inte det? Vi
får ju ändå säga att, det här var ju sommaren då nästan allt återvände
till det normala, eller nästan normala i alla fall Ja men vi har ju haft
semester, sommar, badat, ätit glass och jordgubbar och vilat i
hängmattor och gud vet allt. Det känns jättehärligt att få vara tillbaka,
men sommaren var välbehövlig tror jag för de flesta. Vi behövde ha
en paus från jobb men också från litet tankar och idéer så att vi hinner
ladda på helt enkelt med nya. Vad har du hittat på Johanna?
Johanna: Jo, men... Jag brukar använda sommaren till att starta om.
Litet som du sade där Karin. Jag försöker att göra så litet som möjligt.
Jag har ju två ganska aktiva barn, och då försöker jag att de också ska
göra ganska litet, för det är bra för oss att gå ner i varv och ladda om
inför hösten som kommer. Så vi har varit en hel del på badstränder,
tillgängliga badstränder. Och även på utflykter, mest i Småland och
där besökte vi Astrid Lindgrens Värld.
Karin: Vad trevligt, det är ju en fantastisk plats!
Johanna: Ja, och det är ju väldigt... Jag upplevde det som väldigt
tillgängligt och det var gott om funkisbesökare. Och man kan få ett
bra bemötande som funkis på Astrid Lindgrens Värld om man pratar
med receptionen innanför. Så det kan ju vara ett tips till alla er
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semesterfirare. Om ni är osäkra på hur tillgängligheten ser ut för er, så
är det alltid bra att ringa och prata med informationsdisken på ställen
som, vackra platser i Sverige som Kolmården, Astrid Lindgrens Värld,
Skansen eller Gröna Lund. För alla har rätt att delta i Kulturlivet.
Karin: Ja superbra. Och jag tänker också att det är ju tråkigt att man
ska behöva ringa innan. Samtidigt kan det ju vara jättebra så att man
känner att man kommer och är förberedd för att vi tycker ju att man
ska kunna maxa sin upplevelse. Och då är det ju tråkigt att behöva
konstatera att, ajdå, här fanns det en trappa eller här var det
otillgängligt på grund av, vad det nu kan vara. Så vi tänker att det är ju
ett sätt att faktiskt lyfta att här behövs det synliggöras. Så jag tänker
att det här har vi verkligen bra många idéer att lyfta, men också att ta
reda på. För då lär vi ju också att ställa krav och ifrågasätta.
Johanna: Ja precis! Allas rätt att delta. Det är någonting som vi alltid
har värnat om i Funktionsrätts Stockholm Län. Ja, men. Vad har hänt
nu under sommaren rent intressepolitiskt? Det har ju hänt litet saker
inom häls-sjukvården, vad har hänt där Karin?
Karin: Under sommar har ju häls-sjukvården bitvis varit ganska
ansträngd i Stockholms Län och vill du läsa mer om så kan du gå in på
Region Stockholms hemsida och läsa sommarrapporterna där de vecka
för vecka har rapporterat hur det ser ut i häls-sjukvården Men vi fick
ju också en glädjande nyhet från Västra Götalands Regionen Johanna.
Läste inte du också den här nyheten om att de har tagit fram en digital
migränmotagning tillsammans med brukarorganisationer och med
professionen, jättekul nyhet och bra sätt att testa! Vi följer det här och
håller tummarna för att det kommer att bli succé!
Johanna: Javisst! Det gör vi verkligen! Alternativa
behandlingsmetoder och alternativa mottagningar som är anpassade
efter patienternas behov ser vi alltid som glädjande besked!
Karin: Verkligen! Vi ser också att det behövs olika typer av
mottagningar. En del personer vill såklart alltid besöka fysiskt för det
känns tryggt och bra av olika handlingar. Men sen har vi också de som
tycker att det är en för stor grej att ta sig till häls-sjukvården Jag vill
hellre ha mitt besök där jag kan sitta hemma i lugn och ro, i en miljö
där jag känner mig trygg. Vi har ju alla delar. Vi pratade ju om digitalt
utanförskap, men vi måste också se möjligheterna i det digitala för de
som kan och vill använda det.
Johanna: Precis! En god nyhet som kom i somras är ju att nu tittar...
Nu ses det över den regeln att personer med ADHD inte får söka till
polishögskolan. Nu ses det här beslutet över och den regeln kommer
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inte att existera. Det är så det ser ut, beslutet skulle tas här nu i
dagarna. Så det är en glädjande nyhet.
Karin: Hurra säger vi! För det behöves verkligen så mycket bra poliser
och det är ju inte beroende på vad du har för diagnos. Utan det kan ju
verkligen vara en tillgång om du vill studera till polis, vi behöver fler
bra poliser som kan funkisfrågor också.
Johanna: Precis! Ett tryggare samhälle där alla inkluderas och vi har
funkiskunskapen i samhällets alla institutioner. Att vi jobbar aktivt
med att upplysa i vad vi kallar insikts utbildningar till olika
professioner inom region Stockholm.
Karin: Exakt! Jamen sommaren, är det en bra sammanfattning? Vi
hade varmt vi hade, jättevarmt en period. Vi hade regnigt. Nu har vi
lite mer normala temperaturer. Så sommaren har bjudit på en sann
kompott. Men härligt. Men nu är vi peppade på hösten. Ska vi köra
igång och se vad vi har i höstlådan istället?
Johanna: Javisst! Stanna kvar! Du lyssnar på Funktionsrättspodden.
En podd från Funktionsrätt Stockholms Län.
[Musik 00:07:04]
Karin: Nu tänkte vi prata om något så intressant som remisser. En del
kanske tänker "Åh Nej" och stänger av redan här. Men håll i hatten, vi
ska berätta mer. Remisser låter tråkigt, men det är ett jättebra sätt att
tycka till. Remisser är... Eller remissvar är, det är en offentlig aktör
som skickar ut någonting på en remissrunda, de vill ha in synpunkter.
Och där har vi Funktionsrätt Stockholms Län under våren haft jag tror,
sex eller sju remisser som har landat på vårt bord där de vill ha våra
synpunkter. Under våren har vi också passat på i samband med det här
att jobba fram ett nytt arbetssätt. Det är jätteviktigt för oss med
demokratiarbete och vi vill ju göra remissvaren så bra och välfyllda
som möjligt.
Johanna: För det är det att våra medlemsföreningar har omfattande
och olika behov. Vi är ju väldigt olika men vi sitter under samma
samarbetsorgan. Och därför är det så oerhört viktigt att vi alla samlas
och lyfter upp just våra frågor. Vi har en hel del saker gemensamt.
Men det finns också specifika frågor som berör en viss grupp, och de
frågorna vill vi ha med i vårt remissvar Remissvaret ska alltså hjälpa
regionen att göra rätt från början. Vi kan stoppa beslut, och vi kan
modifiera beslut. Bara de vet vad vi tycker. Och skillnaden mot
remisser och samverkan är att i samverkan så sitter vi mer eller mindre
vid ett bord och ska svara på frågor. Remissrundan är ju mycket mer
långsiktigt arbete, vi hinner alla läsa igenom, fundera och vi har
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dialog. Vi har möten. Och vi brukar ha, det är litet olika, men två till
tre möten per remissrunda brukar vi ha. Där vi alla får tycka till. Och
har man svårigheter att komma in, kan man inte komma på mötet kan
man också mejla till oss intressepolitiska handläggare. Alla åsikter
räknas, och alla åsikter ska vara med i våra remissvar, för de
representerar oss alla.
Karin: Ja och våra medlemsföreningar sitter ju på alla de här
sakkunskaperna som vi inte har. VI kan ju också säga att syftet med
våra remisser är ju att lämna konstruktiv feedback. Det vill säga, vi
vill lämna förslag. Förslag och idéer, tankar och frågor som kan hjälpa
till och förbättra det vi tycker till om. Vi ska prata litet mer om vilka
remisser vi har svarat på och vilka som är på gång, alldeles strax. Men
jag tänker Johanna, det viktigaste är ju ändå att vi känner att vi kan
skicka in remisser som verkligen leder till att skapa förändring. Jag
tänker också att man undrar varför kommer det så många remisser just
nu? Det är en jättebra fråga, men det är så att det här är ett mellanår.
Och som ni allra flesta känner till så är det ju val år var fjärde år i
Sverige. Så nu är det, nästa år är det valår i Sverige. Och inför det så
vill ju då offentliga myndigheter ro i hamn, kanske valfrågor men
kanske också avsluta arbeten som de har påbörjat så att om det skulle
bli ett skifte i politiken. Så kanske det vinnande blocket skulle, eller
majoriteten, den nya majoriteten säger: Nej det vill vi inte ha, det
skrotar vi. Och då är det ju pengarna i sjön eller arbete i sjön framför
allt. Så därför har det varit många remisser just det här året. Det är
liksom litet logiskt att det kommer så, inom förvaltningar och politiska
organisationer.
Johanna: Och vi har ju sett ett sådant stort deltagande bland våra
medlemsföreningar. Vi har ju varit stora gäng som har stött och blött
och kommit med idéer om hur vi kan göra Stockholm bättre för alla.
Karin: Verkligen! Och det är ju en av de som har varit på gång är ju
den här sjötrafikremissen Johanna som du har haft på ditt bord, och
varit ansvarig handläggare för. Vill du berätta mer om vad var det
viktigaste och vad tyckte vi var viktigast, när vi skickade in
remissvaret där?
Johanna: Javisst! Jag har haft en härlig grupp, knuten till mig. Som är
resenärer med speciella behov som åker mycket i båttrafiken.
Stockholms kollektivtrafik består ju av flera olika fordonslag som vi
vet. Det är både buss, pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och båtar. Och
båtarna drivs både av Vaxholmsbolaget och av mindre bolag. Och det
största vi har jobbat med, med sjötrafikutredningen, del ett,
remissversion två: Det är att vi är bekymrade över båtarnas olikheter.
Båtarnas olikheter ger oss ett otryggt resande. När det handlade om
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andra fordonslag, så vet vi. Bussens beskaffenhet, tunnelbanans
beskaffenhet. Vi vet hur den ser ur. Vi vet om vi kommer in, med till
exempel vår elrullstol eller om vi har synnedsättning, så vet vi hur vi
ska navigera. Båtarna däremot. Tillgänglighetsaspekten är under
kritik. Så är det. Vi ser att tillgängligheten är inte tillräckligt utbredd.
Vi har sett över tillgänglighetsaspekterna och hur de beskrivs i den här
utredningen. Och tillgängligheten är inte garanterad, och inte
tillräckligt utbredd. Så vi upplever att det finns en otrygghet i resan
med båtarna. Och det vill vi förändra. Vi har bland annat lämnat
synpunkter på specifika båtar som har kanske en för hög tröskel för att
komma in i salongen. Kanske är det för liten svängradie inne på
toaletten. Kanske står det olika saker i stortoans utrymme som inte ska
vara där. Att det blir litet som en städförvaring. Sådana saker vill vi
direkt…
Karin: Det är ju inte bra alltså. Visst har båtar kanske trångt om
utrymme men så får det ju inte vara.
Johanna: Precis. Så vi har gått in i detaljer i den här sjötrafikremissen.
För den är ju litet specifik, eftersom båtarna är så pass olika. Jag vet
inte hur mycket ni har varit ute med båttrafiken men se er omkring
litet grann nästa gång. Kan vi nå till apparaten där man betalar. Hur är
trösklarna? Hur bred är landgången? Är det ett litet hopp i land mellan
landgång och... Ja det kan vara problem som funkisresenären ser och
upplever men som den normativa resenären inte upplever. Så att ha
tillgänglighets glasögonen på, och tipsa oss på Funktionsrätt
Stockholms Län så tar vi upp det här i rätt samverkan och rätt samråd
För att sitta på sin kammare och tycka någonting, det leder inte dit det
kan göra. Kontakta oss med tillgänglighetsfrågor.
Karin: Ja, förslag och förbättringar tar vi gärna emot. Men härligt. Det
är ju... Jag tänker att det finns ju en trend i Sverige att vi ska... Ja men
pandemin har ju medfört att vi har Sve-mester, eller hem-ester. Det
vill säga semestrar i vårt närområde. Och jag tänker att det kanske gör
att fler vill ta del av vår fantastiska skärgård här i Stockholm. Och
samtidigt så vet vi att det finns de som inte kan ta del av det. Och det
är ju helt orimligt. Det vill säga, vi tycker att det ska finnas likadana
fordon som gör att vi kan resa på lika villkor.
Johanna: Precis. En trygghet och en kontinuitet, så vi har ett samhälle
för alla. Ja men nu tänkte jag så här. Jag tänker på hållbarhetsstrategin.
Förra året så skrev Funktionsrätt Stockholms Län ett remissvar över
Region Stockholms hållbarhetspolicy. Och i det riktade vi skarp kritik
mot att funktionsrätts perspektivet saknades. Hur ser det ut i
hållbarhetsstrategin nu? Kan du berätta om det Karin?
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Karin: Jamen gärna. Som vi säger. Förra året så tog Region Stockholm
fram en hållbarhetspolicy. Och nu i våras så fick vi
hållbarhetsstrategin som kompletterar policyn på remiss. Det vi kan
säga är att Region Stockholm till viss del har hörsammat vår kritik.
Men vi tycker fortfarande att perspektivet av social hållbarhet,
mänskliga rättigheter och funktionsrättigheter det är inte helt fullt ut i
den här strategin. Så det var vårt stora fokus när vi svarade på den här
remissen. Vi har förutom det också tagit upp att vi tycker att det
behöver finnas mycket tydligare kravställningar på hur
funktionsrättskonsekvensbeskrivningar kan hjälpa till. Men också att
olika typer av entreprenörer och leverantörer som arbetar på uppdrag
av Region Stockholm ska ha samma skyldigheter att se över
tillgänglighet och andra perspektivet för att personer med
funktionsnedsättning eller funktionsvariationer ska nå full delaktighet
i samhället. Så det är litet kort om hållbarhetsstrategin. Och är ni
nyfikna på det här vi pratar om så finns alla remissvar på vår hemsida.
Så gå gärna in på funktionsrattstockholmslan.se och klicka er vidare
till fliken material. Där finns det med alla remisser.
Johanna: Fint! Tack för det Karin!
Karin: Nu har vi pratat litet grann om vad som har varit, och vilka
remisser vi har skrivit. Men vi har ju några som också ligger i
pipelinen som vi jobbar med. Och en utan av de är God och Nära
Vård, sista delbetänkande. God och Nära Vård är en stor statlig
utredning som Anna Nergård har genomför och för er som är trogna
funktionsrättspodds-lyssnare, så pratade vi om att vi hade ett
seminarium i April i år. Med besöksrekord och paneldebatt. Och då
var Anna Nergård och pratade om God och Nära Vård. Tanken är att
God och Nära Vård ska reformera stora delar av hälsosystemet. Att
den nära vården ska finnas i närheten av patienten eller invånaren.
Och att primärvården ska vara navet i häls-sjukvården Men nu är då
det sista-betänkandet, eller slutbetänkningen ute på remiss, och det är
någonting som du har grottat ned dig i Johanna
Johanna: Javisst! Jag har en stor och härlig grupp som jobbar
tillsammans i en process där vi svarar på den här remissen. Som
handlar om God och Nära Vård, rätt stöd till psykisk hälsa SOU
2021:6. Jo det vi har kommit fram till i våra väldigt givande
situationer är ju att det tas fram ett betänkande med fokus på rätt stöd
till psykisk hälsa, visar att det finns en vilja att prioritera och fånga
upp personer med lättare psykisk ohälsa i ett tidigt stadium Och att
bryta tabu kring psykisk ohälsa och arbeta med de här frågorna. Och
det här arbetet kommer att ge patienter med lättare psykisk ohälsa
färre trösklar in i vården. Men det vi vill poientera är att när
primärvården blir navet, är det viktigt att samspelet mellan socialtjänst
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och specialistvård fungerar riktigt bra. Det bör läggas väldigt stor vikt
vid samordning och hänsyn ska tas kring helhetsperspektivet kring
patientens vård. Det är egentligen den största synpunkten vi har. I
övrigt ser vi också att det är viktigt att patienten ges möjlighet att vara
delaktig utifrån sina egna unika förutsättningar. Och vi efterfrågar att
anhöriga involveras i vården vid samtycke. Och det är mycket viktigt
att vården alltid är person centrerad och jämlik. Så då ser vi stora
fördelar med God och Nära Vård är att vård och omsorgspersonalen
ska arbeta personcentrerat och ha ett holistiskt synsätt på människans
psykiska och fysiska hälsa, som en enhet. Det är viktigt att alla
vårdgivare, både små och stora, och alla medarbetare. Har en god
kännedom om psykisk ohälsa och funktionsvariationer. Bemötandet
kan göra så stor skillnad.
Karin: Verkligen! Jag tänker också då att där kan vi ju trycka på att
det här med psykisk ohälsa kan ju ta sig uttryck på så många olika
sätt. Och om du har en funktionsvariation så kan den också ta sig
uttryck på kanske ett sätt som det inte stor i skolboken. Att hälssjukvårdspersonal behöver vara lyhörda inför olika människors behov
och förutsättningar.
Johanna: Precis, och psykiatrisk kompetens måste finnas på
vårdcentralen. Alla vårdens medarbetare måste ha grundläggande
kunskap om psykisk ohälsa och psykiatrisk kompetens måste finnas
på varje vårdcentral.
Karin: Ja, rätt och slätt. Superbra, tack för att du delar med av vad vi
kommer tyckte till om. Nu får ju lyssnarna en liten förhandsglimps av
vad vårt remissvar kommer handla om.
Johanna: Ja precis. Men det tar ju inte slut där. Vi jobbar ju på så
många olika nivåer som ni hör här. Det är både sjukvård och det är
båttrafik och det är hållbarhetspolicyn. Jag tänkte att vi skulle
slutligen prata om Kollektivtrafikplan 2050. Och det är ju en
långsiktig plan från Trafikförvaltningen, om hur kollektivtrafiken i
Stockholm ska se ut 2050. Kan du berätta litet grann om den Karin?
Karin: Vi är precis i startgropen med den här remissen och kommer
grotta ned oss i den litet längre fram här i September. Och tanken är ju
att kollektivtrafiksystemet i Stockholm, det tar lång tid att bygga ut
och bygga upp och använda och analysera. Därför tar de fram en
långsiktig plan för att säkerställa kollektivtrafiken och hur den ska
fungera i vårt län under en lång tid framöver Den här planen är tanken
att vi vill komma in i ett tidigt skede. Tycka till om hur ska det se ut,
vad är viktigt och vad behöver vi tänka på? Framför allt också utifrån
tillgänglighetsperspektiv. År 2050, då är jag och Johanna i 70-års
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åldern så det gäller ju redan nu att säkerställa framtidens
kollektivtrafik och att den är tillgänglig för alla som behöver använda,
och vill använda den. Men vi kommer att få återkomma till den. Och
som sagt, remissmöten längre fram i September.
Johanna: Ja och är du nyfiken på vilka remisser som ligger framme på
bordet och vad vi jobbar med? Vi skickar alltid ut kallelser till alla
föreningar. Har man svårt att delta på mötet kan man ringa in till oss
ansvariga handläggare, eller mejla in. Men även också skicka ett
vanligt brev såklart till St. Görans gatan. Så alla sätt går bra att
kontakta oss, och era åsikter är värdefulla. Var med i remisserna!
Karin: Jamen det tål att sägas flera gånger. Vi vill jättegärna ha era
synpunkter, så välkomna med de!
Johanna: Och spana på vår hemsida vad som är på gång
Karin: Ja, men du Johanna. Nu har vi börjat prata litet grann om
hösten och vad som är på gång. Ska vi inte bara köra höstpepp?
Johanna: Ja det gör vi.
[Musik 00:23:51]
Johanna: Äntligen höst 2021! Du lyssnar på Funktionsrättspodden, en
podd från Funktionsrätt Stockholms Län. Och vad har vi för
spännande intressepolitiska aktiviteter på gång denna höst?
Karin: Men, funktionsrättskonsekvensbeskrivnings, (FKB) året, som
är vårt temaår som vi har pratat om ganska mycket om i podden men
som vi har all anledning att återvända till. Det temaåret fortsätter
under hösten, vi kommer ha två stycken inspirerande föreläsare här nu
i September. Det är dels Diana Shafik, från funktionsrätt Sverige, och
sedan är det Sofia Sakrisson. Läs mer om inbjudningarna på vår
hemsida. Vi kommer också att skicka ut, det här
funktionsrättskonsekvensbeskrivnings... VI har ju pratat om att vi vill
göra funktionsrättskonsekvensbeskrivnings som en handbok eller som
en instruktion eller en tanke, vad funktionsrättskonsekvensbeskrivning
är. Den kommer vi skicka ut på remiss till föreningarna. Och sedan
framför allt Johanna, som kommer vi ha Lé Grande Final.
Johanna: Javisst. Dagen vi har väntat på hela året. Den tredje
December!
Karin: Internationella funktionsrättsdagen. Då kommer det bli stordåd
som vanligt, och planeringen är i full gång.

9 (10)

Johanna: Precis! Men det är nog allt vi tänker berätta nu. Mer
information kommer när du lyssnar på Funktionsrättspodden.
Karin: Ja, och som alltid. Jag tror vi blir som litet tjatmostrar när vi
säger... Men håll utkik på våra sociala kanaler och på vår hemsida.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då missar du ingenting av alla dessa
fantastiska grejer.
Johanna: Precis! Och alla är viktiga, alla får vara med! Vi är ett stort
handlingskraftigt gäng när vi verkar tillsammans.
Karin: Helt klart. Sen så drar ju också samverkan igång igen Johanna.
Vi har ju haft paus från samverkan under sommaren, men nu drar vi
igång samverkansmöten igen. Och vi vill gärna ha, era synpunkter
tankar och idéer. Så har ni en fråga som ni har funderat över så
kontakta oss. Så kan vi diskutera den och kanske ta upp den i
samverkansråden.
Johanna: Javisst. Vi samverkar ju på Region Stockholmskärnområden,
som då är kollektivtrafiken, häls-sjukvården, kulturen och
regionplaneringen. Så är du osäker på vilket område din fråga passar i,
skicka mejl eller ring, eller skriv till oss. Vi behöver veta vad ni sitter
med för information med hemma, för att kunna representera er på ett
bra sätt.
Karin: Definitivt. Men vad är nytt på kulturfronten då Johanna?
Johanna: Ja vi jobbar med att göra en tillgänglighets
funktionsrättskonsekvensbeskrivning för kulturella evenemang. Det
blev ju uppenbart under Järvaveckan 2021 att en
funktionsrättskonsevensbeskrivning inte hade gjorts när det
evenemanget planerades så det vi vill göra nu är att visa Region
Stockholm och visa andra kulturella aktörer, vad är viktigt att tänka på
för att kunna inkludera alla. Så det här ett stort projekt som vi jobbar
med en tillgänglighets funktionsrättskonsekvensbeskrivning för
kulturen.
Karin: Härligt, också så vet vi ju att kulturförvaltningen i Stockholms
Län kommer anordna sin konferens Stockholmstinget där vi har varit
med och tyckt till om plattformar och lämnat synpunkter, men också
kanske kommer dyka upp. Och vi vill tipsa fler funkisorganisationer
om att delta på Stockholmstinget. Det är en plattform för diskussioner
om kultur, mellan civilsamhället och det offentliga.
Johanna: Javisst, välkomna att anmäla er på Stockholmstinget! Det
kommer vi också att göra reklam för i våra sociala medier. För det är
en viktig plattform där alla har rätt att delta.
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Karin: Ja. Sen ska vi också säga att längre fram i september så
kommer vi att ha en familjedag. Förra året planerade vi för att ha en
familjedag, men pandemin satte käppar i hjulet för den. Men nu är vi
på gång igen. Men vi hoppas att 26 september att så många som
möjligt vill komma. Håll utkik i era inkorgar och på sociala medier för
snart kommer det en inbjudan till den.
Johanna: Vad kul att få ses på riktigt!
Karin: Ja och få fira att barnkonventionen blev lag förra året! Så
viktigt.
Johanna: Vad fint. Jag nämnde litet grann i början att vi på
funktionsrätt Stockholms Län genomför insiktsutbildningar på
uppdrag av Region Stockholm. Och vi kommer att prata om det i nästa
avsnitt. Det kommer vara det stora insiktsutbildaravsnittet!
Karin: Just det.
Johanna: Syftet med våra insiktsutbildningar är att deltagarna från
regionens förvaltningar ska ges kunskap och möjlighet att förstå hur
det är att leva med en funktionsvariation.
Karin: Jamen det är jätteviktigt. Och som sagt nästa avsnitt kommer
att handla om insiktsutbildningar och vi kommer att grotta ned oss.
Johanna: Precis! Och vi söker ju fler insiktsutbildare. Känner du att du
vill vara med och upplysa om hur det är att leva med en
funktionsvariation och bli en av våra utbildare, så har vi ett
informationstillfälle där vi bjuder in via vår hemsida och vår
Instagram, och via medlemsutskick. Så välkomna, alla behövs!
Karin: Ja! Men alltså Johanna. Jag är så pepp på att hösten är här nu,
och desto mer vi pratar om det, desto mer vill jag bara, nu ska det
hända! Helst allt på en gång! Så har vi det ju inte, vi har ju planerat
och spridit ut det framöver Men med det sagt, ska vi tacka för idag,
och bjuda in alla lyssnarna att fortsätta följa oss i sociala medier, på
hemsidan och framför allt delta på våra event och aktiviteter. Hoppas
att ni är lika peppade på hösten som vi är! Tack för att ni har lyssnat
på:
Karin och Johanna samtidigt: Funktionsrättspodden!

