Utlåtande Rotel VI (Dnr KS 2018/318)

Reviderad instruktion för Stockholms stads
funktionshindersombudsman
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Instruktion för Stockholms stads Funktionshindersombudsman
godkänns enligt bilaga till utlåtandet.
2. Nuvarande instruktion för Funktionshindersombudsmannen (Dnr 101471/2015), upphör därmed att gälla.

Föredragande borgarrådet Åsa Lindhagen anför följande.
Ärendet
Kommunfullmäktige fattade i november 2000 (utl. 2000:234) beslut om att
inrätta en funktionshindersombudsman under kommunstyrelsen. Senare kom
funktionen att tillhöra Socialnämnden, men flyttades på nytt till
kommunstyrelsen år 2015. Samma år inrättade staden två nya funktioner,
barnombudsman och äldreombudsman, vilka har egna instruktioner som
tydliggör att ombudsmännen ska driva på och stödja stadens verksamheter
inom sina respektive områden. Funktionshindersombudsmannens nuvarande
instruktion skiljer sig från övriga ombudsmäns instruktioner. Den innebär
bland annat att ombudsmannen årsvis ska lämna en rapport om sin verksamhet
till kommunstyrelsen, samt ge information och svara för rådgivning och stöd
till personer med funktionsnedsättningar, anhöriga och organisationer.
I syfte att modernisera och anpassa utformningen till övriga ombudsmäns
instruktioner har stadsledningskontoret utarbetat ett förslag till reviderad
instruktion. Förslaget innebär att funktionshindersombudsmannen, i likhet med
övriga ombudsmän, ska lämna en rapport till kommunfullmäktige vartannat år.
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Förslaget tydliggör också att funktionshindersombudsmannen i sin roll ska
uppmärksamma att stadens nämnder och bolagsstyrelser tillämpar ett
funktionshinderperspektiv i enlighet med stadens program för tillgänglighet
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Den
rådgivande funktionen lyfts bort från instruktionen eftersom stadens
kontaktcenter har i uppdrag att ge råd, information och vägledning i olika
frågor som staden ansvarar för.
Beredning
Ärendet har initierats av Stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att förslaget till ny instruktion ger en enhetlig
utformning av instruktionerna för stadens tre ombudsmän och därmed skapar
likartade uppdrag.
Mina synpunkter
Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga är rättighetsbärare. Personer med
funktionsnedsättning måste synliggöras i stadens alla verksamhetsområden och
ska ha lika möjlighet till full delaktighet i samhällets gemenskap. Stockholms
stads funktionshindersombudsman, som har till uppgift att driva på
utvecklingsarbetet gällande delaktighet och tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning, är därför en mycket viktig resurs för vår stad.
Ombudsmannen stödjer bland annat nämnder och bolagsstyrelser i deras arbete
för jämlika levnadsvillkor och full delaktighet och samverkar med råden för
funktionshindersfrågor och civilsamhällets organisationer.
Funktionshindersombudsmannen inrättades år 2000 och var den första
ombudsmannafunktionen som tillskapades av de numera tre ombudsmännen i
staden. År 2015 inrättade staden två nya funktioner, äldreombudsmannen och
barnombudsmannen, som har fått egna instruktioner anpassade till stadens
aktuella organisation.
Att funktionshindersombudsmannens uppdrag utvecklas i takt med
omvärlden och anpassas till stadens organisation är en förutsättning för att
funktionshinderspolitiken ska få genomslag i kommunens verksamheter.
Därför välkomnar jag att funktionshinderombudsmannens instruktion nu
revideras så att utformningen harmoniseras med övriga ombudsmäns
instruktioner och funktionhindersombudsmannens uppdrag tydliggörs.
I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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Bilaga
Instruktionen för Stockholms stads Funktionshindersombudsman
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Instruktion för Stockholms stads Funktionshindersombudsman
godkänns enligt bilaga till utlåtandet.
2. Nuvarande instruktion för Funktionshindersombudsmannen (Dnr 101471/2015), upphör därmed att gälla.

Stockholm den 30 maj 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Åsa Lindhagen
Ulrika Gunnarsson
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Ärendet
Kommunfullmäktige fattade i november 2000 (utl. 2000:234) beslut om att
inrätta en funktionshindersombudsman under kommunstyrelsen. En första
instruktion för befattningen fastställdes av kommunstyrelsen den 28 mars
2001. I stadens budget 2007 beslöt fullmäktige att funktionen organisatorisk
skulle tillhöra den dåvarande socialtjänstnämnden. Kommunfullmäktige
beslutade 2015 att flytta funktionen från socialnämnden till kommunstyrelsen
och kommunstyrelsen reviderade då instruktionen med anledning av
funktionshindersombudsmannens nya placering.
Staden har även inrättat funktionerna som stadens barnombudsman och
äldreombudsman, vilka har egna instruktioner som tydliggör att
ombudsmännen ska driva på och stödja stadens verksamheter inom sina
respektive områden.
I syfte att modernisera och anpassa utformningen till övriga ombudsmäns
instruktioner har stadsledningskontoret utarbetat ett förslag till reviderad
instruktion. Förslaget innebär att funktionshindersombudsmannen, i likhet med
övriga ombudsmän, ska lämna en rapport till kommunfullmäktige vartannat år.
Rapporten innehåller information om ombudsmannens verksamhet,
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning samt om
tillgängligheten och förutsättningarna för delaktighet i staden. Enligt
nuvarande instruktion ska ombudsmannen årsvis lämna denna rapport till
kommunstyrelsen.
Förslaget tydliggör också att funktionshindersombudsmannen ska
uppmärksamma att stadens nämnder och bolagsstyrelser tillämpar ett
funktionshinderperspektiv i enlighet med stadens program för tillgänglighet
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.
Enligt nuvarande instruktion ska funktionshindersombudsmannen ge
information samt svara för rådgivning och stöd till personer med
funktionsnedsättningar, anhöriga och organisationer. Detta har tagits bort i
förslaget till ny instruktion då staden numera hanterar sådana frågor via
stadens kontaktcenter, vilka har i uppdrag att ge råd, information och
vägledning i olika frågor som staden ansvarar för.
Beredning
Ärendet har initierats av Stadsledningskontoret.
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Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret anser att förslaget till ny instruktion ger en enhetlig
utformning av instruktionerna för stadens tre ombudsmän och därmed skapar
likartade uppdrag. Genom att årsrapporten istället lämnas vartannat år får
ombudsmannen möjlighet att ge andra delar av uppdraget större utrymme, vilket
kontoret bedömer som positivt. Förslaget till ny instruktion tydliggör att stadens
arbete utgår ifrån ett rättighets- och funktionshinderperspektiv vilket ligger i linje
med den nationella funktionshinderspolitiken och stadens program för tillgänglighet
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.
Funktionshindersombudsmannens arbete berör både kvinnor och män, flickor och
pojkar. Jämställdhetsaspekter är därmed viktiga delar av arbetet. Kontoret bedömer
att en förändring av instruktionen i enligt med förslaget inte påverkar
ombudsmannens möjlighet att utöva sitt arbete med ett jämställdhetsperspektiv.
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