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Skriftlig reservation från Hörselskadades distrikt i Stockholms län 
Beslut på ordförandestämma 2022-03-14 intressepolitiskt program för arbetsmarknad 

Hörselskadades distrikt reserverar sig mot beslutet att anta det föreslagna programmet med 
följande motivering: 

Det föreslagna programmet introduceras med texten: ”Detta program är Funktionsrätt 
Stockholms läns syn på arbete/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning” samt 
”programmet utgår från vårt verksamhetsmål att Region Stockholm ska vara en arbetsgivare 
för alla”. 

Hörselskadades distrikt i Stockholms län anser att ett intressepolitiskt program för 
arbetsmarknaden inte får avgränsas till en enstaka aktör på detta vis. Region Stockholm har 
dessutom redan en egen policy för delaktighet (antagen 2017) som tydligt beskriver hur 
verksamheter och/eller tjänster bör fungera för full delaktighet. 

I den modell för samverkan mellan regionen och organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning finns tydligt specificerat att sådan samverkan sker genom 
samverkansråd.  

Ett intressepolitiskt program för arbetsmarknad bör enligt oss alltid och enbart utgå från oss 
själva och våra egna behov. Det ska inte rikta sig till en enskild arbetsgivare på det sätt som 
Funktionsrätt i Stockholms län här valt att göra. Vi förstår svårigheten att formulera ett 
program som känns relevant för samtliga medlemsorganisationers fokusområden men vi vill 
ändå göra en jämförelse med det intressepolitiska program vår egen organisation har för just 
arbetslivet, där det bland annat står följande: 

• att alla arbetsplatser utformas på ett hörselsmart sätt… 
• att det genomförs regelbundna hörselkontroller… 
• att hörselskadade erbjuds det stöd som de behöver 
• att arbetsgivare och fackförbund arbetar aktivt för att skapa ett konstruktivt och fördomsfritt 

samtalsklimat… 

Formuleringarna kan lätt anpassas till olika typer av funktionshinder och visar även på ett 
tydligt ”hur”.  

Självklart riktar vi oss till alla arbetsgivare och arbetsplatser. Den tydliga avgränsning som 
Funktionsrätt Stockholms län valt att göra genom att enbart rikta sig till Region Stockholm 
som arbetsgivare är anledningen till att vi inte kan ställa oss bakom förslaget och därför 
reserverar oss mot beslutet att anta programmet. 

FSDB Stockholm Gotland har meddelat att man ställer sig bakom reservationen och vår 
motivering. 

 

Agneta Österman Lindquist 
distriktsordförande 
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