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Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1716
Förvaltningens förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Norrmalms stadsdelsnämnd har blivit ombedda att yttra sig gällande
en remiss av Funktionshindersrådens arbetssätt och organisation.
Utredningens föreslår att antal råd på stadsdelsnämndsnivå minskar
och att det införs en möjlighet för ledamöter att få ersättning för
faktisk förlorad inkomst. Att antal ledamöter till
stadsdelsnämnderna bör öka från 7 till 8. Att rådens arbete tydligare
kopplas till styrdokumentet Program för delaktighet och inflytande
för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Utredningen
föreslår vidare att det ska tas fram en vägledning som utgör ett stöd
för genomförandet av de nya arbetssätten och de organisatoriska
förändringarna samt att kommunstyrelsen förbereder för en
förändring.
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Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i remissen gällande
Funktionshindersrådens arbetssätt och organisation. Det är positivt
att råden föreslås minska i antal och att nämnder och bolagsstyrelser
får ansvar att samordna utvecklingsarbetet inom ett visst område.
Om 6 stycken stadsdelsnämndsråd fortfarande skulle innebära
vakanser föreslår förvaltningen att se över möjligheten att minska
till 3 råd. Förvaltningen önskar ett förtydligande kring det
administrativa ansvaret.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från nämnden gällande en
remiss av Funktionshindersrådens arbetssätt och organisation.
Utredningen har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige och
innehåller förslag som syftar till att stärka stadens råd för
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funktionshinderfrågor. Nämndens yttrande ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-09-30.
Ärendet
Förslagen i utredningen ska innebära att
funktionshinderperspektivet fortsatt ska vara integrerat.
Utredningen har utgått från att förslagen ska leda till att
tvärsektoriella arbetssätt avspeglas ännu tydligare i stadens
verksamhetsutveckling. 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
råd i facknämnder och bolagsstyrelser. Flera råd har emellertid
vakanser och i några stadsdelsnämnder har det inte kunnat tillsättas
något råd och några råd har ett fåtal ledamöter.
Funktionsrätt Stockholms stad samordnar nomineringen av
ledamöter till råden. Ledamöterna väljs av respektive nämnd eller
bolagsstyrelse för fyra år efter val till kommunfullmäktige.
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.
Det kan även handla om att råden i större utsträckning hanterar
strategiskt viktiga utvecklingsområden.
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Utredningens förslag:
- Att antal råd på stadsdelsnämndsnivå minskar från 13 till 6.
- Att det införs en möjlighet för ledamöter att få ersättning för
faktisk förlorad inkomst
- Att ledamöterna i kommunstyrelsen, i facknämnderna och
bolagsstyrelsernas råd föreslås förbli 8 respektive 7.
- Att ledamöter i de 6 råd som förslås vara knutna till
stadsdelsnämnderna bör däremot öka från 7 till 8.
- Att rådens arbete tydligare kopplas till genomförandet av det
stadsövergripande styrdokumentet Program för delaktighet
och inflytande för personer med funktionsnedsättning 20182023.
- Utredningen föreslår att det ska tas fram en vägledning som
utgör ett stöd för genomförandet av de nya arbetssätten och
de organisatoriska förändringarna.
- Att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder
och bolagsstyrelser och med bistånd av kommunstyrelsens
råd för funktionshinderfrågor förbereda för en förändring av
organisation och inriktning av stadens funktionshindersråd
utifrån tidigare genomförd utredning.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i remissen gällande
Funktionshindersrådens arbetssätt och organisation. Det är positivt
att råden föreslås minska i antal eftersom det innebär att vakanser
skulle kunna minska och samverkan och kunskapsutbyte mellan
nämnderna öka. Det kan även bidra till mer tyngd och effektivitet i
rådens arbete. Om 6 råd för stadsdelsnämnderna fortfarande skulle
innebära vakanser föreslår förvaltningen att se över möjligheten att
minska till 3 råd: en för innerstaden, en för söderort och en för
västerort. Det är positivt om nämnder och bolagsstyrelser får ansvar
att samordna utvecklingsarbetet inom ett visst område. Det kan
innebära en bättre samordning och möjlighet till fördjupade
kunskap inom specifika områden. Det kan även underlätta
inhämtande av yttrande från råden gällande tjänsteutlåtande som
berör funktionshindrade innan beslut fattas. Att det införs en
möjlighet för ledamöter att få ersättning för faktisk förlorad inkomst
är gynnsamt eftersom det underlättar för personer i arbetsför ålder
att delta i råden. Det kan på sikt gynna en jämnare åldersfördelning
och bidra till fler unga 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.
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