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Förslag

Instruktion för kommunstyrelsens handikappråd
Nuvarande lydelse

Förslag

Rådet ska verka som samarbetsorganisation mellan olika samhällsorgan och
mellan dessa och handikapporganisasationerna. Ärenden rörande enskild
person får inte behandlas inom rådet.

Rådet ska verka som rådgivande organ
till kommunstyrelsen och ges tillfälle
att framföra synpunkter på stadens
övergripande arbete med frågor som
har handikappaspekter samt ta inititiativ till förbättringar för personer med
funktionshinder.
Ärenden rörande enskild person får
inte behandlas inom rådet.

Rådet ska årligen avge en rapport till
kommunstyrelsen som med ledning av
vad som anförts nedan beskriver situationen för de funktionshindrade i
Stockholm.

Utgår

Rådets uppgifter

Rådets uppgifter

1. Rådet ska hålla sig underrättat om
samhällsplanering och befintliga resurser
avseende service m.m. exempelvis bostäder, arbete och sysselsättningsmöjligheter, rehabilitering, dagcentraler, barnomsorg, utbildning, fritidsverksamhet,
kultur, fysisk planering, färdtjänst,
hjälpmedelsservice m.m.

Rådet ska ges möjlighet att vara delaktigt vid framtagandet av stadens årliga
verksamhetsplan samt kunna lämna
eget yttrande över kommunstyrelsens
slutliga förslag till fullmäktige angående verksamhetsplan och budget.

Rådet ska även i övrigt följa den allmänna utvecklingen för funktionshindrade i Stockholm. Det gäller forskningsrön, möjligheterna till ekonomiskt stöd i
olika former, kollektivtrafik, gatuplanering, tillämpning av lagstiftning rörande
funktionshindrade etc.

Rådet ska även samla in de funktionshindrades erfarenheter och synpunkter
och följa förändringar i efterfrågan på

Rådet ska ges tillfälle att delta i beredningen av och kunna lämna eget yttrande över förslag till policy- och styrdokument för stadens olika verksamheter när frågan har handikappaspekter.

När arbetsgrupper och utredningar ska
behandla frågor av vik t för funktionshindrade ska rådet ges möjligheter att
utse personer från handikapprörelsen
som på lämpligt sätt får följa arbetet och lämna synpunkter.
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samhällets service.

Rådet ska ges tillfälle att framföra sina
synpunkter även i övriga ärenden som
har handikappaspekter och som handläggs av kommunstyrelsen samt i frågor
av principiell betydelse för medborgarnas likställighet enligt Kommunallagen.

2. Rådet ska ta initiativ till förbättringar
för handikappade
.
.

Utgår

3. Rådet svarar för uppföljning och kontroll av handikapplanen

Utgår

4. Rådet svarar för uppföljning och sammanställning av de nämndanknutna handikapprådens synpunkter och hur dessa
har tillgodosetts i de slutliga besluten.

Utgår

5. Rådet ska anhänggöra önskemål och
motivera resursförstärkningar hos vederbörande nämnd och huvudman. De ska
också ta initiativ till information till allmänheten och i synnerhet de funktionshindrade.

.

Utgår

6. Rådet skall svara på ärenden som remitteras till rådet.

Utgår

7. Rådet skall initiera samarbete med
landstingets handikapporganisation.

Utgår

Rådet kan inte ersätta enskilda handikapporganisationers rätt att samverka enligt
Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Rådets sammansättning

Rådets sammansättning

Rådet ska bestå av 16 ledamöter. Ledamöterna utses av kommunstyrelsen. 8
ledamöter ska vara förtroendevalda och
företräda staden. Dessa ska besitta god
insikt i handikappfrågor och ge en allsidig representation av stadens verksamheter. 8 ledamöter och 8 ersättare utses på förslag av handikapporganisationerna. Fördelningen av antalet ordinarie och antalet ersättare bör fördelas så
att de fem grupperna döva och hörsel-

Rådet ska bestå av 16 ledamöter. Ledamöterna utses av kommunstyrelsen.
8 ledamöter ska vara förtroendevalda
och företräda staden. De ska ingå i eller
ha en nära kontakt med kommunstyrelsen
och ge en allsidig representation av stadens verksamhe ter. 8 ledamöter och 4 ersättare utses av kommunstyrelsen på
förslag av handikapporganisationerna.
Handikapporganisationernas samarbets-

3
skadade, medicinskt handikappade och
intellektuellt handikappade, rörelsehindrade samt synskadade blir representerade
Till rådet bör även adjungeras en representant från vardera länsarbetsnämnden,
försäkringskassan, Stockholms läns
landstings hälso- och sjukvårdsnämnd
samt länshandikapprådet (LHR). Beslut
i rådet fattas i samråd med politikerna.

organ i Stockholm, Kommun-HSO, samordnar nomineringarna.

Endast boende i Stockholms stad kan
väljas till kommunstyrelsens handikappråd.

=

Rådets ledamöter väljs för ett år.

Rådets ledamöter väljs för fyra år.

Rådets arbetsformer

Rådets arbetsformer

Rådet utser inom sig ordförande och vice
ordförande.

Kommunstyrelsen utser ordförande.
Rådet utser inom sig vice ordförande.

Rådet sammanträder när aktuella ärenden
föreligger, dock minst 6 gånger per år.

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

.

Rådet servas av stadsledningskontoret
samt kommunstyrelsens kansli

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

Rådet ska träffa hela kommunstyrelsen
minst en gång per år och presidiet ytterligare minst en gång. Kallelse till
dessa möten görs av kommunstyrelsens
ordförande.
Kommunstyrelsen utser föredragande i
de ärenden som ska tas upp i rådet.
Kommunstyrelsen utser också sekreterare som, utöver reguljära sekreteraruppgifter, har i uppgift att bevaka att för
rådet relevanta ärenden kommer upp på
dagordningen, följa upp rådets beslut
samt utarbeta förslag till skrivelser och
yttranden m.m.
Kallelse och handlingar till sammanträde
skickas minst en vecka före fastställt
datum för sammanträdet. Ärenden som
aktualiseras eller dukas vid sammanträdet ska bordläggas. Ärenden som av
tidsskäl inte hinner behandlas i rådet, får
behandlas av presidiet och anmälas på
närmast kommande sammanträde.
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Handlingar till sammanträdena ska tillställas ledamöterna på det medium och i
den form som de själva önskar.
Ordföranden och vice ordföranden
fastställer dagordningen i samråd med
sekreteraren.
Ekonomiska resurser ska ställas till rådets förfogande för utbildning och information m.m.

Erforderliga utredningsresurser ska ställas till rådets förfogande liksom resurser
för utbildning och information m.m.

Stadsledningskontoret utser föredragande
tjänsteman och sekreterare vid rådssammanträdena. Rådet kan även kalla förvaltningschefer eller den tjäns teman denne
utser, för berörd förvaltning till rådets
sammanträden och deltaga i rådets överläggningar.

.........rådssammanträdena. Rådet kan
även kalla förvaltningschefer eller
tjänstemän som dessa utser att delta i
rådets sammanträden.

Över rådets sammanträden upprättas
protokoll, vilka ska justera av ordföranden och ytterligare en ledamot.

......en ledamot. Protokollen tillställs
kommunstyrelsens ledamöter, funktionshinderombudsmannen och samtliga
handikappråd i staden.

.

