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Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Fyllnadsnominering till handikapprådet

Förslag till beslut
Utse Göran Weidenmark i det lokala handikapprådet enligt nominering från
handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholm stad.

Jan Johansson
Stadsdelsdirektör
Bakgrund
Lokala handikappråd är knutna till samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad.
Det lokala handikapprådet ska bestå av sju ledamöter som utses av respektive
nämnd. Ledamöterna nomineras av handikapporganisationernas
samarbetsprogram i Stockholms stad, HSO.
Handikapprådet ska verka som rådgivande organ i frågor som har
handikappaspekter. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för personer med
funktionshinder i alla åldrar. Rådet ska ges tillfälle att framföra synpunkter över
ärenden som berör människor med funktionshinder. Rådet ska ges möjlighet att
delta under beredningar av ärenden som berör funktionshindrade. Rådet ska ges
tillfälle att yttra sig över tjänsteutlåtanden som berör funktionshindrade innan
beslut fattas. Rådet ska också ges tillfälle att yttra sig över förslag till policy- och
styrdokument som berör funktionshindrade. Ärenden rörande enskild person får ej
behandlas i rådet. Rådet kan inte ersätta enskilda handikapporganisationers rätt att
samverka enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd till vissa
funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Handikapprådets medlemmar ska erbjudas den fortbildning och det stöd som krävs
för att fullgöra sina uppgifter. Handikapprådets medlemmar ska ha god kännedom
om det som pågår i stadsdelen och få information om detta på tillgänglig media.

Box 503. Bodholmsplan 2
Telefon 08-50824000. Fax 08-50824004
gisela.palm.lamerstedt@skarholmen.stockholm.se

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 699/743-2008
SID 2 (2)

Handikapprådets medlemmar ska ha goda kunskaper om vilka krav olika grupper
av funktionshindrade ställer på den verksamhet som stadsdelsförvaltningen
bedriver. En av handikapprådets viktigaste uppgifter är att utgöra en länk mellan
stadsdelsnämnden och Skärholmens funktionshindrade medborgare.
Handikapprådet sammanträder minst 6 gånger per år.

Ärendets beredning
Ärende har beretts av tjänsteman inom om omsorgen om äldre och
funktionshindrade efter att handikapporganisationernas samarbetsorgan i
Stockholms stad samordnat nomineringarna i samverkan med
handikapporganisationerna.

Handikapporganisationernas förslag till fyllnadsnominering
Organisation
NHR - Neurologiskt handikappades
Riksförbund

Ledamot
Göran Weidenmark
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