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Val av ledamöter för 2015 - 2018 till det
gemensamma funktionshinderrådet för
kulturnämnden, Kulturhuset Stadsteatern
och Skönhetsrådet
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen, Stockholms stadsarkiv, Kulturhuset
Stadsteatern och Skönhetsrådets kansli föreslår att kulturnämnden,
Styrelsen för Kulturhuset Stadsteaterns, samt Skönhetsrådets kansli
beslutar
att i enlighet med HSO Stockholms stads nominering utse följande
ledamöter till det gemensamma handikapprådet:

Från HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i
Stockholms stad)
 Arnehed Sven. Hemmaförening: Neuroförbundet
Stockholm
 Göran Gunilla. Hemmaförening: Reumatikerföreningen
Stockholm
 Hell Andersson Karina. Hemmaförening: Hörselskadades
förening i Stockholm, HRF
 Nerén Lars. Hemmaförening: Ångestföreningen i
Stockholm, ÅSS
 Söderbärj Eva. Hemmaförening: FUB Stockholm – För
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Från SRF (Synskadades Riksförbund Stockholms stad)
 Häger Gunnar
Från DHR (DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet –
Stockholm)
 Lindström Louise

Berit Svedberg
Kulturdirektör
stockholm.se
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Underlag för beslut
Som grund till förslaget ligger insända nomineringar från HSO,
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad
(bilaga).

UTLÅTANDE
Bakgrund
Alla stadens nämnder och bolag ska enligt kommunstyrelsens
beslut 2004 ha ett handikappråd knutet till sig, antingen genom
ett eget råd eller genom koppling till andra verksamheters råd.
Förvaltningarna utser tjänstemän som skall vara föredragande
och ge administrativt stöd till rådet. Det ska finnas ekonomiska
möjligheter för rådet till utbildning och information. Boende i
Stockholms stad kan väljas till handikappråd och ledamöterna
väljs för 4 år efter valet till kommunfullmäktige.
Rådet fungerar som remissinstans för kulturförvaltningen i
samband med ny- eller ombyggnationer och utveckling av nya
hjälpmedel som underlättar för besökare vid förvaltningens
publika verksamheter.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska nämndernas handikappråd










vara rådgivande i frågor som har handikappaspekter.
ta initiativ till förbättringar för personer med
funktionshinder i alla åldrar.
framföra synpunkter över ärenden som berör personer
med funktionshinder.
delta under beredningar av ärenden som berör personer
med funktionshinder.
yttra sig över tjänsteutlåtanden som berör personer med
funktionshinder innan beslut fattas.
yttra sig över förslag till policy- och styrdokument som
berör personer med funktionshinder.
bestå av sju ledamöter som nomineras av
handikapporganisationer och utses av respektive
nämnd/styrelse.
träffa hela nämnden minst en gång per år och presidiet
ytterligare minst en gång per år.

Nomineringsförfarandet
Val till handikappråden i Stockholms stad föregås av
nomineringar av HSO som står för Handikappföreningarnas
Samarbetsorgan, en paraplyorganisation för 28
medlemsföreningar verksamma inom Stockholms stad. De
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föreslagna kandidaterna representerar olika föreningar. Inför
denna nominering har HSO valt att gå fram med en gemensam
beteckning, HSO, för att markera att de företräder hela
organisationen. Två föreslagna kandidater har nominerats av
organisationer som inte ingår i HSO varför de anges med sina
respektive förbundsnamn. Av de sju föreslagna kandidaterna har
sex suttit i det tidigare funktionshinderrådet.

Bilaga
Nomineringar till nämndens och bolagens funktionshinderråd

