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Till
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Angående remissen om motionen (2011:80)
om en översyn i syfte att effektivisera
stadens funktionshinderråd, dnr. 3262480/2011
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Stadelsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Carina Braun
t.f. stadsdelsdirektör

Lena Thorson
avdelningschef

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har valt ut Skärholmens stadsdelsnämnd som remissinstans
gällande en motion som är skriven av Kaj Nordquist (S) med begäran om en
översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd. Motionärens tre
förslag är:
1. Lägg en sammanträdesplan för råden, så de kan göra inspel
a) när förvaltningarnas tjänstemän samlar in faktaunderlag
b) när politiken vill diskutera frågorna och inte redan förhandlat klart
2. Råden bör debattera mer övergripande principer och långsiktiga frågor
3. Nämnderna bör respektera kompetensen hos dem som
funktionshinderrörelsen utsett till rådsledamöter
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Förvaltningen ställer sig positiva till en översyn och att alla nämndernas
funktionshinderråd får ett gemensamt arbetssätt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för socialtjänst och beställarenheten för
omsorg om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning.
Bakgrund
Enligt motionären antog Stockholms stads kommunfullmäktige i juni 2010 ett nytt
program för människor med funktionsnedsättningar. Ambitionen var att förvandla
programmet från tänkbar hyllvärmare till ett dokument som används i arbetet för
verkliga förändringar. Motionären anser att Stockholms stad ska göra en översyn
av funktionshinderråden. Vidare beskriver motionären att konstruktionen med
funktionshindersrådet var att en nämnd tillfrågar sitt råd och får svar som gör
besluten bättre. Självklart måste det kommas ihåg att det är ett råd och inte ett
beslutade organ i nämnden.
Ärendet
Under denna punkt har förvaltningen valt att avhandla motionärens tre förslag.
1. Lägg en sammanträdesplan för råden, så de kan göra inspel
a) när förvaltningarnas tjänstemän samlar in faktaunderlag
b) när politiken vill diskutera frågorna och inte redan förhandlat klart
Skärholmens stadsdelsnämnd lägger en sammanträdesplan för varje
verksamhetsår. Funktionshindersrådet får i förväg information och handlingar som
stadsdelsnämnden kommer besluta om på kommande stadsdelsnämndsmöte.
Insamlingen av faktaunderlag genomförs många gånger av en avdelningscontroller
tillsammans med berörd enhet. I många ärenden har, om tiden finns, även rådet
fått lämna sina synpunkter på till exempel remisser och yttranden som berör deras
område.
Skärholmens stadsdelsnämnd har ett öppet klimat och högt i tak så att alla olika
grupper kan komma till tals innan beslut fattas av stadsdelsnämnden.
Skärholmsandan innefattar även våra råd.
2. Råden bör debattera mer övergripande principer och på längre sikt.
Stadsdelsförvaltningen anser att detta är helt rätt. Rådet är en remissinstans med
arbetet i upprättandet av verksamhetsplan i stadsdelen. Det är viktigt att
stadsdelsnämnden förblir det beslutande organet i frågor som berör
funktionsnedsättningar.
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3. Nämnden bör respektera kompetensen hos dem som funktionshindersrörelsen
utsett till rådsledamöter.
Alla ideella organisationer ska respekteras i nämndens verksamhet. Nämnden ska
ha ett öppet klimat och högt i tak. Det är funktionshindersrörelsen som utser
rådsmedlemmarna och stadsdelsnämnden som väljer dessa personer.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer helt i förslaget om att en sammanträdesplan ska finnas
för råden. Namn på utsedda kontaktpersoner inom förvaltningen för råden finns på
intranätet, där också kontaktpersonens uppdrag beskrivs.
Förvaltningen instämmer med motionären att funktionshindersrådet ska debattera
med övergripande principer och på längre sikt. Förvaltningen anser också att
funktionshinderrådet ska användas för interna diskussioner så att verksamheten
utvecklas i samklang med samhället i övrigt.
Förvaltningen anser att funktionshinderrörelsen behöver ta in personliga brev med
meritförteckning så nämnden vet vilka de väljer till funktionshindersrådet.
Förvaltningen behöver utveckla rutiner gällande presentation av ledamöterna i
funktionshindersrådet så stadsdelsnämnden vet vilka som väljs och varför just
dessa är kvalificerade att medverka i funktionshindersrådet.
Förvaltningen ställer sig positiv till en översyn av Stockholms stads
funktionshindersråd och att förslag till förbättringar tas fram av Stockholms stad
berörda fackförvaltningar. Dessa förslag ska vara vägledande för alla nämnder och
funktionshindersråd i Stockholms stad.
Bilagor
1. Angående resmissen om motionen (2011:80) om en översyn i syfte att
effektivisera stadens funktionshindersråd med dnr, 326-2480/2011.
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