Till Funktionsrätt Stockholm
fk övriga stadsdelsråd

Utveckling, inte avveckling!
För någon vecka sedan fick vi i rådet för funktionshinderfrågor i Skärholmen ta del av ett protokoll
från ett sammanträde 11/5 i Kommunstyrelsens funktionshinderråd. Veronica Wolgast Carstorp,
ansvarig för översynen av stadens organisation med funktionshinderråd medverkade på mötet och
presenterade ett utkast till ny organisation av råden.
Det framgick av protokollet att Wolgast Carstorp planerar en kraftig minskning av antalet råd.
Hon föreslår att antalet råd minskas från 27 råd till 11. Det ska åstadkommas genom att
stadsdelarnas antal råd minskas till 4. Dessa råd kommer vart och ett att arbeta över ett antal
stadsdelar. Facknämndernas och bolagens råd slås ihop och bildar totalt 6 råd. Kommunstyrelsens
råd fortsätter som hittills.
Planerna var naturligvis chockerande för oss i stadsdelsråden. Om råden kommer att arbeta mycket
övergripande mister arbetet den lokala förankringen och nära kopplingen till stadsdelsförvaltningen,
just de delar som är det allra viktigaste i rådets arbete som vi ser det. Vi anser att det är en slag mot
det unika demokratiska inflytande som människor med funktionsnedsättning har fått på alla nivåer,
även i den nära verksamheten i stadsdelarna genom råden där. Planerna strider också mot målen
med Program för tillgänglighet och delaktighet anser vi. Dessutom får nedskärningarna effekter
som går helt emot översynens syfte att öka delaktigheten.
Hur tänker Funktionsrätt Stockholm möta dessa radikala förslag från staden?
Vi är också chockerade över att det inte pågår någon diskussion inom Funktionsrätt Stockholm och
att vi inte hört något alls från kansliet. Med tanke på de radikala förändringarna som planeras är det
otroligt viktigt att samla krafterna, diskutera hur råden bör organiseras och utvecklas, och enas om
en linje i förhandlingarna med staden. Rådens ledamöter måste få delta i diskussionen och vara med
och påverka utvecklingen innan planerna har fått fastare form.
Fortfarande gäller parollen UTVECKLING AV RÅDEN, INTE AVVECKLING! anser vi.
Råden behöver diskutera organisationen, men också behovet av utbildning, ökat samarbete och
tydligare uppdrag. Detta måste ske innan staden fattar ett definitivt beslut.
Vi vill att Funktionsrätt Stockholm omgående tar initiativ till konstruktiv debatt i organisationen!
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