
SÅ HÄR ARBETAR

RÅDEN FÖR  
FUNKTIONS HINDERFRÅGOR

I STOCKHOLMS STAD





Stockholms stads formella    
sam verkan med funktions
hinder organisationer sker i 
råden för funktionshinderfrågor 
(fhråd). Samtliga stadens 
nämnder och bolagsstyrelser 
har ett eget råd eller delar ett 
råd med andra nämnder och 
bolag. Råden ersätter inte en  
skilda organisationers rätt att 
samverka enligt Social tjänst
lagen (SoL), Lagen om stöd och 
service till vissa funktions
hindrade (LSS) och Hälso och 
sjukvårdslagen (HSL).
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Program för delaktighet
”En stad för alla – Program för delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning” är ett 
styrdokument för alla stadens nämnder och 
bolagsstyrelser och gäller för åren 2011–2016. 
Programmet anger de prioriterade funktions
hinderpolitiska målen för Stockholms stad.  
Vägledande för programmet är FN:s kon
vention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, Sveriges nationella mål 
för funktionshinderpolitiken samt stadens 
Vision 2030. 

Fullmäktige fastställer årligen stadens 
budget, som är styrande för stadens alla 
verksamheter. I budgeten fastställer kom
munfullmäktige ett antal uppdrag till stadens 
nämnder och styrelser.

Rollen för stadens råd för 
funktionshinderfrågor 
Programmet anger att rådet för funktions
hinderfrågor i varje nämnd och styrelse aktivt 
ska medverka till att förverkliga stadens mål 
för delaktighet. Nämnder och styrelser ska i 
sin verksamhetsplanering efter dialog med de 
berörda råden besluta om tre aktiviteter per 
mål. Dessa aktiviteter ska bidra till målupp
fyllelse och skapa en stad som fungerar för 
alla medborgare, även för dem med funktions
nedsättning. Rådet ska även medverka vid 
uppföljningen av programmet. 
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Rådens instruktioner är fastställda av 
stadens kommunfullmäktige år 2004:
•	Råden ska verka som rådgivande organ i 

frågor som har funktions- hinderaspekter 
och ta initiativ till förbättringar för per - 
s oner med funktionsnedsättning i alla 
åldrar.  

•	Ärenden rörande enskild person får inte 
behandlas inom rådet.  

•	 Endast boende i Stockholms stad kan 
väljas till stadens fh-råd. Ledamöter väljs 
för fyra år efter val till kommunfull-
mäktige. Handikappföreningarnas 
sam arbetsorgan i Stockholm (HSO) har 
i uppgift att samordna organisationernas 
nomineringar till stadens råd.

•	Möteshandlingar och material ska ges 
till ledamöter på de medier och i de 
former som önskas utifrån tillgänglighets-
aspekter. 
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Rådet ska:
•	 vara rådgivande i frågor som har  

funktionshinderaspekter 

•	 ta initiativ till förbättringar för personer 
med funktionsnedsättning i alla åldrar 

•	 stödja stadens nämnd- och bolagsstyrelse-
knutna råd 

•	 framföra synpunkter på stadens över-
gripande arbete med funktionshinderfrågor 

•	 yttra sig över förslag till policy- och 
styrdokument som berör personer med 
funktionsnedsättning. 

Instruktion för kommunstyrelsens fh-råd 
Rådet består av sexton ledamöter som är 
utsedda av kommunstyrelsen. Åtta ledamöter 
och fyra ersättare ska representera organisa
tioner. Därutöver ska åtta ledamöter vara 
förtroendvalda politiker. Ordförande utses av 
kommunstyrelsen och vice ordförande utses av 
rådet.

Rådet sammanträder minst sex gånger per 
år. Rådet ska förses med administrativt stöd 
och det ska finnas möjligheter för rådet till 
utbildning och information. Rådet ska träffa 
kommunstyrelsen minst en gång per år och 
kommunstyrelsens presidium ytterligare minst 
en gång per år.

Rådet har möjlighet att adjungera personer 
med nödvändiga kunskaper till sina sammanträ
den. Råden har rätt att kalla förvaltningschefer 
eller berörda tjänstemän till sina sammanträden. 
Rådet bör ges tillfälle att via referensgrupper 
följa större utredningar som behandlar frågor av 
vikt för personer med funktionsnedsättning.



Instruktion för stadsdelsnämnders,  
facknämnders och bolagsstyrelser fh-råd
Samtliga stadens nämnder och bolag ska ha ett 
råd för funktionshinderfrågor.

En nämnd eller en bolagsstyrelse kan ha ett 
eget råd eller dela ett råd med en annan eller 
flera andra. Ordförande och vice ordförande 
utses av rådet. Rådet består av sju ledamöter, 
som nomineras av handikapporganisationer  
och utses av respektive nämnd och bolags  
styrelse.

Rådet sammanträder minst sex gånger 
årligen. (Råden kopplade till bolagsstyrelser 
har i vissa fall kommit överens om färre antal 
möten). Förvaltningarna ska ge administrativt 
stöd till rådet och utse tjänstemän som före  
dragande i aktuella frågor. Rådet ska ges möj
lighet till utbildning och information. Rådet 
ska träffa hela nämnden minst en gång per år 
och presidiet ytterligare minst en gång per år. 
Rådet har möjlighet att adjungera personer i 
aktuella frågor till rådets sammanträden.

Rådet ska:
•	 vara rådgivande i frågor som har  

funktionshinderaspekter 

•	 ta initiativ till förbättringar för personer 
med funktionsnedsättning i alla åldrar 

•	 framföra synpunkter över ärenden som 
berör personer med funktionsnedsättning 

•	 yttra sig över tjänsteutlåtanden som berör 
personer med funktionsnedsättning innan 
beslut fattas 

•	 yttra sig över förslag till policy- och 
styrdokument som berör personer med 
funktionsnedsättning. 



STADSLEDNINGSKONTORET
Stadshuset, 105 35 Stockholm

Telefon 08-508 29 000 Fax 08-508 29 970
www.stockholm.se
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