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Yttrande över ”Förslag till nya instruktioner för stadens
handikappråd”.
FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets
utlåtande som svar på remissen.

Olle Zetterberg
Göran Gahm

SAMMANFATTNING

Remissen från kommunstyrelsen innehåller en del förslag till förändringar
mot tidigare instruktioner. Exempelvis föreslås ledamöterna väljas på längre
tid och minskas till antalet. Möte med både nämnden och nämndens
presidium föreslås för nämndernas råd. Det föreslås också att personer som
inte tillhör rådet ska kunna delta i utredningar och arbetsgrupper som berör
frågor om funktionshindrade inom respektive förvaltning. Större ansvar
läggs på sekreterarfunktionen.
Kontoret ser i stort positivt på föreslagna förändringar.
Kontoret anser dock att det bör framgå av instruktionerna att de
nämndanknutna råden, liksom kommunstyrelsens råd, ska ges tillfälle att
yttra sig över policy- och styrdokument.
Det är även viktigt att det tydliggörs på vilket sätt finansieringen ska lösas
för deltagande i arbetsgrupper och liknande.
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Bilaga 1: Förslag till nya instruktioner för stadens handikappråd.
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UTLÅTANDE

Bakgrund
Remissen har sänts, förutom till GFN, till SLK, facknämnder, tre
stadsdelsnämnder och handikapporganisationerna. Yttrande väntas senast
2003-10-30.
I remissen föreslås ändringar av nuvarande instruktioner för
kommunstyrelsens och nämndernas handikappråd. (I bilagan redovisas både
tidigare instruktion och förslag till ny).
Allmänt sett behålls i förslaget det som tidigare fastställts av
kommunfullmäktige. Till de nu föreslagna ändringarna hör bl a att rådens
ledamöter väljs för fyra år istället för ett år, att antalet deltagare i
facknämndernas råd minskas från tio till sju och att ersättare inte väljs utan
samtliga sju är ledamöter. Det föreslås också att de nämndanknutna råden
ska träffa hela nämnden minst en gång per år och nämndens presidium
ytterligare minst en gång per år. Enligt nuvarande instruktion ska rådet
träffa nämndens presidium en gång per år. Ordföranden i nämnden kallar till
dessa möten.
Rådens sekreterarfunktion förstärks genom att sekreteraren utöver reguljära
arbetsuppgifter ska bevaka att för rådet relevanta ärenden kommer upp på
rådets dagordning och följa upp de beslut som fattas.
Analys
Det är viktigt att instruktionerna för råden blir de bästa möjliga och
utformade så att de kan följas i praktiken. Ett problem är att nämnderna är
olika. Att göra instruktioner som t ex passar för råd i både facknämnder och
stadsdelsnämnder, är inte enkelt.
Ett problem är också att vissa av stadsdelsnämndernas råd inte medverkar i
exempelvis planärenden på ett sådant sätt som skulle behövas. Kontoret har
gjort den erfarenheten i arbetet med att göra Stockholm tillgängligt för alla.
Det är alltså av stor vikt att samrådet mellan de tekniska avdelningarna och
handikappråden på stadsdelsförvaltningen fungerar tillfredsställande. GFN:s
råd har inte möjlighet att bevaka allt som sker i hela staden utan inriktar sig
i första hand på program och riktlinjer samt speciella frågor inom det egna
ansvarsområdet. Det är ju också så att de personer som bor i stadsdelen har
den bästa kunskapen om det egna området.
I en stor förvaltning är det inte realistiskt att några få personer i råden ska
kunna delta i alla projekt eller liknande. I riktlinjer och program bör det
därför skrivas in direktiv som har betydelse för personer med
funktionshinder och om avvikelser, eller om frågor om lösningar blir
aktuella, kan kontakt tas med handikappråden. Det är alltså angeläget att
frågor som är viktiga för personer med funktionshinder på ett naturligt sätt
integreras i all verksamhet. Varje avdelning, byrå etc måste ta ansvar för att
detta sker.
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Det kan nämnas att kontoret i sin mall för tjänsteutlåtande har en rubrik om
tillgänglighet. På detta sätt görs handläggarna medvetna om att
tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder ska
komma in naturligt i planering, projektering och utförande.
Det föreslås att ledamöter i råden ska kunna ingå i utredningar och
arbetsgrupper som berör frågor om funktionshindrade inom respektive
förvaltning och att råden för sådana uppgifter även kan utse personer som
inte ingår i råden. Det är nödvändigt att det också klargörs varifrån pengar
ska tas till detta och på vilket sätt ekonomisk ersättning ska ges. I dagens
läge finns ingen rutin för detta och problem kommer sannolikt att skapas
om inte det finns tydliga bestämmelser. Det bör vara självklart att personer
från handikapprörelsen med specialkompetens erhåller ersättning på samma
villkor som andra experter.
Samråd
Samråd har skett med nämndens handikappråd vid framtagandet av
yttrandet. Rådet ställer sig bakom kontorets svar.
Rådet vill särskilt understryka vikten av en bra formulering för rådets
uppgifter. Utgångspunkten måste vara att alla frågor rör personer med
nedsatta funktioner. Vissa ärenden kan dock vara mera aktuella än andra.
Det behövs alltså en annan ordalydelse.
Rådet vill också framhålla betydelsen av att ekonomiska medel tillkommer
för ledamöter som deltar i arbetsgrupper och för andra personer som anlitas
i arbetet och att det skapas bestämmelser för detta.
Konsekvenser
-ekonomiska
Eftersom rådens ledamöter blir färre till antalet minskas kostnaderna för
arvoden. Däremot tillkommer kostnader för arbetsgrupper och personer som
anlitas utanför rådet.
Enligt förslaget kommer ytterligare arbetsuppgifter att läggas på
sekreterarfunktionen och detta kommer sannolikt att medföra ökade
kostnader för personalinsatser.
-måluppfyllelse
Att göra råden effektivare har stor betydelse för stadens mål att göra
Stockholm tillgängligt för alla. Personer med funktionshinder har själva den
bästa kunskapen och erfarenheten om problem. Det är angeläget att staden
tillvaratar denna kompetens. Det är viktigt att stadens anställda är
medvetna om denna resurs och aktivt medverkar till att en bra kontakt hålls
med brukargrupperna. Det finns ca 30 föreningar i staden som företräder
olika funktionshinder. Det är även värdefullt att handikapporganisationernas representanter gör sig väl förtrogna med staden, dess organisation,
arbetssätt etc. så att samarbetet blir det bästa möjliga. GFN:s
tillgänglighetsprojekt och stadens Funktionshinderombudsman (FO) har
redan tagit initiativ till utbildningar för rådens ledamöter.
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Kontorets förslag/synpunkter
Kontoret anser att de flesta förslag till förändringar i remissen är bra.
Exempelvis blir det sannolikt en bättre kontinuitet om rådens ledamöter
väljs för 4 år.
Kontoret har dock den uppfattningen att det även i instruktionen för
facknämnderna, i likhet med det som föreslås för kommunstyrelsens råd,
skrivs in att råden ska ges tillfälle till att yttra sig över policy- och
styrdokument o. dyl.
Det är även angeläget att instruktionerna överensstämmer med stadens
bestämmelser om arvoden till ledamöter och andra som föreslås kunna
medverka och att ekonomiska medel avsätts för detta.
Kontoret anser också att handikapprådets uppfattning om att alla frågor rör
personer med funktionshinder är relevant och att val av ord är viktigt. En
rätt inställning och attityd medför att det finns större förutsättningar för att
rådens medverkan i stadens hela verksamhet blir naturlig och självklar.
Råden avgör vilka frågor som de vill prioritera och de som bereder ärenden
i staden kan också ta kontakt med råden när så behövs.
SLUT
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