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VI BIDRAR TILL LÖSNINGAR
INNAN PROBLEMEN UPPSTÅR
Det är en stor förmån att få vara del i en organisation som så
idogt fortsatt sitt uppdrag trots svårigheterna som pandemiläget
inneburit. Våra föreningar har på ett beundransvärt sätt bidragit,
framför allt digitalt, och fortsatt med aktiviteter för sina
medlemmar.
Under 2021 har vi arbetat med FKB, som står för
funktionsrättskonsekvensbeskrivning. FKB är ett verktyg som
ska användas inför varje beslut och förändring i regionen. Vi vill
Funktionsrätt
Stockholms läns
ordförande,
Annika Hässler.

bidra till lösningar innan problemen uppstår. FKB presenterades
på internationella funktionsrättsdagen i december. En FKB-handbok med grundläggande information har sammanställts. Varje
förening kan bifoga information om sina specifika frågor och
behov.
Jag kan stolt berätta att vi under verksamhetsåret har:
• Erbjudit en skräddarsydd, digital utbildning i intressepolitiskt
arbete för alla medlemsföreningar.
• Arrangerat ett digitalt seminarium om God och Nära vård med
Anna Nergårdh. Seminariet slog nytt besöksrekord!
• Besvarat tolv remisser alla utifrån ett funktionsrättsperspektiv.
• Renoverat våra lokaler för en ökad tillgänglighet och moderniserat den tekniska utrustningen. Detta möjliggör bättre fysiska
och digitala möten och även en blandning av dessa.
Läs gärna mer i verksamhetsberättelsen om allt som skett!
Verksamhetsberättelsen kommer även finnas i filmad, textad
version.
Tack till alla föreningar och förtroendevalda som deltagit i vårt
arbete!
Tack till vår kanslipersonal för energi och entusiasm!
Slutligen riktar vi ett särskilt tack till våra samarbetspartners i
regionen, med hopp om fortsatt gott samarbete!
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 2021 samlade vi
44 föreningar och tillsammans representerade vi ca 70 000
medlemmar. Alla med unika erfarenheter och kunskaper om
olika funktionsnedsättningar.
Vår verksamhet har en demokratisk grund och varje
medlemsförening har en röst. Funktionsrätt Stockholms
län är partipolitiskt och religiöst obundet. Föreningen är
organisatoriskt och ekonomiskt stabil.

Vad är FKB?
2021 har vi haft tema FKB, Funktionsrättskonsekvens
beskrivning. Det är ett verktyg som vi har skapat tillsammans
med Funktionsrätt Stockholms läns medlemsföreningar. FKB
är ett tydligt och strukturerat verktyg som är lätt att använda
på strukturell nivå och på individnivå. FKB används för att
identifiera och tillvarata kunskaper om behov, förutsättningar
och möjligheter för personer med funktionsnedsättning.
Målet är att FKB ska användas i regionen.

Samverkansmodellens delar
Delar av Region Stockholm,
som vi samverkar med.

Övriga grupper där
Funktionsrätt Stockholms län
har representanter.
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Samverkansråd – grupper där
Funktionsrätt Stockholms län har
representanter inom ramen för vårt
samverkansavtal med regionen.
Grupper där referensgruppen för
hjälpmedelsfrågor sitter med.

REGION STOCKHOLM

Bidragsgruppen
Samverkansråd
Regionstyrelsen

Regionledningskontoret

Samverkansråd
Samverkansråd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

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 hjälpmedelsservices brukarråd

Locum
Stockholms läns
sjukvårdsområde

Resursgrupp land och sjö

Samverkansråd

Resursgrupp Färdtjänst

Samverkansråd
Akademiskt specialistcentrums brukarråd
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Samverkan under covid-19-pandemin
Funktionsrätt Stockholms län har ett samverkansavtal med Region
Stockholm. Samverkansavtalet ger oss möjlighet att påverka
regionens verksamheter för att göra Stockholm mer tillgängligt.
Pandemin har förändrat förutsättningarna för vår samverkan. Även
årets möten har hållits digitalt, med några få undantag under hösten.
Det finns både för- och nackdelar med digitala möten. En fördel är
att fler har möjlighet att delta, eftersom vi inte behöver förflytta oss
fysiskt. Många saker går bra att diskutera digitalt, men i vissa fall är
det svårare.

Samarbetspartners
Funktionsrätt Stockholms län samarbetar med DHR Stockholms
läns distrikt och Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland.
Även de är partipolitiskt och religiöst obundna intresseorganisationer
och har samverkansavtal med Region Stockholm. De har framför allt
fokus på personer som tar sig fram med hjälpmedel såsom permobil
eller rullstol, respektive personer med synnedsättning.
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Begreppet Funktionsrätt
FUNKTIONSRÄTT kompletterar begreppen funktionsnedsätt-

ning och funktionshinder, som de definieras av Socialstyrelsen.
FUNKTIONSNEDSÄTTNING definieras som nedsättning av

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en
person.
FUNKTIONSHINDER definieras som en begränsning som

en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till
omgivningen.
FUNKTIONSRÄTT ger en tredje dimension. Det handlar om

individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas
från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar, till principen
om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.
Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer,
oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns
inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt till en fungerande
vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv, och så
vidare.
Begreppet kan användas både i dagligt tal, relaterat till en
enskild vardaglig situation, men också i ett politiskt sammanhang, för att beskriva den gemensamma rätten för olika grupper.
Ordlistan är hämtad från Funktionsrätt Sveriges hemsida.
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KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ALLA
FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktionsnedsättningar ska kunna röra sig fritt, så oberoende som möjligt
och på det sätt och vid den tid som de själva väljer. Under 2021 har
Funktionsrätt Stockholms län arbetat med flera mål:
• bevarande av tågvärdar på pendeltågen
• 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
• Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT
• Resursgrupp färdtjänst
• Resursgrupp land och sjö.
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Alla ska kunna resa
med kollektivtrafiken
i Stockholms län.

Station Stockholm City har en dämpad
belysning, som blir starkare när tåget kommer
in på plattformen. Informationstavlorna är
tydliga och väl upplysta.

När ett tåg kommer in på plattform Stockholm
City öppnas skjutdörrarna, som är där för att
ingen ska ramla ner på spåret.

Trafikförvaltningen
Trafikförvaltningen ansvarar för all kollektivtrafik i Region
Stockholm, samt för särskild kollektivtrafik, färdtjänst och
sjukresor. I juni beslutade Trafiknämnden att ta bort alla
tågvärdar på pendeltågen. Funktionsrätt Stockholms län
skrev tillsammans med DHR Stockholms läns distrikt och SRF
Stockholm Gotland en debattartikel som publicerades i facktidskriften SEKO. Vi skrev även en skrivelse till Trafiknämnden
där vi motsatte oss förslaget, och påtalade att det inte hade
tagits upp som ett förslag i samverkansrådet först. Någon
konsekvensanalys var heller inte utförd. Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har visat intresse för att
diskutera frågan med oss. Vårt mål är att en konsekvensanalys
ska göras av beslutet, för att undersöka hur beslutet kommer
att påverka våra medlemsföreningars medlemmar.
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VISSTE DU ATT vi har motsatt oss beslutet att ta bort

tågvärdarna på pendeltågen?
SYFTET är att behålla tågvärdarna. Vi anser att de behövs

för att öka tryggheten på pendeltågen.
RESULTATET är att vi uppmärksammar de konsekvenser

det här beslutet får.

TRAFIKNÄMNDENS BESLUT ATT TA BORT TÅGVÄRDARNA

Efter Trafiknämndens beslut att ta bort tågvärdarna
på pendeltågen skrev Funktionsrätt Stockholms län en
protestskrivelse till Trafiknämnden, tillsammans med
Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland och DHR
Stockholms läns distrikt. Där konstaterade vi att vi inte
har fått information om frågan, och att frågan inte heller
har tagits upp i trafikförvaltningens samverkansråd. Vi
konstaterade också att de inte gjort någon konsekvensanalys av beslutet. Vi anser att beslutet medför att våra
medlemsföreningars rättigheter åsidosätts och begränsar
resandet för personer med funktionsnedsättningar. Vi skrev
även en debattartikel i facktidningen SEKO tillsammans
med SRF och DHR, där vi utredde riskerna med att inte göra
en konsekvensanalys av beslutet.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT
Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, är en ny förvaltning
under Trafiknämnden. Trafiknämnden har i uppdrag att bygga
ut tunnelbanan. Funktionsrätt Stockholms län samverkar med
förvaltningen för att lyfta synpunkter om tillgänglighet.
Samverkansrådet diskuterade hissarna som ska ta resenärerna
till och från plattformarna på en del av de nya stationerna på blå
12

linje. Det kommer att finnas så kallade högkapacitetshissar som går
snabbare än vanliga hissar. De har plats för fler resenärer åt gången.
På mötet tog vi upp frågor om hur resenärer och servicepersonal
kan kommunicera under hissfärden samt riskerna för dålig
luftkvalitet i hissarna.

VISSTE DU ATT FUT tog med

Funktionsrätt Stockholms läns
fråga om ventilationen i hissarna i
upphandlingen?
SYFTET är att så många som möjligt

ska kunna använda hissarna.
RESULTATET är att FUT ställer krav

på ventilationen i hissarna för att
tillgodose resenärers behov.

En presentationskarta över
Södermalm med fakta om
station Sofia.

Resursgrupp färdtjänst
Resursgrupp färdtjänst är en grupp under Trafikförvaltningen.
Den arbetar med frågor kring särskild kollektivtrafik i Region
Stockholm.
En fråga som gruppen har diskuterat är att personer som har rätt
till färdtjänst bara får göra ett visst antal resor varje år. Vi arbetar
för ett ökat antal resor. Den 15 december fattade färdtjänstutskottet
beslut om att öka antalet resor med 12 resor per år.
Färdtjänstens samåkning pausades under pandemin.
Funktionsrätt Stockholms län arbetar för att samåkning ska tas
bort permanent. Det skapar trygghet för våra medlemsföreningars
medlemmar.
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I resursgruppen lyfte Funktionsrätt Stockholms län tillsammans
med Synskadades riksförbund Stockholm Gotland att ansökningsblanketter till färdtjänst är bristfälliga. Blanketten fokuserar på
rörelseproblematik och inte på orienteringsförmåga och kognitiv
förmåga hos den som ansöker om färdtjänst.

VISSTE DU ATT Funktionsrätt Stockholms

län driver frågor i förebyggande syfte?
SYFTET är att förhindra försämringar för

våra medlemsföreningars medlemmar
innan de sker.
RESULTATET är att vi löser problem innan

de uppstår.
Under samverkansåret har vi jobbat för att
slopad samåkning ska bli permanent.

Resursgrupp tillgänglighet land och sjö
Resursgrupp tillgänglighet land och sjö är en grupp under
Trafikförvaltningen. Gruppen arbetar med tillgänglighet i kollektiv
trafiken på land och till sjöss. Resursgruppen har bland annat
bidragit till en målpunktsinventering som utförts av Trafikförvaltningen. Med målpunkter menas platser för hälso- och sjukvård
som vi har behov att resa till. Det kan vara hjälpmedelscentraler,
ortopeder eller specialister inom regionen.
Årets höjdpunkt var att resursgruppen fick provåka Roslagsbanans nya tågvagnar. Under åkturen såg vi att många saker
var tillgängliga. Det var till exempel gott om utrymme och flera
tillgänglighetsaspekter hade tagits med i utformningsprocessen
av tågvagnarna. Vi ser positivt på att Region Stockholm samverkar
med funktionsrättsrörelsen och delar vår vision om att alla ska
kunna resa självständigt i kollektivtrafiken.
14

Representanter från resursgruppen testar Roslagsbanans
nya tåg. Anna-Karin Handberg, ansvarig för projektet
Roslagsbanan visar runt. Från Funktionsrätt Stockholms
län Anders Lissegårdh, handläggare Berit Hagström, samt
styrelsens Rolf Eriksson med tolk.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
FÖR ALLA
FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med
funktionsnedsättningar har rätt till bästa möjliga hälsa.
Funktionsrätt Stockholms län arbetar brett med
intressepolitiska frågor inom hälso- och sjukvården.
Under 2021 arbetade vi bland annat med att nå de här
målen:
• Alla hjälpmedel ska vara kostnadsfria och utprovade.
• Vården ska vara personcentrerad.
• Mottagningar ska vara tillgängliga för alla.
• Övergången från barn- till vuxensjukvård ska fungera.
• Undanträngningseffekter inom rehabiliteringen ska undvikas.
• Effekterna av regelverket för patientavgifter ska analyseras.
• Digitala tjänster i vården ska vara tillgängliga.
• Alternativ till digitala tjänster i vården ska finnas.
16

Under året arbetade vi med
att alla har rätt att få vård,
oavsett pandemiläge eller
normalläge. Bilden visar
Södersjukhusets entré.

För att uppnå målen har vi samverkat med:
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
• Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium
• Stockholms läns sjukvårdsområde
• Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor
• Sodexo hjälpmedelsservices brukarråd
• Hjälpmedel Stockholm, KommSyn och Medicinteknisk
apparatur i hemmets brukarråd
• Region Stockholms läkemedelskommittés brukarråd
• Patientsäkerhetskommitténs brukarråd
• Akademiskt specialistcentrum brukarråd.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Covid-19-pandemin och vaccinationerna mot covid-19 har varit två
återkommande ämnen i samverkansrådet under året. Funktionsrätt
Stockholms län har bland annat ställt frågor om prioriteringar vid
vaccinationer, möjligheterna att boka tid på andra sätt än digitalt,
samt undanträngningseffekter inom rehabiliteringen. Vi har också
ställt frågor om att följa upp och utvärdera regionens arbete med
information och kommunikation till alla invånare.
Under verksamhetsåret har vi drivit frågan om det nya regelverket
för patientavgifter. Vi ser ett mönster som oroar oss. Allt fler
kostnader läggs på patienten och subventioner tas bort för grupper
som har stora behov av stödinsatser. Vi lämnade därför synpunkter i
remissvaret över ”Utredning om förenkling av regelverk för patientavgifter (HSN 2021–0280)”.
Under hösten har vi ifrågasatt regionens beslut att inte upphandla
rehabilitering i varmt klimat. Vi har i samverkansrådet efterfrågat
konsekvensanalys på beslutet.
Tillsammans med Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland
har vi drivit frågan om att förbättra ledsagningen på sjukhus och
andra vårdmottagningar. Vi har föreslagit att det ska fungera som
inom kollektivtrafiken.
17

VISSTE DU ATT vi skrev ett remissvar och uppvaktade

flera politiska partier i regionen för att stoppa förslaget
till nytt regelverk för patientavgifter?
SYFTET var att det inte ska bli dyrare för patienter att

söka vård.
RESULTATET blev att Vänsterpartiet skrev en motion

om att förslaget skulle dras tillbaka.

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium
Under verksamhetsåret hade vi två möten med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. På mötena tog vi upp frågor som
handlade om digitalisering och rehabilitering.
Digitalt möte med Hälsooch sjukvårdsnämnden och
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd. I bild syns bland andra
regionråd Anna Starbrink
(L) och förtroendevalda som
representerar Funktionsrätt
Stockholms län i gruppen.

Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, har ansvar för hälsooch sjukvård i Region Stockholms regi inom områdena primärvård,
psykiatri, geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, somatisk
specialistvård, samt habilitering och hjälpmedel. På samverkansmöten med SLSO diskuterade vi hur omorganiseringar på grund
av covid-19 påverkar våra medlemmar.
18

I vår samverkan med SLSO lyfter vi alltid frågan om det digitala
utanförskapet när vårdtjänster digitaliseras. Det måste finnas
alternativ för de som inte kan använda digitala tjänster. Denna
grupp måste kunna boka vaccinationer och andra vårdtjänster på
andra sätt. SLSO ser denna grupps behov.
På årets första möte med SLSO presenterade vi FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, i samverkansrådet. FKB är ett verktyg
som ska hjälpa regionens beslutsfattare att göra rätt från början. Då
skapas ett samhälle tillgängligt för alla.

VISSTE DU ATT vi i samverkan med regionen har lyft vikten

av att kunna välja fysiska vårdmöten?
SYFTET är att belysa att det mellanmänskliga mötet är

ovärderligt i vårdkedjan. Det ska inte rutinmässigt ersättas
med ett digitalt möte, oavsett pandemiläge eller normalläge.
RESULTATET blir att digitala möten ska ses som ett

komplement.

Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor
Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Under 2020 tog Region Stockholm beslut om
kostnadseffektiviseringar på hjälpmedelsområdet. Detta trädde i kraft
2021. Beslutet innebar att flera hjälpmedel skulle börja kosta pengar
per år eller månad och att användaren själv måste köpa vissa hjälpmedel. Dessutom beslutade regionen att ta bort högkostnadsskyddet
för hjälpmedel. Beslutet om neddragningar på hjälpmedelsområdet
påverkar våra medlemmars delaktighet i samhället.
Sedan beslutet fattades har patientorganisationer, patienter och
förskrivare hört av sig till politiker och till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Funktionsrätt Stockholms län skrev en skrivelse
19

till Hälso- och sjukvårdsnämndens politiker tillsammans med SRF
Stockholm Gotland och DHR Stockholms län.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att
undersöka vad beslutet får för effekter. På samverkansrådet med Hälsooch sjukvårdsförvaltningen välkomnade Funktionsrätt Stockholms
län beskedet. Vi tog upp och betonade vikten av att samverka med
funktionsrättsorganisationerna i arbetet med översynen.

VISSTE DU ATT vi agerade i frågan om att hjälpmedel ska

kosta pengar?
SYFTET var att belysa ojämlikheten i att betala för hjälpmedel.
RESULTATET var att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu

gör en översyn av effekterna av beslutet.

Dialogmöten med hjälpmedelsverksamheterna
I den södra delen av regionen finns fyra hjälpmedelsenheter, som
Funktionsrätt Stockholms län har regelbundna dialogmöten med.
Hjälpmedelsverksamheterna är
• Hjälpmedel Stockholm södra
• KommSyn
• Medicinteknisk apparatur i hemmets brukarråd
• Förbrukningshjälpmedel i hemmet.
Under våra dialogmöten har vi möjlighet att ta upp synpunkter
från hjälpmedelsanvändare i våra medlemsföreningar. Under ett av
dialogmötena fick vi veta att när hjälpmedelscentralerna digitaliserar
sina tjänster, kommer de nuvarande beställningssätten, till exempel
att beställa via pappersblankett eller telefon, finnas kvar. Att beställa
hjälpmedel digitalt underlättar för många. Nytt för i år är att diabeteshjälpmedel och även batterier till hörapparater går att beställa via 1177.
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Många av våra medlemsföreningars medlemmar är hjälpmedels
användare. Därför deltar vi i olika brukarråd. I brukarrådet diskuterar
vi frågor om utbud, sortiment och service.

Sodexo hjälpmedelservices brukarråd
Sodexo hjälpmedelservice är hjälpmedelscentralen i den norra
delen av Region Stockholm. I brukarrådet diskuterar vi frågor om
hjälpmedelscentralens utbud, sortiment och service. Under året har
vi pratat om hur verksamheten gör för att möta de nya lagkrav som
gäller för medicintekniska produkter, EU:s så kallade MDR-direktiv.

Regionens patientsäkerhetsgrupp
Regionens patientsäkerhetsgrupp behandlar frågor om hur det
ska bli tryggt och säkert för patienterna i vården. Här deltar
Annika Hässler, Funktionsrätt Stockholms läns ordförande, som
patientrepresentant. Gruppen leds av Elda Sparrelid, chefläkare
på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och möten sker en gång i
månaden.

Patientnämnden
Funktionsrätt Stockholms län bjuds årligen in när Patientnämnden
presenterar sin årsrapport. Patientnämndens syfte är att k valitets-
säkra vården. En patientnämnd ska finnas i alla regioner. Den är
fristående och opartisk och hjälper till att ta emot klagomål på
hälso- och sjukvården. Hela förvaltningen är digitaliserad och
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i år har de byggt upp sitt system för ärendehantering och byggt
ihop detta med 1177. Majoriteten av patientnämndens ärenden
kommer nu in via 1177. Vi lyfte i detta sammanhang frågan om
digitalt utanförskap. Patientnämndens förvaltningschef Steinunn
Ásgeirsdóttir bekräftade att det alltid kommer att vara möjligt att nå
Patientnämnden via telefon för dem som behöver det.
I Patientnämnden belystes även problemet med vårdkedjans
samordning och problemet med transitionen, övergången från
barn- och ungdomssjukvård till vuxensjukvård. Båda dessa problem
syns tydligt i statistiken.

Nationella patientdagen 2021
Den Nationella patientdagen, instiftad av WHO, ägde rum i
september 2021. Årets tema var, liksom föregående år, covid-19.
Under dagen deltog Johan Bratt, tillförordnad Hälso- och
sjukvårdsdirektör och chefläkare i Region Stockholm, samt docent
Judith Bruchfeld, Karolinska institutet, specialist på infektionssjukdomar och långtids-covid. Från Patientnämnden deltog ordförande
Pia Helleday, förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir, samt marknads- och kommunikationsansvarig Annette Birnbaum. Patienterna
representerades av Thomas Wilander, som liksom föregående
år berättade om sina upplevelser av covidvården. Funktionsrätt
Stockholms län deltog digitalt.
Patientnämndens årliga
möte skedde digitalt.
Deltog gjorde Mattias
Wallin, Lennart
Håwestam, Steinunn
Ásgeirsdóttir, Johanna
Sommansson, Theodor
Ricklefs, och Annika
Hässler.

22

Läkemedelskommitténs brukarråd
Region Stockholms läkemedelskommittés brukarråd består av
representanter från funktionsrätts- och pensionärsorganisationerna.
Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande
expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik. Bakom läkemedelskommittén står en kunskapsorganisation
bestående av 21 expertgrupper inom olika terapiområden.
Under 2021 har Funktionsrätt Stockholms län haft en plats i 
Region Stockholms Läkemedelskommitté. Den största uppgiften
kommittén årligen har är att ta fram ”Kloka listan”. Region
Stockholms läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från
läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska
rekommenderas i Kloka listan. De läkemedel som kvalar in på
listan ska vara effektiva, säkra, miljövänliga och ha ett bra pris.
Läkemedelskommittén värderar och strukturerar införandet
av nya läkemedel, fortbildar och informerar samt följer upp
läkemedelsanvändningen.

Akademiskt specialistcentrums brukarråd
Akademiskt specialistcentrum är en del av Region Stockholms
framtidsplan för hälso- och sjukvården. Verksamhetens uppdrag
är dels att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter
med särskilda diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och
utbildning närmare vården. I brukarrådet ingår representanter
från Neuro Stockholms Län, Hälsa Oberoende av Storlek HOBS,
Reumatikerdistriktet i Stockholms län och Storstockholms
Diabetesförening.
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Konstnären Hannah Blitz Heyman har inspirerats av virtuella världar i ny konstutställning i
montern på Odenplan. Konstverket heter ”Better than Nature”, på svenska ”Bättre än naturen”.
Konstnären ställer sig frågorna: Var går gränsen mellan material och föremål? Och var går gränsen
mellan fantasi och verklighet? Skulpturerna blir karaktärer i en ny värld och uppmanar betraktaren
att stanna upp och försvinna från verkligheten för en stund.
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KULTUR FÖR ALLA
FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta i kulturlivet och utöva kultur på lika
villkor som andra. Under 2021 arbetade Funktionsrätt Stockholms
län intressepolitiskt utifrån de här tre målsättningarna:
• Alla invånare i Stockholms län ska kunna vara delaktiga
och skapa kultur.
• Kulturutövning för barn och unga med funktionsnedsättningar
ska prioriteras extra.
• Kulturskapare, kulturutövare och konstnärer med funktionsned
sättningar ska ha samma möjlighet att utveckla sitt konstnärskap.
För att uppnå ovanstående mål har Funktionsrätt Stockholms län
arbetat intressepolitiskt i samverkan med Kulturförvaltningen.

Kulturförvaltningen
I vår samverkan med Kulturförvaltningen belyser vi vikten av att
både kulturutövare och kulturkonsumenter kan ha funktionsnedsättning. Kulturen ska kunna åtnjutas och utövas av alla.
Kulturnämndens ordförande Cecilia Elving deltog på ett av
mötena. Vi betonade att kulturskapare, kulturutövare och konstnärer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att
utveckla sitt konstnärskap.
Kulturförvaltningens projektledare Karin Bruce var med i
Funktionsrättspoddens avsnitt om insiktutbildningar. Under 
året har Kulturförvaltningen personal deltagit i insiktsutbildning
under vår ledning. Läs mer om Funktionsrättspodden på sid 68.
Läs mer om insiktsutbildningar på sid 61.
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Stockholmstinget
Funktionsrätt Stockholms län tillgänglighetstestade Stockholmstingets digitala plattform. Stockholmstinget är en konferens som
vänder sig till regionala och kommunala politiker och tjänste
personer, personer som företräder civilsamhällets organisationer,
det fria kulturlivet samt även verksamma inom berörda myndig

Ett exempel på
tillgänglig konst i
kollektivtrafiken
är glasmontern
på Odenplan.

heter, akademier och forskning.
Utmärkande i årets konferens var seminariet om samverkan.
Där diskuterades möjligheter och utmaningar med samverkan. 
Vad fungerar bra att samverka kring och vad fungerar mindre bra?
Vad finns det att lära av varandra kring sätten att samverka?

VISSTE DU ATT vi var med och tillgänglighetstestade den digitala

plattformen för Stockholmstinget?
SYFTET var att bidra till att göra en tillgänglig konferens.
RESULTATET blev att fler kunde delta i den digitala konferensen.
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DIGITALISERING FÖR ALLA
FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till bästa möjliga informations- och
kommunikationsteknik på lika villkor som andra. Tillgänglighet på
det digitala området genomsyrar alla våra verksamhetsområden.
Vi lyfter frågor om tillgängliga digitala tjänster och digitalt
utanförskap i all samverkan. Under 2021 arbetade Funktionsrätt
Stockholms län med att uppnå följande mål:

Digitalisering är bra, men det
ska alltid finnas alternativ till
digitaliserade tjänster för de
som behöver.
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• Det ska finnas alternativ till digitaliserade tjänster.
• Region Stockholms digitala tjänster ska fungera även för de
som inte har ekonomiska möjligheter att köpa den senaste
tekniken.
• Inom Region Stockholm ska det finnas tydliga riktlinjer
rörande digital tillgänglighet.

Digital kompetens
Under verksamhetsåret har vi deltagit som referensgrupp till
projektet Digital kompetens, som är ett projekt under SLSO.
Vi har deltagit i planering av innehållet till de lokala
digitaliseringsträffar som ska höja kompetensen inom
vården. Syftet är att lyfta in patientperspektivet i träffarna och
i kompetensutvecklingen för digitalisering. Under träffarna
förekommer dialogfrågor kring nya arbetssätt, patientsäkerhet
och förhållningssätt kopplat till digitaliserade tjänster. Vi lyfter
funktionsrättsperspektivet, tillgänglighet och FKB i dessa
dialogmöten.
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Vi vill att det inom Region
Stockholm ska finnas
tydliga riktlinjer rörande
digital tillgänglighet.

ARBETSMARKNAD FÖR ALLA
FN:s funktionsrättskonvention erkänner rätten till arbete för
personer med funktionsnedsättningar på lika villkor som för andra.
Vår interna arbetsgrupp, Arbetsmarknadsgruppen, arbetar för att
nå nedanstående mål. Läs mer om gruppens arbete på sid 40.
Funktionsrätt Stockholms län arbetar med dessa målsättningar:
• Region Stockholm ska vara en rättvis och jämlik arbetsgivare.
• Region Stockholm ska erbjuda personer med funktionsnedsättning
anställning på samma villkor som personer utan funktions
nedsättning.
• Region Stockholms arbetsplatser ska vara universellt tillgängliga.

Ordförande Annika
Hässler och andre vice
ordförande håller upp
FN:s funktionsrätts
konvention.
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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 2021 har vi utöver den samverkan vi redan beskrivit arbetat
intressepolitiskt i följande samverkansråd:
• Regionstyrelsens politiker
• Regionledningskontoret
• Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
• Locum AB.

Regionstyrelsens politiker
I samverkansrådet med regionstyrelsens politiker diskuterar vi
övergripande frågor inom Region Stockholms uppdrag. Det kan
vara frågor som handlar om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik,
kultur och regional utveckling och planering. Under året har vi
bland annat diskuterat de nya riktlinjerna för regionens primärvårdsstrategi, digitalisering, färdtjänst och intressepolitiskt bidrag.
Vi har återkommande pratat om regionens arbete med hållbarhetsfrågor. Funktionsrätt Stockholms län har drivit frågan om att vi ska
vara delaktiga i den planerade översynen av vårt samverkansavtal
med Regionen. Vi har även föreslagit att starta ett samverkansråd
med den nya Miljö- och hållbarhetsnämnden, samt samverkan
kring regionens digitalisering. Dessutom drev vi frågan om att
regionen skulle införa gratis sjukresor för personer i riskgrupp, till
och från vaccinationer.
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VISSTE DU ATT Funktionsrätt Stockholms län har arbetat för att ändra besluts

processen om bidrag för intressepolitisk verksamhet?
SYFTET är att organisationer som företräder personer med funktionsnedsätt-

ning ska kunna planera och anpassa verksamheten.
RESULTATET är att funktionsrättsorganisationerna nu får ett preliminärt besked

om bidrag för intressepolitisk verksamhet för kommande verksamhetsår i
december i stället för i början av det aktuella verksamhetsåret.

Politikerna i samverkansrådet med Regionstyrelsen
politiker. På bilderna syns
Ann-Marie Strömberg (V),
Bertil Fredriksson (KD),
Elisabeth Faxelid (V), Daniel
Forslund (L), Margaretha
Åkerberg (KD), Lennart
Håwestam och Annika
Hässler från Funktionsrätt
Stockholms län, samt Roland
Johansson (SD).

VISSTE DU ATT Funktionsrätt Stockholms län gjorde en dragning om

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, för Regionledningskontorets
chefer och medarbetare?
SYFTET var att få in verktyget FKB i förvaltningens beslutsprocesser.
RESULTATET blev ett gott mottagande av FKB, samt att regionlednings

kontoret bjöd in oss till en fortsatt dialog.
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Regionledningskontoret
Under de senaste åren har Funktionsrätt Stockholms län
kontaktat regionledningskontoret flera gånger och försökt starta
upp samverkan igen i samverkansrådet. Vi har ett samverkans
avtal med regionledningskontoret om kontinuerlig samverkan.
Ett nytt försök kommer att göras 2022.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Våren 2021 genomförde Region Stockholm en omorganisation.
Det innebar att tillväxt- och regionplaneförvaltningen upphörde
och personalen flyttades till regionledningskontoret.

Locum AB
Locum AB är ett bolag som ansvarar för att förvalta, bygga och
utveckla vårdfastigheter åt Region Stockholm. Funktionsrätt
Stockholms län samverkar med Locum AB kring tillgänglighetsfrågor i vårdmiljöer. Fyra rådsmedlemmar från Locums
samverkansråd för fysisk tillgänglighet har deltagit i ett projekt
som ska underlätta för besökare att hitta på sjukhus. Projektet
ska ta fram en app för mobiltelefoner. Vi har haft synpunkter 
på utformningen av appen och även deltagit i tester av
funktionaliteten på plats.
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Under 2021 besökte vi
sällan Landstingshuset,
vi hade digitala möten i
samverkansråden.

VISSTE DU ATT Funktionsrätt Stockholms län gjorde en

digital dragning av Funktionsrättskonsekvensbeskrivning,
FKB, i Locums samverkansråd?
SYFTET var att presentera verktyget FKB för Locum AB.
RESULTATET blev att Regionledningskontoret efterfrågade

en separat, mer utförlig information om FKB.

Det ska vara lätt för alla att hitta på sjukhus. Därför granskar Locums
samverkansråd ofta hur tillgänglig skyltningen är. På bilden syns en
orienteringskarta över Södersjukhuset.
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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 uppdrag i Stockholms län. Under 2021
hade vi samverkan med Trafikverket om regionala trafikfrågor, och
med Inera, som ägs av Sveriges kommuner och regioner.

Inera
Funktionsrätt Stockholms län samverkar med Inera. Samverkan
handlar om att anpassa Region Stockholms digitala tjänster, så
att de är tillgängliga. Inera äger och utvecklar till exempel 1177
Vårdguiden och ”Journal via nätet”. Under året har representanter
från våra föreningar deltagit i djupintervjuer kring sina användar
upplevelser i 1177.
På årets första samverkansmöte diskuterade vi olika typer av
användare och kom med synpunkter på den digitala tillgänglig
heten. Vi hade synpunkter om 1177:s språk, och betonade vikten av
att använda klarspråk för att uppnå digital tillgänglighet.
1177 är intresserade av att ta reda på användarupplevelser och
förbättra sina tjänster. De har skapat en flik på sin hemsida för
tillgänglighetsredogörelser.
Även Inera berättade att de har öppnat upp en tjänst för att få
tillgänglighetsredogörelser från användarna.

Trafikverket
Vi har regelbunden samverkan med Trafikverket, som är en statlig
myndighet med uppgift att se till att våra vägar är framkomliga och
att tågen kommer i tid.
34

En tunnel kan kännas otrygg om den är lång.

Bro över vägen förutser en svag lutning på backen upp till bron.
Under året har vi bland annat diskuterat tillgängligheten
i Sundbyberg. Sundbybergs station ska byggas om. Under
ombyggnationen är det viktigt att tillgängligheten fungerar. Då
måste flera busshållplatser flyttas under ombyggnationstiden.
De busshållplatser som flyttas tillfälligt ska vara tillfälliga i fyra
år.
Under våren 2021 lämnade vi synpunkter på planskilda
passager i anslutning till tågtrafiken. Vi ser flest fördelar med
övergångställen, eftersom en tunnel kan kännas otrygg om den
är lång, vilket den blir under en väg. Ibland blir det en backe ner
till tunneln, som kan vara svår att ta sig ner och upp för.
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INTERNA ARBETSGRUPPER
Funktionsrätt Stockholms län har under verksamhetsåret haft tre
interna arbetsgrupper. Grupperna har skapats efter önskemål från
medlemsföreningarna eller från Funktionsrätt Stockholms läns
styrelse. Syftet är att arbeta fördjupat inom olika områden.
På årsmötet 2021 togs beslut om att starta en fjärde arbetsgrupp:
Arbetsgruppen för tillgängliga fysiska och digitala möten hos
externa aktörer. Grupperna är:
• Referensgruppen för barn, unga och deras närstående
• Arbetsmarknadsgruppen
• Utbildningsgruppen
• Arbetsgruppen för tillgängliga fysiska och digitala möten hos
externa aktörer.

Vi har flera interna grupper utöver samverkansråden.
Grupperna arbetar fram frågor som vi sedan lyfter i samverkansråden.
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Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen är en intern arbetsgrupp inom Funktionsrätt
Stockholms län. Gruppen har under året fortsatt uppdraget att
underlätta beslutsprocesser hos medlemsföreningarna.
Metoden ”Lightning Decision Jam”, LDJ, är en metod för att
arbeta med inkluderande beslutsfattande. Under året har metoden
anpassats till funktionsrättsföreningarna. Utbildningsgruppen har
bland annat översatt metoden och gjort metoden tillgänglig efter
medlemsföreningarnas behov.

VISSTE DU ATT flera medlems-

föreningar nu kommer att
använda metoden LDJ i sina
beslutsprocesser?
SYFTET var att ge medlems-

föreningarna ett verktyg för att
underlätta beslutsprocesser.
RESULTATET blir att medlems

föreningarna får ökade
möjligheter att kunna möta
utmaningar i sin verksamhet.
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På bilden har referensgruppen ett digitalt arbetsmöte.

Referensgruppen för barn,
unga och deras närstående
Under 2021 har referensgruppen för barn, unga och deras närstående arbetat med att ta fram gemensamma och övergripande
frågor till alla samverkansråd. Till exempel att barnrättsanalyser
ska genomföras vid varje förändring inom kollektivtrafiken, att
det ska vara obligatoriskt att ha så kallade barnrättsombud på alla
mottagningar som möter barn samt att barn som har funktionsnedsättning ska prioriteras i kulturen.

Familjedagen 2021
Referensgruppen för barn, unga och deras närstående anordnade
september en familjedag i Rålambshovsparken. Barn med
funktionsnedsättning och deras familjer deltog för att fira att
barnrättskonventionen blev svensk lag 2020. Till familjedagen
erbjöds även politiker från alla partier i regionfullmäktige att
delta. Anna Pella som är barnboksförfattare med funkisinriktning
hade högläsning.
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Glada deltagare som
deltog på Funktionsrätt
Stockholms läns familjedag i Rålambshovsparken.
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Arbetsmarknadsgruppen
Vår interna arbetsgrupp Arbetsmarknadsgruppen har arbetat med
två projekt under verksamhetsåret. Det första projektet var ett
omfattande arbete med att uppdatera vår arbetsmarknadspolicy till
att bli ett intressepolitiskt program för arbetsmarknad.
Det andra projektet var att vi tillgänglighetstestade Region
Stockholms nya rekryteringssystem Varbi. Vi lämnade synpunkter
på ansökningsprocessen så att den ska bli mer tillgänglig.
Gruppen har även deltagit i utbildningen för Insiktsutbildare,
läs mer om denna på sid 61.

VISSTE DU ATT vår interna arbetsgrupp Arbets-

marknadsgruppen var med och testade Region
Stockholms nya rekryteringssystem Varbi?
SYFTET var att få med funktionsrättsperspektivet

och se över tillgängligheten i rekryteringssystemet
i ett tidigt skede.
RESULTATET blev att regionen gjorde flera ändringar

för att öka tillgängligheten i ansökningsprocessen.

Tillgängliga fysiska och digitala
möten hos externa aktörer
Årsmötet 2021 beslutade att en ny intern arbetsgrupp skulle utses. Gruppen fick i uppgift att ta
fram en policy för tillgängliga möten hos externa
aktörer, till exempel Region Stockholm.
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INTERNA NÄTVERK
Funktionsrätt Stockholms län har två interna nätverk, ”Kollektiv
trafik för alla” och ”Hälsa för alla”. I dessa samlas förtroendevalda
från de olika samverkansråden och resursgrupperna inom
områdena kollektivtrafik respektive hälso- och sjukvård. Syftet
med nätverken är att diskutera intressepolitiska frågor och utbyta
erfarenheter.
Under året genomförde vi sammanlagt sex digitala seminarier
i nätverken. Nätverken har varit med och tagit fram nya kärnfulla
intressepolitiska program. Programmen ska användas i det
intressepolitiska arbetet och i kontakten med politiker och
tjänstepersoner. Nätverken har haft fördjupade diskussioner kring
hur Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, ska användas i
påverkansarbetet. De har även diskuterat vilka valfrågor som ska
drivas inför regionvalet 2022.
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DIALOG MED POLITIKEN
Funktionsrätt Stockholms läns presidium och kansli uppvaktar
regelbundet alla politiska partier i Region Stockholm för att diskutera
funktionsrättsfrågor. Arbetet med att skapa möten med politiker är
viktigt för att diskutera intressepolitiska ämnen och frågor. För att
etablera verktyget Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, har vi
haft individuella genomgångar av verktyget med alla partier.
På sittande möte med Socialdemokraterna diskuterade vi frågor
som handlade om primärvården och hjälpmedel. Vi lämnade även
synpunkter på partiets nya funktionsrättspolitiska program. Det
resulterade i att Socialdemokraterna motionerade om att införa FKB.
I mötena med Centerpartiet diskuterade vi folkhälsofrågor
kopplat till vårt remissvar över Region Stockholms nya förslag till
Folkhälsopolicy. Det resulterade i att Centerpartiet skickade ett mejl
till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om att de särskilt ska beakta
de förslag vi hade skrivit om.
Funktionsrätt Stockholms län träffade representanter från
Vänsterpartiet vid två tillfällen under 2021. På ett av mötena pratade
Funktionsrätt Stockholms län om att vi vill stoppa regionens nya
förslag till regelverk för patientavgifter. Det resulterade i en motion
om detta till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vänsterpartiet vill
även återremittera beslutet om avgiftsbelagda hjälpmedel.
I mötet med politiker från Kristdemokraterna följde vi upp
frågan om att regionen beslutat om att avgiftsbelägga hjälpmedel.
Kristdemokraterna svarade att hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
ska göra en utredning av beslutet i samverkan med funktionsrätts
rörelsen.
Funktionsrätt Stockholms län har haft kontakt med Liberalerna
vid ett par tillfällen. Vi lyfte bland annat FKB och de svarade att de 
är öppna för att skapa en checklista med anvisningar till tjänste
personer innan beslut fattas. Vi framförde också vikten av
specialiserade vårdcentraler och att dessa inte går att hitta på 1177.
Vi tog upp att färdtjänstresor inte ska begränsas till antalet.
I kontakterna med Miljöpartiet diskuterades psykisk ohälsa under
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pandemin. Miljöpartiet vill att satsningar ska göras inom
området. Vi lyfte frågan om avgifter på hjälpmedel och
VISSTE DU ATT vi arbetar

politikerna svarade att det ska göras en utvärdering av

med att uppvakta alla

detta beslut. Miljöpartiet anser att FKB redan tillämpas

politiska partier i Region

inom kollektivtrafiken, och att hänsyn tas till personer

Stockholm?

med funktionsnedsättning.

SYFTET är att diskutera

I våra kontakter med Moderaterna diskuterade vi FKB,

regionens verksamhet

och Moderaterna anser att verktyget är intressant. Vi

ur ett funktionsrätts

tog upp vikten av specialiserade vårdcentraler, och den

politiskt perspektiv.

särskilda kollektivtrafiken. Vi lyfte att möjligheterna till

RESULTATET blir att vi

regelbunden rehabilitering ökar om vi har färdtjänstresor

själva skapar en

utan begränsning. Vi behöver det för att uppnå bästa

mötesplats för dialog

möjliga hälsa.

med politikerna.

Funktionsrätt Stockholms län har haft möte med
Sverigedemokraterna. Under mötet presenterade vi FKB,
och vårt samtal handlade om kollektivtrafiken och hur den
kan förbättras för personer med funktionsnedsättning.

Vårt verksamhetsmål är
att Stockholm ska vara till
för alla. Vi använder oss av
Funktionsrättskonventionen
i vårt arbete. Medlemmarna
på bilden håller i denna.
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FKB presenteras för oppositionen
Funktionsrätt Stockholms län medverkade på ”Town Hall
Meeting” med regionpolitikerna i oppositionen, arrangerat
i början av året av stiftelsen The Global Village. Där höll vi
ett inledande anförande om vårt nya verktyg Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, som ska säkerställa att
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
inte kränks. Verktyget ska hjälpa regionen att göra rätt från
början. I panelen satt:
• Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd
• Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd
• Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd
• Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd.
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TEMAÅRETS AKTIVITETER
Under 2021 arbetade Funktionsrätt Stockholms län med temat
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. FKB är ett verktyg
som ska hjälpa politiker och beslutsfattare att göra rätt från början.
Syftet med FKB är att främja mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Temat genomsyrade alla våra intresse
politiska aktiviteter under året.

VISSTE DU ATT vi hade FKB som tema under hela 2021?
SYFTET var att introducera FKB som begrepp och verktyg.
RESULTATET är att vi har ökat kunskapen om hur FKB kan

användas för att tillvarata mänskliga rättigheter.

Vid upptakten till ”Temaåret FKB” bjöd vi in medlemsföreningarna
till en kickoff. Föreningarna diskuterade fritt om hur regionen
kan bli hjälpt av en FKB. Verktyget FKB har sedan växt fram i en
demokratisk process under året och testats genom att vi bjudit in
medlemsföreningarna till en rad workshoppar.

Stämningen var på
topp när vi hade
kick-off för FKB-året!
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FKB testas på kollektivtrafik
och regional utveckling
Den 1 mars samlade Funktionsrätt Stockholms län engagerade
förtroendevalda till en andra workshop om Funktionsrätts
konsekvensbeskrivning, FKB. Denna gång var uppgiften att testa
FKB för användning på kollektivtrafik och i regional utveckling i
Region Stockholm.
Under mötet lyftes synpunkter på den framtida kollektivtrafiken,
som innebär att resenärerna förväntas möta digitala krav i sitt
resande. Många personer med olika funktionsnedsättningar har
inte möjlighet att hantera bank-id, mobiltelefon eller att kunna
tyda digital information i till exempel en app. Detta leder till att en
stor grupp blir uteslutna från att kunna resa och planera sin resa,
vilket är diskriminerande.
En annan punkt var intrycksmiljön i kollektivtrafiken. Vi diskuterade att konsten i kollektivtrafiken kan utgöra ett hinder för att
orientera sig och ta till sig information. Förhandsinformation 
om till exempel hissar som är ur funktion är viktig. Även bristen 
på offentliga toaletter kan utgöra ett hinder i resandet.

Så här såg det ut när
testade FKB med
föreningarna.
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I diskussionen om regional utveckling gav vi exempel på svårigheter med att planera sin resa mellan olika trafikslag. Det planeras
till exempel bostäder på nuvarande parkeringsplatser i anslutning
till pendeltåg. Det innebär att många inte kan byta färdsätt från bil
till pendeltåg på ett smidigt sätt.

FKB testas på hälso- och sjukvård och kultur
Under den tredje workshoppen om FKB fokuserade vi på områdena
hälso- och sjukvård samt kultur i Region Stockholm.
Deltagarna visade på stor idérikedom. En punkt som kom upp
var de avgifter som införts på hjälpmedel. Även brister i överlämningen från barn- och ungdomsvård till vuxenvården, transitionen,
diskuterades. Många tog upp att det behövs mer kunskap om olika
funktionsnedsättningar och mer tillgänglighetsanpassade lokaler.
Inom kultursektorn är tillgängliga lokaler viktiga, både för
kulturutövare och kulturkonsumenter. Ökad kunskap om intrycksmiljön inom kulturverksamheten lyftes.

FKB i Funktionsköping
Vi genomförde två workshoppar om exempelfallet Funktions
köping. Fallen baserades på den påhittade staden Funktionsköping.
I det ena fallet planerar Funktionsköping att göra sitt sjukhus
tillgängligt, universellt utformat. Det vore bra med en huvud
entreprenör som är ansvarig för tillgängligheten, byggprocessen
och skyltningen. Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB,
måste göras regelbundet. Det ska inte bara göras vid uppstart
av projekt, eftersom vårdmiljöer förändras över tid och ytor kan
komma att omdisponeras.
I det andra fallet planerade Funktionsköping att göra en ny
trafikknutpunkt, tillgänglig för alla. I denna workshop diskuterade
vi universell utformning och vad som gör en trafikknutpunkt
tillgänglig. Intrycksmiljö såväl som bullernivå, ljudnivå och
ventilation var saker vi diskuterade.
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Handboken tar form
Efter att FKB-materialet sammanställts till en handbok gick den ut på
remiss till de 44 medlemsföreningarna. Det fanns flera sätt att tycka till om
materialet. Synpunkter togs emot via mejl, telefon och post. Vi hade även
ett digitalt remissmöte där vi samlade in synpunkter på materialet. Under
mötet hölls en dialog om att våra mål ska vara tydliga och skrivna på klarspråk. Normkritik och tillgänglighet på olika sätt diskuterades. Ett förslag
som lyftes under remissmötet var att föreningarna kan arbeta fram en egen
inlaga med sina specifika frågor att bifoga i FKB-handboken.

VISSTE DU att våra medlemsföreningar kan arbeta fram en egen

inlaga med sina specifika frågor att bifoga i FKB-handboken?
SYFTET är att med FKB som referensmaterial underlätta för

föreningarna att lyfta fram sina frågor.
RESULTATET blir att föreningarna synliggör sina sakfrågor

utifrån vår gemensamma värdegrund.

Dragning för regionala Funktionsrättsorganisationer
Hösten inleddes med att bjuda in alla Sveriges regionala Funktionsrätts
organisationer till en dragning om verktyget FKB.
Under dragningen förtydligade vi verktygets användbarhet. Vi hade en
öppen diskussion där vi delade med oss av vår arbetsprocess. Detta initiativ
uppskattades.
Vi använder en mängd olika metoder för att etablera vårt koncept:
Deltagarna från andra län i Sverige fick möjlighet att ställa frågor om FKB och vi
hade diskussioner om vilka möjligheter vi får med hjälp av detta verktyg.
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• Vi har presenterat FKB för flera av regionens förvaltningar.
• Vi refererar ofta till FKB i våra samverkansråd och referensgrupper.
• Vi använder oss av FKB i våra remissvar, som är offentliga
handlingar, och som vi sänder till beslutsfattare på nämnder
och departement.
• Vi arbetar mycket med att sprida FKB i våra sociala medier.
• Vi använder #FKB för att etablera vårt koncept.

Deltagarna från andra län i Sverige fick möjlighet att
ställa frågor om FKB och vi hade diskussioner om
vilka möjligheter vi får med hjälp av detta verktyg.
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ÖVRIGA INTRESSEPOLITISKA
AKTIVITETER
Under verksamhetsåret 2021 har vi drivit ett antal övriga intressepolitiska
aktiviteter. Vi har bland annat deltagit på Järvaveckan, firat Internationella
Funktionsrättsdagen och startat projektet Stolt Funkis.

Projekt Stolt funkis
Under verksamhetsåret har vi påbörjat projektet Stolt Funkis, som handlar
om representation – att skapa porträtt som ska hänga på väggarna i våra
gemensamma möteslokaler. Porträtten ska stärka oss som besökare och
skapa en känsla av stolthet att vi är representerade i vår lokal. Porträtten ska
illustrera både dolda och synliga funktionsnedsättningar.

En funktionsnedsättning
syns inte alltid utanpå, det
finns synliga och dolda
funktionsnedsättningar.
Modellerna heter Ewa,
Johanna, Wilma, Krister.
På gruppbilderna syns
Angelica, Krister, Peter,
Malin, Leonore, samt Åsa
och assistanshunden Sune.
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Bilder från Järvaveckan 2021.
På bilderna: Annika Hässler
med Järvaveckans grundare
Ahmed Abdirahman, med
programledaren Segal
Mohamed tillsammans med
Frida Johlbring från Unga
Funkisar, Rim Alexandra
Halfya från RG Aktiv
Rehabilitering och handläggare Johanna Sommansson
från Funktionsrätt Stockholms län. Järvaveckans
studio pryds av konstverk av
Valeria Monti.

Järvaveckan 2021
Järvaveckan är en demokrativecka som anordnas av
stiftelsen The Global Village. Järvaveckan 2021 genom
fördes digitalt, som en femdagars livesändning med temat
rösträtten 100 år. Funktionsrätt Stockholms län deltog för
att skapa debatt kring övergripande frågor. Funktionsrätt
Stockholms län deltog i samtalet ”Hur tillgängligt är
Sverige egentligen?” med vår ordförande Annika Hässler
på plats i studion. Samtalet leddes av Segal Mohamed och
övriga deltagare var Frida Johlbring från Unga Funkisar,
samt från RG Aktiv Rehabilitering Ali Balkash, sjuk
sköterska, och Rim Alexandra Halfya, entreprenör.
Panelen talade om hur det är att leva med funktionsnedsättning i Sverige idag. Annika Hässler lyfte vikten
av att införa FKB. De diskuterade även hur politikers
okunskap kan leda till ogenomtänkta beslut som påverkar
människors liv och trygghet.
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Panelen var enig om att det finns en stor kunskapsbrist i Sverige
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, såväl bland
politiker som bland allmänheten. Det finns även stora möjligheter
att bli bättre på bemötande genom ökad kunskap. Annika Hässler
betonade betydelsen av jämlikt bemötande i alla sociala situationer.

Järvagruppen
Funktionsrätt Stockholms län har en intern arbetsgrupp som arbetar
med deltagandet på Järvaveckan. Under våren förberedde gruppen
debattinnehåll till Järvaveckan. Under hösten bjöd vi in Järvaveckans
projektledare Filip Adamo och våra medlemsföreningar för att
diskutera Järvaveckans tillgänglighetsarbete. Målet är att Järva
veckan gör rätt från början.

VISSTE DU ATT: vi lämnade in en FKB-lista med tillgänglighetsförslag

till projektledaren för Järvaveckan?
SYFTET var att ge arrangören rätt verktyg för att kunna arbeta med

tillgängligheten på alla nivåer.
RESULTATET blir att fler kan inkluderas att delta under Järvaveckan.

Filip Adamo, projektledare
för Järvaveckan, bjöds in till
ett fysiskt möte för att diskutera tillgänglighet med våra
medlemsföreningar.
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Filip Adamo presenterar
Järvaveckan 2022.

Vi har även haft digitala
möten om tillgänglig
heten 2021 och hur vi vill
att Järvaveckan ska arbeta
med tillgänglighet inför
2022.

Ordinarie och extra årsmöte 2021
Redan i mars, i samband med årets första ordinarie ordförandestämma, höll Funktionsrätt Stockholms län ett extrainsatt årsmöte.
Syftet med mötet var att besluta om föreslagna ändringar i våra
stadgar, bland annat för att byta ut ordet ”handikapp” mot ordet
”funktionsnedsättning”.
Det ordinarie årsmötet 2021 genomförde vi i maj, helt digitalt.
Närvaron var rekordhög, med hela 37 (av 43) röstberättigade som
var med för att representera sin förening.
Stadgeändringar måste godkännas på två årsmöten i rad. Både
det extrainsatta årsmötet och det ordinarie årsmötet beslutade
att godkänna ändringarna. Detta innebar att stadgeändringen nu
slagits fast.
Under årsmötet i maj fick vi även en ny medlemsförening. DHB
Östra är en förening för familjer som har döva eller hörselskadade
barn eller barn med språkstörning.
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Som vanligt avhandlades de stående årsmötespunkterna; års
redovisningen, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.
Till styrelsen utsågs Inge-Britt Lundin (SSDF) till 1:a vice ordförande,
Lennart Håwestam (STROKE) till 2:e vice ordförande, Bernd Priemer
(HRF) ledamot, Eva Flygare Wallén (FUB) ersättare, Christina
Fjellström (HL) ersättare, samt Rolf Eriksson (FSDB) ersättare.
Funktionsrätt Stockholms län använde mötesformen asynkront
möte för vårt årsmöte 2021. Ett asynkront möte sker inte i realtid,
vilket fysiska möten brukar göra. Det sker i stället i ett digitalt
diskussionsforum och pågår under en längre tid. Vårt möte pågick
under tre dagar, vilket ger deltagare mer tid att tänka på sina svar.

Valupptakt

Den 11 oktober samlade Funktionsrätt
Stockholms län medlemsföreningarna
till en valupptakt inför Regionvalet
2022.

54

Den 11 oktober bjöd Funktionsrätt Stockholms län in medlemsföreningarna till ett digitalt möte för att påbörja arbetet inför
regionvalet 2022. Ett sådant möte kallas valupptakt. Vi arbetade i
små workshoppar på tema kultur, digitalisering, kollektivtrafik och
hälso- och sjukvård. Mötet fokuserade även på att hjälpa medlemsföreningarna att hitta gemensamma frågor att driva tillsammans
inför valet.
Under mötet valde vi var sitt nyckelord till hur vi vill att vården
ska vara, detta är några av orden:

bemötande

respekt

kompetens

rollfördelning

vård

resurser

samarbete

Intressepolitiska program
I början av 2021 beslutade Funktionsrätt Stockholms läns styrelse
att se över föreningens policyprogram. Uppdraget till kansliet
var att omvandla och uppdatera policyprogrammen till intresse
politiska program med fokus på mänskliga rättigheter.
Vi ville skapa en öppen demokratisk process och arbeta fram
innehållet tillsammans. Därför bjöd vi in Funktionsrätt Stockholms
läns två nätverk – nätverket ”hälsa för alla” och nätverket ”kollektiv
trafik för alla” – att delta i arbetet med programmen. Under
workshoptillfällena fick deltagarna tycka till och diskutera vad vi vill
att programmet ska innehålla. Programmen är skrivna på klarspråk.
Efter workshoptillfällena gick programmen på remissrunda
och det blev medlemsföreningarnas tur att tycka till och lämna
synpunkter. Programmen antogs sedan av ordförandestämman.
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Funktionsrättsdagen
Den 3 december var det äntligen dags för årets viktigaste dag –
Internationella Funktionsrättsdagen. Vi anordnade ett digitalt
morgonseminarium med titeln ”Är regionvalet 2022 funktionsrätt?”. Vår ordförande Annika Hässler och vår andre vice ordförande
Lennart Håwestam ställde frågor med funktionsrättsperspektiv till
representanter från de åtta politiska partierna. Deltog gjorde Anna
Sehlin (V), Petra Larsson (S), Sandra Ivanovic Rubin (MP), Amelie
Tarschys Ingre (L), Christine Lorne (C), Lars Rådén (M), Fredrik
Wallén (KD), samt Roland Johansson (SD).

VISSTE DU ATT inför regionvalet 2022 har Funktionsrätt Stockholms län tagit fram

handboken om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, för att underlätta
tillgänglighetsarbetet i regionen?
SYFTET är att beslutsfattare och tjänstepersoner i regionens politiska partier ska

ha med FKB som ett stöd.
RESULTATET blir att beslut som påverkar invånarna i regionen blir funktionsrätta!

Annika Hässler och Lennart
Håwestam tar tempen på
regionvalet och ställer de
hetaste funktionsrättsfrågorna
inför valet som kommer,
i morgonstudion 3 december.
Efteråt tog ordförande
Annika Hässler en bit av
Rätt regionval-tårtan.
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SEMINARIER
Under verksamhetsåret 2021 har vi haft flera digitala seminarier.

Föreläsning: God och nära vård
På ett välbesökt digitalt seminarium den 26 april diskuterade vi
med både experter, politiker och tjänstepersoner om hur vi ska
få god och nära vård i Stockholm. Funktionsrätt Stockholms län
anordnade seminariet tillsammans med DHR Stockholms läns
distrikt och SRF Stockholm Gotland. Under kvällen slog vi dess
utom ett nytt besöksrekord med 82 deltagare!
Till seminariet hade vi bjudit in Anna Nergårdh, som var
regeringens särskilda utredare för utredningen ”Samordnad
utveckling för god och nära vård”. Utredningens fem betänkanden
presenterades utförligt.
Presentationen inleddes med ett tydliggörande om att God och
Nära vård inte är en ny vårdform. Det är ett sätt att knyta ihop hälsooch sjukvårdssystemet, med primärvården i centrum. Från och
med den 1 juli 2021 kommer primärvårdens grunduppdrag finnas
med i Hälso- och sjukvårdslagen. Lagen fokuserar på samordning,
förebyggande insatser, forskning i primärvården och att vården ska
vara lättillgänglig. Målbilden är att vårdcentralerna ska finnas mitt i
byn med ansvar att stärka samverkan mellan olika aktörer.
Seminariets andra del innehöll ett panelsamtal. Panelen bestod
av Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd Region Stockholm, Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd Region Stockholm,
Erik Slottner (KD), äldreborgarråd Stockholm stad, Mikael Ohrling,
sjukvårdsdirektör Stockholms läns sjukvårdsområde, samt 
Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin och ordförande i
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM).
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VISSTE DU ATT vårt seminarium om God och Nära

vård hade nytt besöksrekord, med 82 deltagare?
SYFTET med att anordna seminariet var kunskaps-

spridning, samt dialog kring den omstrukturering av
vården som föreslås i utredningen.
RESULTATET blir att beslutsfattare och politiker sätter

sig ner med våra medlemsföreningar och diskuterar
funktionsrättsfrågor.

En bild från seminariet
om god och nära vård.
Panelen bestod av Anna
Starbrink (L), Talla
Alkurdi (S), Erik Slottner
(KD), Mikael Ohrling,
samt Magnus Isacson.

Föreläsning: Rätt från början
Vi i Funktionsrätt Stockholms län bjöd in våra medlemsföreningar
till en kunskapshöjande inspirationsföreläsning med Diana
Chafik från Funktionsrätt Sverige. Diana driver projektet ”Rätt från
början”, och berättade tillsammans med kollegorna Tor Gustafsson
och Emil Erdtman om hur universell utformning kan bidra till ett
samhälle för alla. Föreläsningen var digital och lyfte hur allt blir
enklare och bättre om det blir rätt från början.
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”Att göra rätt från början – att planera och
bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors
olika behov och förutsättningar – borde vara
en självklarhet men är det inte. En av huvudorsakerna
är kunskapsbrist när det gäller universell
utformning, både som övergripande designtänkande
och i form av konkreta processer som leder fram
till inkluderande resultat.
Jag tror att universell utformning kan vara
vägen till ett samhälle för alla”.

Diana Chafik från
Funktionsrätt Sverige.

Föreläsning: Processen kring
hur Barnkonventionen blev lag
Sofia Zackrisson var delaktig i den process som ledde till att
Barnkonventionen blev lag. I sin föreläsning för oss på
Funktionsrätt Stockholms län fokuserade hon på civilsamhällets
roll i lagstiftningen.
Föreläsningen var en personlig berättelse med utgångspunkt i
hennes eget engagemang, och det arbetet som ungdomsförbund
och barnrättsorganisationer i Sverige bedrev när de samlades kring
frågan om att göra Barnkonventionen till lag. Föreläsningen stärkte
oss i arbetet med vår process med FKB.

”Det har alltid funnits starka
barnrättsorganisationer i Sverige.
Sverige är ett föregångsland, barns rättigheter
är självklara är den allmänna opinionen. Däremot tyckte
många att barnkonventionen inte behövde lagstiftas,
eftersom Sverige redan var så bra på att tillvarata
barns rättigheter. ”Barnkonventionen är ju bara en
rekommendation”, fick jag och mina kolleger i
förbundet ofta höra i politiska
diskussioner”.

Inspirationsföreläsning med Sofia
Zackrisson.
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Seminarium: Bättre bidragskoll
Ännu en kunskapshöjande aktivitet som vi erbjöd våra medlems
föreningar under 2021 var det digitala seminariet ”Bättre
bidragskoll”. Under seminariet lyftes vilka olika bidrag som finns
att söka för ideella organisationer och hur de skiljer sig åt.
Margaretha Åkerberg (KD) och Agneta Marmestrand Ruud,
Regionledningskontoret, informerade om Region Stockholms
bidrag till intressepolitisk verksamhet för organisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning, och om nya
bidragsriktlinjer som antagits av Region Stockholm.
Lis-Marie Kanon och Mimmi Andersson, båda från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, informerade om ansökan om verksamhetsbidrag (tidigare organisationsbidrag) och nya riktlinjer från 2021
för verksamhetsbidraget till ideella organisationer. Seminariet var
välbesökt och det fanns gott om tid för att ställa frågor rörande de
olika bidragen.

Tolk, Lis-Marie Kanon, Mimmi Andersson, Annika Hässler,
Agneta Marmestrand Ruud, Margaretha Åkerberg.
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INSIKTSUTBILDNINGAR
Funktionsrätt Stockholms län genomför insiktsutbildningar för
Region Stockholms politiker och anställda. Syftet är att ge kunskap
och insikt om vilka behov och förutsättningar som personer har
som lever med funktionsnedsättning. Det ska leda till att deltagarna
efter genomgången utbildning ska ha ett normkritiskt förhållningssätt och en ökad förståelse för funktionsrättsfrågor. Därmed kan de
ge ett bättre bemötande.
Covid-19-pandemin fortsatte under 2021 och därför har
Funktionsrätt Stockholms län endast kunnat hålla insikts
utbildningar i en begränsad omfattning. Insiktsutbildningar
har hållits både digitalt och i fysisk form. Insiktsutbildningar
har även spelats in digitalt.
Under 2021 höll vi insiktsutbildningar för
• anställda på kulturförvaltningen
• anställda på kundservice och kundtjänst på trafikförvaltningen
• biljettkontrollanter på ISS
• anställda på Trafikförvaltningens fartyg, Söderarm.

Funktionsrätt Stockholms läns insiktsutbildningar är efterfrågade
och utförs på allt fler förvaltningar inom Regionen. Trafikförvaltningen har som avtalsvillkor vid upphandlingar att samtliga
entreprenörers anställda ska genomgå en insiktsutbildning som
Funktionsrätt Stockholms län håller.
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INSIKTSUTBILDNINGAR som Funktionsrätt Stockholms län

håller är ett välkänt begrepp. Under många år har vi bidragit
till att personal på Trafikförvaltningen har fått insikt om
hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Ordet
insikt innebär och innefattar många olika saker, allt från
den personliga insikten och kunskapen i bemötande, till att
deltagaren får ett normkritiskt förhållningssätt till normerna
i samhället.
Syftet är att skapa positiv förändring och väcka insikten om
att vi alla är olika och har olika förutsättningar. Insiktutbildningarna bygger på mänskliga rättigheter och allas lika värde.

En bild från en
insiktsutbildning på
Kulturförvaltningen.
Deltagarna gör en
koordinationsövning
där de ska hålla många
ballonger i luften
och samtidigt skicka
meddelanden med
sin telefon.

Insiktsutbildning av fartygspersonal
Trafikförvaltningen samlade insiktsutbildare från Funktionsrätt
Stockholms län, DHR Stockholms läns distrikt och Synskadades
Riksförbund Stockholm Gotland. Utbildningen ägde rum ombord
på ett fartyg vid Nybrokajen. Vi utbildade ett antal representanter
som är anställda på de olika rederierna, för att de sedan ska kunna
utbilda sina medarbetare.
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Så här såg det ut när vi
genomförde en insiktsutbildning på båten
Söderarm.

Nyfiken på att bli utbildare
Representanter från Funktionsrätt Stockholms län har genomfört
många insiktsutbildningar på uppdrag av Region Stockholms förvaltningar. Vi behöver fler utbildare, så därför höll vi ett seminarium
– ”Nyfiken på att bli insiktsutbildare” – för att inspirera flera att bli
utbildare. Den 6 december hade vi en fysisk utbildning, för att de
som deltagit i den digitala utbildningen skulle lära känna varandra.
Utbildningen innefattar bemötande, normkritik och respekt för
mänskliga rättigheter. Praktiska övningar som ska illustrera hur
det kan vara att leva med en funktionsnedsättning ingår också i
utbildningen.

Insiktsutbildning om NPF och normer
Den 20 oktober spelade vi in en insiktsutbildning i Region Stockholms studio. Utbildningen var beställd av Region Stockholms
HR-avdelning. Utbildningen finns på Region Stockholms intranät
och riktar sig till alla regionens medarbetare och chefer.
Utbildningen bestod av två delar och genomfördes digitalt.
Inriktningen var på NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
och samspelet på arbetsplatsen. Under utbildningen belystes
universell utformning, organisationskultur, normer i allmänhet och
funktionsnormer i synnerhet.
63

Utbildningen finns på Region Stockholms
intranät och riktar sig till alla regionens med
arbetare och chefer. På bilden från studion
syns Johanna Sommansson och Karin Aronsson
i Region Stockholms studio.

Johanna Sommansson och Karin
Aronsson i Region Stockholms studio.

VISSTE DU ATT vi alltid har ett normkritiskt perspektiv i vårt

intressepolitiska arbete?
SYFTET med normkritik är lyfta blicken från individnivå till

strukturella nivåer och se de perspektiv vi vill ändra på för att
skapa ett inkluderande samhälle.
RESULTATET blir att vi påverkar samhället på ett inkluderande

sätt med en inkluderande metod.

64

REMISSVAR
Funktionsrätt Stockholms län bevakar och svarar på remisser från
vissa statliga och regionala myndigheter. Syftet är att lämna synpunkter utifrån våra medlemsorganisationers förutsättningar och
behov. Vi vill påverka, förbättra och förändra politiska processer.
Under 2021 svarade Funktionsrätt Stockholms län på tolv
olika remisser. Alla våra remissvar finns att läsa i sin helhet på vår
hemsida. Remissvaren gäller
• Folkhälsopolicy 2021
• Reviderad Primärvårdsstrategi
• God och Nära vård rätt stöd till psykisk hälsa
• Inför Trafikförändringen i SL-trafiken
• Kollektivtrafikplan 2050
• Regional näringslivs- och tillväxtstrategi 2021
• Strategi för främjandet av psykisk hälsa 2021
• Enhetstaxa och patientavgifter
• Folkbildningsstrategi 2021
• Sjötrafikutredningen del 1
• Hållbarhetsstrategi
• Vägledning stärka delaktighet för personer med
funktionsnedsättning

VISSTE DU ATT under 2021 svarade Funktionsrätt Stockholms

län på tolv remisser?
SYFTET är att diskutera och ge förbättringsförslag på remisser

från Region Stockholm och andra offentliga aktörer.
RESULTATET blev att vi bland annat har fått positiv återkoppling

från politiska partier på att våra remissvar gör skillnad. Till exempel
Region Stockholms Folkhälsopolicy.
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INFORMATION OCH
KOMMUNIKATION
Under verksamhetsåret 2021 har Funktionsrätt Stockholms län
fortsatt arbetet med att öka delaktigheten och demokratin i vårt
samarbetsorgan. I det här avsnittet berättar vi mer om vårt arbete
med information och kommunikation.
I början av maj nådde
vi 1000 följare på vår
Facebook-sida.

Vårt digitala språng – resan fortsätter
De digitala satsningar vi gjorde 2020 har fortsatt även detta år.
Medlemsföreningarnas representanter fick varsin kontaktperson
på kansliet, för att alla skulle ha möjlighet att vara med på årets
digitala årsmöten och ordförandestämmor. Syftet var att möjliggöra
ett demokratiskt deltagande för representanterna.
Även de flesta av våra seminarier har hållits digitalt. Här har
deltagarna haft möjlighet att logga in ett tag före mötet, för att testa
att tekniken fungerar och få hjälp om det krånglar.
Under året har vi även fortsatt vår satsning på hemsidan och
övriga sociala mediekanaler. Hemsidan uppdaterades under
hösten, då några tillgänglighetsförbättringar utfördes.
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VISSTE DU ATT vi uppdaterade vår hemsida under hösten?
SYFTET är att få den ännu mer tillgänglig, med bland annat

bättre kontraster på knappar och i formulär.
RESULTATET blir att vi bara publicerar information som är

tillgänglig för alla!

Sociala medier
Funktionsrätt Stockholms län finns både på Facebook och på
Instagram. Där delar vi nyheter och samlar personer som engagerar
sig i våra frågor. Vi publicerar även uppdateringar om vårt intressepolitiska arbete.

VISSTE DU ATT vi är aktiva på sociala medier och antalet

följare ökar ständigt?
SYFTET är att nå ut och engagera fler personer i våra frågor.
RESULTATET är att våra frågor når ut till fler.
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Funktionsrättspodden
Funktionsrättspodden publicerade tio avsnitt under året. En podd
är ett bra sätt att nå ut med intressepolitiska budskap till allmänheten. Varje avsnitt har haft ett eller två teman. Några av årets
temaavsnitt handlade om kultur för alla, den normativa kroppen,
insiktsutbildningar och digitalt utanförskap. Podden finns på vår
hemsida under fliken podd, så alla kan lyssna på den där. Den finns
även transkriberad för den som vill ta del av innehållet som text.

VISSTE DU ATT podden har haft 190 unika lyssnare?
SYFTET med Funktionsrättspodden är att skapa en

plattform där våra frågor dokumenteras.
RESULTATET är att den används som kunskapskälla för

politiker, tjänstepersoner och privatpersoner.

TILL HÖGER: Funktionsrättspodden leds av de intressepolitiska handläggarna
Karin Aronsson och Johanna Sommansson. I varje avsnitt medverkar en gäst
och vi diskuterar aktuella intressepolitiska frågor. Poddtrollet är Funktionsrätts
poddens maskot. Känner du igen någon av gästerna i podden?
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LÄTTLÄST
Vad har Funktionsrätt Stockholms län
jobbat med 2021?
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
använda digitala tjänster
ta plats på arbetsmarknaden.

Vi har arbetat med många saker året 2021.
Vi har haft många viktiga möten,
med personer som jobbar för Region Stockholm.
Covid-19-pandemin 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 FKB
Vi hade ett tema under 2021.
Temat var
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning.
Det är ett långt ord.
Så vi förkortar det.
Vi säger FKB.
FKB är ett verktyg
som regionen kan använda.
Det tar lång tid att skapa ett verktyg.
Vi har skapat det tillsammans
med alla 44 medlemsföreningar.

Intressepolitik
Vi hade föreläsningar och olika möten.
Det kallas intressepolitik när vi lär oss
om funktionsrättigheter.
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 funktionsnedsättning vill åka
med bussar, pendeltåg och tunnelbana.
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Vill kunna uppleva kulturen
och få tillgänglig vård.
Under året har vi pratat
om att tågvärdar
på pendeltågen behövs
för att skapa trygghet.
Vi har pratat om
att alla måste kunna boka vaccinering.
Även de som inte använder
digitalt bank-id.
Vi har pratat om
att hjälpmedel inte ska kosta pengar.
Vi har haft utbildningar.
De kallas insiktsutbildningar.
Då berättar vi för regionens
medarbetare om hur det är
att leva med
olika funktionsnedsättningar.
Det är viktigt att ge kunskap
till de som bestämmer.
Vi har kunskap
om hur det är att
leva med funktionsnedsättningar.
Vi är experterna.
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VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR
2021
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
DHB Östra
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
Länsförbundet FUB i Stockholms län
Riksförbundet HjärtLung 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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Lyssna på Funktionsrättspodden!
Finns där poddar finns!
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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

