Arbetsmarknadsförvaltningen
Administrativa staben

Tjänsteutlåtande
Dnr 2018/00507
2022-09-08
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm

Handläggare
Lykke Ask
Telefon: 0850835528

Sida 1 (2)

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 20 september 2022
Ärende 8

Fyllnadsval till rådet för funktionshinderfrågor
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att välja Ahmed Cherif
som ledamot i nämndens råd för funktionshinderfrågor för
perioden 2022-06-15 till 2022-12-31.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsförvaltningen har fått in en nominering av ny
ledamot till rådet för funktionshinderfrågor. Nominering kommer
från Funktionsrätt Stockholms stad och avser Ahmed Cherif.
Perioden som Ahmed Cherif föreslås vara ledamot är 2022-06-15
till 2022-12-31.
Bakgrund
Samtliga stadens nämnder och bolag ska ha ett råd för
funktionshinderfrågor knutet till sig, antingen genom ett eget råd
eller genom koppling till andra verksamheters råd. Rådet har till
uppgift att vara rådgivande i frågor som har
funktionshindersaspekter, ta initiativ till förbättringar för personer
med funktionshinder i alla åldrar, framföra synpunkter över ärenden
som berör personer med funktionshinder och delta under
beredningar av ärenden som berör personer med funktionshinder
samt yttra sig över förslag till policy- och styrdokument som berör
personer med funktionshinder.
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Rådet för funktionshinderfrågor ska bestå av sju (7) ledamöter.
Ledamöterna i rådet utses av nämnden efter förslag av
handikapporganisationerna. Samordning av nomineringarna görs av
Funktionsrätt Stockholm stad. Rådet väljer sedan själv ordförande
och vice ordförande.
Nämndens nuvarande råd har 2 vakanta platser, vilket innebär att ett
fyllnadsval ska genomföras med anledning av att en nominering
inkommit från Funktionsrätt Stockholms stad rörande Ahmed
Cherif som ny ledamot i rådet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa staben vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden att,
i enlighet med Funktionsrätt Stockholms stads nominering, välja
Ahmed Cherif till ledamot av arbetsmarknadsnämndens råd för
funktionshinderfrågor för perioden 2022-06-15 till 2022-12-31.
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