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Kommunstyrelsen i Sundbyberg valde i den nya budgeten att ta bort kommunens 

finansiering av taltidningen Trumpeten. Taltidningen Trumpeten berättar om information 

rörande invånarna i Solna och Sundbyberg, för de som av olika skäl inte kan tillgodogöra 

sig textinformation via hemsida och andra kommunikationsvägar. Det har tills mars i år 

varit ett gemensamt ekonomiskt ansvar för de båda kommunerna. Detta innebär att 

mittenstyret bryter mot de åtaganden man förbundit sig till rörande mänskliga rättigheter 

och tillgänglighet för alla.  

Sundbybergs stad antog i december 2020 ett nytt handslag mellan staden och 

organisationer för personer med funktionsnedsättning. Handslaget utgår ifrån FN:s 

konvention för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken 

ratificerades av Sverige år 2009. 

I Handslaget står bland annat: 

Särskilda områden att samverka kring och utveckla är: 

• Att alla verksamheter i utvecklingen av sina tjänster och digitalisering gör det 

utifrån principen om universell utformning för att bredda tillgängligheten. 

• När det universella inte räcker till ska stöd utformas och anpassas efter 

individens behov och livssituation. 

Undersökningar visar att cirka 50 procent av Synskadades Riksförbunds (SRF) 

medlemmar inte kan ta del av den digitala världen. Det enda sättet att ta del av 

informationen som finns på stadens hemsida är därför att få den inläst, såsom skett i 

taltidningen Trumpeten. 

En taltidning ger dessutom en massa information som de flesta inhämtar genom att se sig 

omkring, exempelvis avspärrningar i gatumiljön etcetera. I och med de stora 

ombyggnationer som Sundbyberg har påbörjat och som kommer fortgå i många år och på 

många platser runtom i kommunen, så blir det extra stressande och potentiellt farligt för 

den som inte ser och som numera då heller inte kan få denna viktiga information inläst. 

 

Finansieringen av Trumpeten handlar endast om 20 000 kronor för 

Sundbybergs del. Detta i en budget som omfattar 2,6 miljarder 



 

kronor! Vi hoppas att det politiska mittenstyret i Sundbyberg inte ämnar bryta mot såväl 

Handslaget som mot FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande Peter 

Schilling: 

• Har inte alla sundbybergare rätt till samma information? 

• Anser kommunstyrelsens ordförande att denna besparing går hand i hand med 

Handslaget? 

• Gjordes det någon konsekvensanalys innan beslut om att dra tillbaka 

finansieringen för Trumpeten fattades?  

• Har ambitionen att inkludera samtliga invånare sänkts eller hur förklaras annars 

ovanstående beslut?  

• Kommer alla invånare som behöver att kunna ta del av viktig 

kommuninformation och i så fall hur? 

 

 


