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Svar på remiss angående Funktionshindersrådens
arbetssätt och organisation
Sammanfattning
Micasa Fastigheter ställer sig i det hela positiv till förslaget som
innebär att rådens delaktighet och inflytande behöver stärkas.
Uppdraget för råden föreslås få en tydligare koppling till nämnders
och bolagsstyrelsers 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.
En instruktion där det framgår hur rådens uppgifter,
sammansättning och arbetsformer ska utformas förslås träda i kraft
2023-01-01. Micasa ser här att frågan om arvode för exempelvis
förlorad arbetsinkomst bör vara utredd till dess.
Bakgrund
Micasa Fastigheter har fått rubricerad remiss från Stockholms
Stadshus AB för yttrande senast 2022-09-05.
Micasa Fastigheters synpunkter
Micasa Fastigheter ställer sig positiv till förslaget i remissen.
I utredningen Råd för funktionshindersfrågor, skriver man bl.a. att det
är otydligt hur synpunkter som framförs i råden tas om hand, samt
att återkoppling om hur synpunkterna har beaktats kan bli bättre.
Vidare framförs att rådens sammanträden dessutom kan tjäna på att
staden företräds av personer som har mandat.
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Micasa instämmer i utredningens förslag om att formalisera
arbetssätt och organisation kring rådens arbete. På så sätt kan
bolagen ta tillvara rådens sakkunskap på ett mer systematiskt och
sammanhållet sätt vilket kan bidra till en ambitionshöjning.
Det är bra om rådens arbete kopplas tydligare till nämnders och
bolagsstyrelsers strategiska arbete med program för delaktighet och
inflytande för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 och att det
ingår i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning.
I utredningen föreslås att Micasa Fastigheter bildar ett gemensamt
råd med bostadsbolagen AB Familjebostäder, AB Stockholmshem
och AB Svenska Bostäder samt Bostadsförmedlingen i Stockholm
AB. Idag har Micasa ett sådant gemensamt råd där sakkunniga inom
tillgänglighet från respektive bolag deltar. Micasa anser som ett led i
att öka rådens mandat är att bolagen bör ha medverkan från någon i
bolagens ledning tillsammans med sakkunnig tjänsteperson.
Funktionshinderperspektivet skulle då lyftas fram och få ett större
genomslag i bolagens organisationer. På så sätt kan kopplingen till
styr- och ledningsfunktionen förbättras.
Vidare vid nominering av ledamöter till rådet, som föreslås
genomföras vart fjärde år efter val till kommunfullmäktige, så bör
ordförandeskapet roteras efter varje mandatperiod. Det är viktigt att
nya perspektiv lyfts fram med nytt ordförandeskap.
När det gäller ersättning/arvoden till ledamöterna i råden så anser
Micasa att det är bra att det i utredningen föreslås att den frågan
utreds vidare. Med ersättning för exempelvis förlorad arbetsinkomst
så kan det gynna möjligheten att bredda representationen avseende
ålder. Micasa anser att frågan om ersättning/arvoden bör vara utredd
och klar tills den nya instruktionen träder i kraft vid årsskiftet.
Med vänlig hälsning
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