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Förslag
Instruktion för nämndanknutna handikappråd

Nuvarande lydelse

Förslag

Denna instruktion gäller för stadsdelsnämnderna, Denna instruktion gäller för samtliga
arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, kulnämnder i Stockholms stad.
tur- och idrottsnämnden, gatu- och fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, resursnämnden, stadsbyggnadsnämnden, bostadsförmedlingens styrelse, brand- och räddningsnämnden, kyrkogårdsnämnden och överförmyndarnämnden.
Rådets uppgifter

Rådets uppgifter

Kommunala handikappråd är rådgivande organ
med uppgift att bereda funktionshindrade i
Stockholm inflytande och insyn i allmänna
frågor som berör funktionshindrades levnadsförhållanden.

Handikappråden är rådgivande organ
med uppgift att tillföra staden kunskap
om levnadsförhållandena för personer
med funktionshinder och bereda dem
inflytande och insyn i allmänna frågor
som berör dem.

Rådet skall ta initiativ till förbättringar för
handikappade.

......... till förbättringar för personer med
funktionshinder.
Rådet ska delta i beredningar av ärenden
som rådet bedömer har handikappaspekter, själv aktualisera frågor och, när rådet
så finner lämpligt, lämna yttranden över
tjänsteutlåtanden som ska tillställas nämnden.

Råd som är knutna till stadsdelsnämnder skall
samarbeta med landstingets verksamhetsföreträdare inom respektive stadsdelsnämnd .

=

Ärenden rörande enskild person får inte behandlas inom rådet.

.

Rådets sammansättning
Kommunala handikappråd består av 5 ledamöter och 5 ersättare som utses av respektive nämnd. Ett undantag är resursnämnden
som har 7 ordinarie och 7 ersättare. Ledamö-

Rådet kan inte ersätta enskilda handikapporganisationers rätt att samverka enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
Rådens sammansättning
Samtliga stadsdelsnämnders, stadsbyggnadsnämndens, gatu- och fastighetsnämndens,
socialtjänstnämndens samt utbildningsnämndens handikappråd ska bestå av 7
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terna nomineras av handikapporganisationerna.

ledamöter, övriga råd av 5 ledamöter. Ledamöterna utses av respektive nämnd på förslag
av handikapporganisationerna. Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholm, Kommun-HSO, samordnar nomineringarna.

Till råd knutna till stadsdelsnämnder skall
i första hand ledamöter som bor inom den
aktuella nämndens upptagningsområde utses.
För samtliga råd, dvs både råd knutna till
facknämnder och råd knutna till stadsdelsnämnder, gäller att endast boende i
Stockholms stad kan utses.

=

Ledamöter väljs för ett år.

Ledamöter väljs för 4 år.

Rådet har möjlighet att adjungera personer
till råden.

Rådet har möjlighet att adjungera personer
till sina sammanträden, såväl vid enstaka tillfällen som för längre tid.

Rådets arbetsformer

Rådets arbetsformer

Råden utser inom sig ordförande och vice
ordförande.

Rådet ..........

Rådet sammanträder tillräckligt ofta för att
kunna följa nämndens arbete och när aktuella ärenden föreligger, dock minst 6
gånger per år, varav ett tillsammans med
nämndens presidium.

Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden och vice ordföranden, dock
minst 6 gånger per år.

Representanter från rådet kan delta i utredningar och arbetsgrupper som berör frågor
om funktionshindrade inom respektive förvaltning.

........... förvaltning. Rådet kan för sådana
uppgifter även utse personer som inte
ingår i rådet.

Rådet ska träffa hela nämnden minst en gång
per år och presidiet ytterligare minst en gång
per år. Kallelse till dessa möten görs av
nämndens ordförande.

Förvaltningarna utser tjänstemän som ska
vara föredragande och sekreterare vid rådssammanträden.

Förvaltningarna utser föredragande i de ärenden som ska tas upp i respektive råd. Förvaltningarna utser också sekreterare, som har till
uppgift att, utöver reguljära sekreteraruppgifter, bevaka att för rådet relevanta ärenden
kommer upp på dagordningen och följa upp de
beslut som rådet fattar.

Kallelse till sammanträdet sker minst en
vecka innan fastställt datum. Ärenden som

Kallelse och handlingar ska skickas minst
en vecka före fastställt datum för samman-.

3
skall behandlas på sammanträdet skall, om
möjligt, skickas med kallelsen.

trädet.
Ärenden som aktualiseras vid sammanträdet
ska bordläggas. Ärenden, som av tidsskäl
inte hinner behandlas i rådet, får behandlas
av presidiet och anmälas på närmast kommande sammanträde.

.
Handlingar till sammanträdena skall tillställas ledamöterna på det medium och i den
form som de själva önskar.
Ordförande fastställer dagordningen i samråd
med sekreteraren.

Ordföranden .........
.

Över rådets sammanträden upprättas protokoll som ska tillsändas respektive nämnd.

..............nämnd och stadens funktionshinderombudsman.

Ersättare skall kallas till sammanträdena.

Utgår

Ekonomiska resurser ska ställas till rådets
förfogande för utbildning och information.

Erforderliga resurser ...... information m.m.

