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1 § Rådens uppgifter
Råden ska vara ett forum som bistår stadens arbete med att leva upp
till de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
Råden ska stödja och ge råd i stadens arbete med tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Råden deltar i planering och uppföljning av hur utvecklingsarbetet
med att leva upp till de mänskliga rättigheterna för personer med
funktionsnedsättning fortskrider.
Råden är remissinstans i strategiska ärenden som rör tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Råden ska ges
tillfälle att yttra sig över tjänsteutlåtanden som berör personer med
funktionsnedsättning innan beslut fattas.

Ärenden rörande enskild person får inte behandlas i råden.
Råden ersätter inte enskilda organisationers möjlighet att samverka
enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HoSL).
2 § Rådens sammansättning
Stadsdelsnämndernas råd för funktionshindersfrågor ska bestå av 8
ledamöter. 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
Facknämndernas och bolagsstyrelsernas råd för funktionshindersfrågor
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
Ledamöterna i råden utses av respektive nämnd eller bolag efter
förslag från Funktionshinderrådens nomineringsutskott som består av
Funktionsrätt Stockholms stad, Synskadades Riksförbund och
Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet, Stockholmsavdelningen.
Ordförande och vice ordförande utses av råden.
Råden har möjlighet att adjungera personer till sina sammanträden.
Endast boende i Stockholms stad kan väljas för råden till
funktionshinderfrågor.
Rådens ledamöter väljs för 4 år efter val till kommunfullmäktige.
3 § Rådens arbetsformer
Råden sammanträder minst 4 gånger årligen. Råden skall dessutom ges
möjlighet att träffa respektive nämnd eller bolag minst en gång per år
och presidiet ytterligare minst en gång per år.

Råden bör ges möjlighet att utse referenspersoner som kan följa och
medverka i större utredningar som rör rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Varje råd ska ha administrativt stöd och erbjudas
kompetensförsörjning för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
Kallelse till möten görs av rådets ordförande. Ordförande och vice
ordföranden upprättar kallelse och föredragningslista. Kallelse och
handlingar utsänds minst en vecka före sammanträdet. Handlingar
skall tillställas ledamöterna på det medium och i den form som de
själva önskar.
Sammanträdesprotokoll justeras av ordföranden och ytterligare en
ledamot. Sammanträdesprotokoll ska tillsändas respektive
bolagsstyrelse eller nämnd och till funktionshindersrådens
nomineringsutskott.

