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Remiss om funktionshinderråden

Remiss från Kommunstyrelsen Dnr KS 2021/1716
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning
Stadsledningskontoret har utifrån uppdrag från kommunfullmäktige
tagit fram en utredning om hur delaktigheten och inflytandet kan
stärkas i stadens råd för funktionshinderfrågor.
Utredningen föreslår att antalet råd på stadsdelsnämndsnivå bör
minska från 13 till 6 då bland annat ett minskat antal råd underlättar
möjligheten att alla platser i råden tillsätts.
Vidare föreslår utredningen att ledamöterna i kommunstyrelsen, i
facknämnderna och bolagsstyrelsernas råd förblir 8
respektive 7. Ledamöter i de 6 råd som förslås vara knutna till
stadsdelsnämnderna bör däremot öka från 7 till 8.
För att öka förutsättningarna för delaktighet, inflytande och en
bredare representation avseende ålder föreslår utredningen att
ledamöter ges möjlighet till ersättning för faktisk förlorad inkomst.
Som stöd för genomförandet av de nya arbetssätten och de
organisatoriska förändringarna föreslår utredningen att en
vägledning tas fram.
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Förvaltningen är positiv till utredningens förslag. Förvaltningen
anser att råden för funktionshinderfrågor är mycket viktiga för
stadens och förvaltningens möjlighet att planera och utforma
verksamheter som utmärks av tillgänglighet och delaktighet.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet om funktionshinderråden
till Kungsholmens stadsdelsnämnd. Remissen är skickad till
funktionshinderråden inom staden, berörda nämnder och bolag samt
intresseorganisationer.
Svaret på remissen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
2022-09-30
Ärendet avser Råd för funktionshinderfrågor – en utredning om hur
delaktighet och inflytande kan stärkas (bilaga 1), Instruktion för
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor (bilaga 2) samt
Instruktion för bolags-och nämndknutna råd för
funktionshinderfrågor.
Ärendet
Stadsledningskontoret har utifrån uppdrag från kommunfullmäktige
tagit fram en utredning om hur delaktigheten och inflytandet kan
stärkas i stadens råd för funktionshinderfrågor. Utredningsarbetet
har skett i dialog med representanter från funktionshindersrörelsen i
Stockholms stad samt stadens förvaltningar och bolag.
Utredningen konstaterar att råden ger staden möjlighet att inhämta
synpunkter på vad som behöver utvecklas, men att den sakkunskap
som finns i råden behöver tas till vara på ett mer systematiskt och
sammanhållet sätt.
Utredningen innehåller förslag som syftar till att stärka stadens råd
för funktionshinderfrågor.
Utredningen föreslår att antalet råd på stadsdelsnämndsnivå bör
minska från 13 till 6. Utredningen konstaterar att ett minskat antal
råd kan gynna samverkan och kunskapsspridning mellan nämnder
och bolagsstyrelser samt att tvärsektoriella arbetssätt får ökad
betydelse. Ett minskat antal råd underlättar dessutom möjligheten
att alla platser i råden tillsätts.
Vidare föreslår utredningen att ledamöterna i kommunstyrelsen, i
facknämnderna och bolagsstyrelsernas råd förblir 8
respektive 7. Ledamöter i de 6 råd som förslås vara knutna till
stadsdelsnämnderna bör däremot öka från 7 till 8.
I utredningen beskrivs att det vore önskvärt om det införs en
möjlighet för ledamöter att få ersättning för faktisk förlorad
inkomst. Detta skulle öka förutsättningarna för delaktighet och
inflytande. Införandet av en sådan ersättning skulle även kunna
bidra till att råden får en bredare representation med avseende på
ålder.
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Utredningen visar att rådens möten kan bli mer ändamålsenliga om
ledamöternas samlade sakkunskap tas till vara på ett mer
systematiskt och sammanhållet sätt. Det kan handla om att tydligare
koppla mötena till den ordinarie styr- och uppföljningsprocessen.
Likaså kan det handla om att råden i större utsträckning hanterar
strategiskt viktiga utvecklingsområden.
Vidare föreslår utredningen att det ska tas fram en vägledning som
utgör ett stöd för genomförandet av de nya arbetssätten och de
organisatoriska förändringarna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen 2022-09-22, i pensionärsrådet
2022-09-26 och i rådet för funktionshinderfrågor 2022-09-26.
Eventuella synpunkter framgår av protokollen. Rådet för
funktionshinder frågor har även givits möjlighet att svara på
remissen själva samt genom ledamöternas moderorganisationer.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till utredningens förslag. Utredningens
samlade förslag och åtgärder bedöms ge förutsättningar för att på ett
strukturerat sätt få del av den sakkunskap som finns i råden.
Förvaltningen anser att en vägledning som utgör ett stöd för
genomförandet av de nya arbetssätten och de organisatoriska
förändringarna är en förutsättning för en implementering av de nya
arbetssätten. Förvaltningen önskar ett förtydligande kring det
administrativa ansvaret.
Förvaltningen anser att råden för funktionshinderfrågor är mycket
viktiga för stadens och förvaltningens möjlighet att planera och
utforma verksamheter som utmärks av tillgänglighet och
delaktighet.
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Bilagor
1. Råd för funktionshinderfrågor - en utredning om hur delaktigheten
och inflytandet kan stärkas
2. Instruktion för kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
3. Instruktion för bolags- och nämndanknutna råd för
funktionshinderfrågor
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