Kommunfullmäktiges sammanträde
Solna den 17 juni 2019

Motion om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor
Sverige har ratificerat FN:s konvention för mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (Funktionsrättskonventionen). Vi har därför till uppgift att se till
att personer med nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning får
sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Detta arbete sker på internationell, nationell
och lokal nivå. Civilsamhället spelar en viktig roll, och funktionsrättsrörelsen i Sverige
har visat att orden vi använder har betydelse.
Den 18 maj 2017 bytte Handikappförbundet namn till Funktionsrätt Sverige. I
samband med namnbytet introducerades begreppet funktionsrätt.1
Begreppet funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och
funktionshinder. Funktionsrätt Sverige anser att ordet funktionshinder fokuserar på
begränsningen som en funktionsnedsättning kan innebära för en person i förhållande
till omgivningen. Begreppet funktionsrätt ger en annan dimension som handlar om
individens rättigheter. Det nya begreppet beskriver frågorna bättre eftersom det flyttar
fokus från hinder och särskilda lösningar och istället visar att det handlar om
mänskliga rättigheter.2
Vi anser att staden inte ska använda sig av begrepp som betonar de begränsningar
som en annan funktionsförmåga kan innebära – särskilt inte i namnet på det råd som
har till uppgift att ta till vara människor med funktionsvariationers intressen. Vi vill
istället att Solna stad ska använda de begrepp som rörelsen själv använder.
”Funktionsrättsrådet” speglar bättre de uppgifter som rådet har.
Vänsterpartiet i Sundbyberg gick på funktionsrättsrörelsens linje och lade en liknande
motion redan i oktober 2017. Kommunfullmäktige i Sundbyberg biföll motionen och
beslutade att kalla rådet ”Funktionsrättsrådet i Sundbybergs stad”. Utöver de fördelar
med namnbytet som beskrivs ovan så ser vi ett värde i att Solna och Sundbyberg
använder liknande namn för liknande verksamhet.
Mot bakgrund av detta yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:
att Rådet för funktionshinderfrågor byter namn till Funktionsrättsrådet i Solna stad.
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