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Till Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 

Stockholms stad 

Att. Handläggare Heidi Englund 

Dnr KS 2021/1716 2022-04-08 

 

 

 

 

NSPH Stockholms läns synpunkter i ärendet: 

Funktionshinderrådens arbetssätt och funktion 
 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, i Stockholms län vill här lämna våra synpunkter på 

ärendet Funktionshinderrådens arbetssätt och funktion, Dnr KS 2021/1716 2022-04-08. 

 

NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det 

psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället 

och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Vårt huvudsakliga mål är att våra 

medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området. 

Vår vision: 

• Möjlighet att leva ett självständigt liv trots psykisk ohälsa/samsjuklighet.  

• Vi hörs bättre om vi talar med en röst i frågor av övergripande natur.  

• Unga och yrkesverksamma måste höras mer och deras insatser måste beredas 

utrymme. 

I ärendet ”Funktionshinderrådens arbetssätt och funktion” föreslås en stor omorganisering av 
funktionshinderråden i Stockholms stad. Den nya ordningen väntas träda i kraft från 1 januari 2023. 
Bland förslagen märks: 

• Antalet stadsdelsnämndsanknutna råd för funktionshinderfrågor minskar från 13 till 6. 

• Antalet ledamöter i stadsdelsnämndsanknutna råd för funktionshinderfrågor ökar från 7 till 

8. 

• Ett nomineringsutskott som består av Funktionsrätt Stockholms stad, Synskadades 

Riksförbund och Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet Stockholmsavdelningen ska 

nominera ledamöter i råden till respektive nämnd eller bolagsstyrelse. (Punkt 5) 

• Kommunstyrelsen ska ta fram en vägledning som stödjer nämndernas och bolagsstyrelsernas 

införande av nya arbetssätt och organisation i råd för funktionshinderfrågor. 

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag som innebär att ledamöter i 

kommunstyrelsens samt i bolags- och nämndandknutna råd för funktionshinderfrågor 

erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst vid rådets sammanträden. (punkt 8) 

 

 



NSPH Stockholms läns yrkar på följande tillägg i punkt 5 i förslaget: 

5, Ett nomineringsutskott som består av Funktionsrätt Stockholms stad, NSPH Stockholms län, 
Synskadades Riksförbund och Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet Stockholmsavdelningen 
ska nominera ledamöter i råden till respektive nämnd eller bolagsstyrelse. 
 
Ännu så länge finns 26 funktionshinderråd, och dessa är kommunstyrelsens råd, 
stadsdelsnämndsanknutna råd och råd knutna till facknämnderna och de kommunala bolagen. De 
brukarorganisationer som arbetar för psykisk hälsa som finns representerade i dessa råd är: 

• Attention Stockholms stad 

• Autism- och Aspergerföreningen Stockholms län 

• Equal 

• Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser, Stockholmsdistriktet 
(IFS) 

• OCD-föreningen i Stockholm 

• Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) 

• Ångestföreningen i Stockholm (ÅSS) 
 
Nu har kommunstyrelsen föreslagit att de stadsdelsnämndsanknutna råden ska minska i antal från 13 
till 6. Antalet ledamöter i stadsdelsnämndsknutna råd föreslås samtidigt öka från 7 till 8. Råden ska 
knytas mer till nämndernas och bolagens strategiska arbete med att genomföra stadens Program för 
delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning. Råden ska få en tydligare roll i att 
stödja och ge råd redan i planeringen, och också i uppföljningar, vilket varit önskat från 
brukarrörelsen. Råden ska även involveras i andra strategiska ärenden som är viktiga i arbetet för att 
få bort hindren för personer med funktionsnedsättning. 
 
Ett av förslagen till kommunfullmäktige i Stockholms stad är att ett nomineringsutskott bestående av 
Funktionsrätt Stockholms stad, Synskadades Riksförbund (SRF) och Delaktighet, Handlingskraft och 
Rörelsefrihet (DHR) Stockholmsavdelningen ska nominera ledamöter till råden till 
kommunfullmäktige. NSPH Stockholms län anser att också de föreningar som verkar inom psykisk 
hälsa- och beroendeområdet behöver ges större inflytande och nomineringsmöjligheter. 
 
Psykisk hälsa är en av de främsta folkhälsofrågorna. Ungefär hälften av alla sjukskrivningar beror på 
psykisk ohälsa/en psykiatrisk diagnos. Av pågående fall med sjukpenning i åldersgrupperna 30-39 år 
har en så stor andel som 60 procent, bland både män och kvinnor, sin grund i psykisk sjukdom1. 
Det finns gott om forskning2 3som visar hur viktigt det är med delaktighet och inflytande för att vi ska 

må bra, och för att vi ska kunna uppnå folkhälsomål om psykisk hälsa. 

Det är bra att brukare från hela funktionshinderrörelsen finns med som representanter i 

brukarråden, men med kommunstyrelsens förslag riskerar det att bli en allt för stor tyngd på 

rörelsehinder och fysiska funktionsnedsättningar till nackdel för gruppen med psykiska 

funktionsnedsättningar. 

NSPH Stockholms län föreslår med anledning av ovanstående att också NSPH bör ingå i 
nomineringsgruppen. 

NSPH Stockholms läns yrkar på följande ändring av punkt 8 i förslaget: 

 
1 Socialförsäkringen i siffror 2022 
2 https://brukarkraft.se/wp-content/uploads/2019/12/Rapport-Brukarkraft-forskarseminarium-191106.pdf 
3 https://spsm.se/stod/delaktighet/ 



8, Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag som innebär att ledamöter i 
kommunstyrelsens samt i bolags- och nämndandknutna råd för funktionshinderfrågor erhåller 
ersättning för sina insatser. 
 
NSPH:s ställningstagande är att representanter generellt ska få ersättning. Den kunskap och 
erfarenhet som brukarrepresentanter sitter på har ett påtagligt värde i huvudmännens 
utvecklingsarbete och ska värderas därefter. Liksom andra medskapare från kommun, region och 
andra myndigheter har sin tid finansierad via lön ska brukarrepresentanternas tid finansieras. Därför 
måste brukarinflytande även få en egen budgetpost. 
 
Tumregeln är att om brukarrörelsen understöds med god finansiering, då ökar kvaliteten i arbetet. 
Personer som lägger ner tid på att representera vid möten, läsa igenom handlingsplaner eller 
föreläsa på inspirationsdagar ska få betalt för sina insatser. 
  
Ett exempel är Norra Stockholms Psykiatri, NSP, där brukarinflytandesamordnare tillsammans med 
brukarrådet fick igenom en ersättningspolicy för alla som deltog i inflytandearbete. Representanter i 
brukarråd fick 800 kronor per brukarråd. Även utbildare, deltagare i samrådsgrupper och coacher fick 
ersättning. Ersättningspolicyn beslutades omkring 2007, och arvodesbeloppet 800 kronor borde 
rimligtvis vid en jämförelse justeras för de löne- och prisökningar som skett sedan dess. En policy 
finns nu för hela Region Stockholm. Erfarenheterna från NSP var att ersättningarna var avgörande för 
de resultat som uppnåddes. Det bidrog till att NSP fick 60 brukare, patienter och anhöriga som 
arbetade med brukarinflytande på olika sätt inom kliniken. Det är rättvist och en viktig del i att få 
personer att engagera sig. Framför allt tänker vi att detta är viktigt då det i det kommunala 
inflytandearbetet är så pass stora problem att hitta representanter. 

I jämförelse med befolkningen i övrigt har människor med psykisk ohälsa väsentligt lägre inkomster, 
högre levnadsomkostnader och kortare utbildning. Många saknar egna resurser att ta sig ur en svår 
livssituation, och lider i högre grad än andra av ensamhet och isolering. Sambandet mellan dålig 
ekonomi och psykisk ohälsa är starkt. 

För att få en bred representation i råden för funktionshinderfrågor är det med anledning av 
ovanstående nödvändigt att inte enbart ersätta förlorad arbetsinkomst utan också generellt de 
brukarinflytandeinsatser som görs. 
 

 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms län 

Kjell Broström, ordförande 
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