Skrivelse till Kyrkogårdsnämnden med anledning av Stadens
remiss om Funktionshinderrådens framtid.
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Allmänt
Tidigare har man inte i regelverket nämnt att ökad tillgänglighet av olika slag också
kommer andra medborgare till godo. Att ta med den aspekten på funktionshindersfrågor i de nya bestämmelserna med rättigheter vore att uppdatera synen på arbetet
liksom att i ärendena påminna om tillgänglighetsaspekterna i texterna.
-Ett konkret exempel/ resultat av gott samarbete mellan staden & organisationerna
med sina erfarenheter och kunskaper är övergångsställen som kallas Stockholmsmodellen och passar många människor. Den har blivit en internationell förebild med
sina avfasade kanter, kontrastmarkeringar och stolpfunktioner.
Här har man dock under arbeten på Sergels torg
placerat ett enkelt avhjälpt hinder över den
avfasade passagen. Om företaget som utförde Arbetena hade krav på och
info om tillgänglighet i sin beställning hade de inte ställt staketet där.

Bra att man inkluderat ersättning för förlorad arbetsinkomst. Att det finns vakanser i
råden nu kan vara en av anledningarna. Dock är inte alltid antalet ledamöter det
viktiga utan hur råden och nämnderna fungerar i praktiken. En bra åldersmix kan ge
fler infallsvinklar på funktionshinderfrågorna.
Bra att man påpekar att material till FHR ska vara i det medium som passar
ledamöterna bäst
Vem har utslagsröst i ett råd med 8 ledamöter?
Specifikt
Facknämnderna
I utredningen s 11 nämns inte Utbildningsnämnden som dock finns med i förslaget
- det är väl ett skrivfel.
Vi tycker fortfarande att det är olyckligt att slå ihop FHR i Kyrkogårdsnämnden med
FHR i nämnder med i huvudsak fastighetsfrågor.
 Kyrkogårdsnämnden arbetsområden är i minst lika hög grad markfrågor som
fastighetsfrågor
 Kyrkogårdsnämnden har religionsrelaterade frågor vilket fastighetsrelaterade
nämnder inte har
 FHR i Kyrkogårdsnämnden har ett mycket väl fungerande samarbete med
kyrkogårdsförvaltningen
 FHR i Kyrkogårdsnämnden borde av ovan nämnda skäl få vara kvar. Det ökar
kostnaderna marginellt för staden.

Stadsdelsnämnderna
Sammanslagningar föreslås som resulterar i större geografiska områden med
en markant ökning av innevånare i varje nämndområde. Det kan eventuellt leda
till att man tappar lokalkännedom med mera På senare tid har en markant
ökning av brott i staden inkl. dödsskjutningar och gängbråk konstaterats. Om
man ökar nämndernas ansvarsområden kan det försvåra det
brottsförebyggande arbetet, speciellt med tanke på att personer med
funktionsnedsättningar är mer sårbara.
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