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Remiss- Funktionshinderrådens arbetssätt och
organisation
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/1716
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kyrkogårdsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Utredningen har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige och
innehåller förslag som syftar till att stärka stadens råd för
funktionshinderfrågor. Bakgrunden till beslutet var att det är svårt
att rekrytera ledamöter till råden samt att delaktigheten och
inflytandet behövde stärkas. Det nuvarande förslaget har tagits fram
i bred dialog med funktionshindersrörelsen i Stockholms stad samt
nämnder och bolagsstyrelser.
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. Kyrkogårdsnämndens föreslås ha ett
eget funktionshinderråd på samma sätt som idag.
Kyrkogårdsförvaltningen ställer sig positiv till allt utvecklingsarbete
som bidrar till stockholmares möjlighet till full delaktighet och
inflytande i samhällslivet.
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Förvaltningen ser gärna att kyrkogårdsnämndens
funktionshinderråd slås samman med kulturnämnden, stadsmuseet,
Kulturhuset Stadsteatern AB och rådet till skydd för Stockholms
skönhet. Kyrkogårdsnämnden samverkar i flera frågor med
stadsmuseet. Genom en sammanslagning gynnas samverkan och
kunskapsspridningen mellan nämnder samt att det tvärsektoriella
arbetssättet kan få ökad betydelse, helt i enlighet med förslaget.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Funktionshinderrådens
arbetssätt och organisation till kyrkogårdsnämnden för yttrande
senast den 30 september 2022.
Ärendet har remitterats till samtliga facknämnder, bolagsstyrelser
och stadsdelsnämnder, stadsledningskontoret, Funktionsrätt
Stockholm stad, stadens samtliga funktionshinderråd samt ett antal
organisationer inom funktionshinderområdet.
Ärendet
Kommunfullmäktige i Stockholms stad fattade 2018 beslut om ett
reviderat funktionshinderspolitiskt program, Program för
tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning 2018 - 2023. Kommunfullmäktige beslutade
då även att rådens arbete och organisation skulle utvärderas för att
stärka delaktigheten. Bakgrunden till beslutet var att Funktionsrätt
Stockholms stad, som samordnar rekryteringen av ledamöter till
stadens råd, hade framfört att det var svårt att rekrytera ledamöter
till råden samt att delaktigheten och inflytandet behövde stärkas.
Ingen enskild nämnd eller bolagsstyrelse kan på egen hand nå de
uppsatta målen. Det krävs samverkan och kunskapsutbyte för att
stadens nämnder och styrelser ska dra åt samma håll. Råden ger
staden möjlighet att inhämta synpunkter på vad som behöver
förbättras och hur det tvärsektoriella perspektivet kan stärkas. Den
samlade kunskapen som finns i råden om hinder som påverkar
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är en viktig
kunskapskälla och behöver ligga till grund för att identifiera
åtgärder som driver arbetet framåt. Nuvarande arbetssätt och det
stora antalet vakanser innebär att rådens fulla potential inte kommer
staden tillgodo.
Det aktuella förslaget har tagits fram i bred dialog med
funktionshindersrörelsen i Stockholms stad samt nämnder och
bolagsstyrelser. Utredningen har bedrivits mot bakgrund av att det i
Stockholms stad finns 26 råd. De verkar i enlighet med
instruktioner som är beslutade av kommunfullmäktige. Det finns ett
råd knutet till kommunstyrelsen, ett råd i varje stadsdelsnämnd samt
i facknämnder och bolagsstyrelser. Flera råd har emellertid
vakanser. Funktionsrätt Stockholms stad samordnar nomineringen
av ledamöter till råden. Ledamöterna väljs av respektive nämnd
eller bolagsstyrelse för fyra år efter val till kommunfullmäktige.
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Utredningen visar att rådens möten kan bli mer ändamålsenliga om
ledamöternas samlade sakkunskap tas till vara på ett mera
systematiskt och sammanhållet sätt. Det kan handla om att mötena
tydligare kopplas till den ordinarie styr- och uppföljningsprocessen.
Likaså kan det handla om att råden i större utsträckning hanterar
strategiskt viktiga utvecklingsområden.
Förslaget
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.
Facknämndernas och bolagsstyrelsernas råd för
funktionshinderfrågor ska bestå av 7 ledamöter. Råden ska
organiseras enligt följande:
• Arbetsmarknadsnämnden
• Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
• AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem,
Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB
• Fastighetsnämnden och miljö och hälsoskyddsnämnden
• Idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
• Kulturnämnden, Stadsmuseet, Kulturhuset Stadsteatern AB, rådet
till skydd för Stockholms skönhet
• Kyrkogårdsnämnden
• Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB,
Stockholm Exergi och AB Stokab
• Stockholms Business Region AB
• Socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden
• Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB
• Utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB
Stadsdelsnämndernas råd ska organiseras enligt följande:
• Bromma, Hässelby–Vällingby
• Enskede–Årsta–Vantör, Farsta, Skarpnäck
• Hägersten–Älvsjö, Skärholmen
• Kungsholmen, Norrmalm
• Rinkeby–Kista, Spånga–Tensta
• Södermalm, Östermalm
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Av utredningen framgår även att förutsättningarna för delaktighet
och inflytande kan öka om det införs en möjlighet för ledamöter att
få ersättning för förlorad inkomst. Införandet av en ersättning kan
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också bidra till att råden får en bredare representation med avseende
på ålder.
Uppdraget för råden föreslås få en tydligare koppling till
nämndernas och bolagsstyrelsernas strategiska arbete med att leva
upp till de mänskliga rättigheterna för personer med
funktionsnedsättning. Det innebär att rådens arbete tydligare
kopplas till genomförandet av det stadsövergripande
styrdokumentet Program för delaktighet och inflytande för personer
med funktionsnedsättning 2018-2023.
Funktionsrätt Stockholms stad, Synskadades Riksförbund
Stockholms stad och Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet
Stockholmsavdelningen har aviserat att de tillsammans avser att
bilda ett nomineringsutskott. Utskottet ska nominera ledamöter till
respektive nämnd eller bolagsstyrelse, vilka i sin tur utser ledamöter
till råden för fyra år efter val till kommunfullmäktige.
Utredningen föreslår 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 förvaltningschefens stab i samverkan med
förvaltningens avdelningschefer och nämndsekreterare. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen den 19 september 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Kyrkogårdsförvaltningen ställer sig positiv till allt utvecklingsarbete
som bidrar till stockholmares möjlighet till full delaktighet och
inflytande i samhällslivet. Förvaltningen instämmer i att
funktionshinderfrågor är centrala för stadens möjlighet att planera
och utforma ett arbete som utgår från ett funktionshinderperspektiv.
Förvaltningen ser gärna att kyrkogårdsnämndens
funktionshinderråd slås samman med kulturnämnden, stadsmuseet,
Kulturhuset Stadsteatern AB och rådet till skydd för Stockholms
skönhet. Kyrkogårdsnämnden samverkar i flera frågor med
stadsmuseet.
Genom en sammanslagning gynnas samverkan och
kunskapsspridningen mellan nämnder samt att det tvärsektoriella
arbetssättet kan få ökad betydelse, helt i enlighet med förslaget.
Det är angeläget att syftet med råden och rådens roll och ansvar
förtydligas, varför det välkomnas om kommunstyrelsen tar fram en
vägledning som utgår från utredningens förslag.
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Svante Borg
Förvaltningschef
Kyrkogårdsförvaltningen
Bilagor
1. Råd för funktionshinderfrågor – en utredning om hur
delaktigheten och inflytandet kan stärkas (januari 2022).
2. Instruktion för kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor
3. Instruktion för bolags- och nämndanslutna råd för
funktionshinderfrågor
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