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Till    För kännedom till 
kommunstyrelsen partikanslierna i Stadshuset  
 KS råd för funktionshinderfrågor 
    funktionshinderombudsmannen 

 
 
 
 
 
Organiseringen av stadens funktionshinderråd behöver ses över 
 

Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en paraplyorganisation för 

funktionshinderföreningar verksamma inom staden. Vi representerar idag 31 föreningar med 

sammanlagt drygt 31 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar. 
 

HSO har stadens uppdrag att samordna organisationernas nomineringar till stadens råd för 

funktionshinderfrågor (fh-råden) och sköter administrationen kring detta. Vi samarbetar löpande med 

funktionshinderombudsmannen (FO) gällande bl a utbildningar för rådens ledamöter och sekreterare.  
 

Vi vill att staden i samband med revideringen av sitt program för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning också utreder fh-rådens organisering och arbetssätt. Rådens organisation grundar 

sig på beslut i fullmäktige år 2007. Sen dess har politiken i staden förändrats; nämnder och 

bolagsstyrelser har tillkommit eller slagits ihop.  
 

FO har i sina senaste årsrapporter rekommenderat att organisationen av råden behöver ses över i 

samråd med funktionshinderorganisationerna. Ett återkommande problem är att det är svårt att 

rekrytera tillräckligt antal ledamöter till de 27 fh-råd som finns idag. Det är därmed svårt att få en bred 

representation i råden vad gäller funktionsnedsättning, ålder, kön, kompetens och erfarenhet av denna 

sorts påverkansarbete. Liksom FO anser vi att arvoderingsreglerna behöver ses över som ett verktyg 

att få fler yrkesverksamma att delta i råden. Vidare saknar vi i instruktionerna för råden regler för hur 

en ledamot kan avsättas om denna inte fullföljer sitt uppdrag.  
 

I den enkätundersökning vi genomförde i syfte att samla in erfarenheter från förra mandatperioden 

framkom att arbetet i råden skulle kunna förbättras. Det gäller såväl i stadens långsiktiga och 

övergripande arbete som möjlighet att i tid påverka beslutsunderlagen. Att råden ska delta i 

beredningar och utredningar framgår av instruktionerna. 
 

Slutligen vill vi lyfta att i instruktionerna för kommunstyrelsens råd finns reglerat att det även ska 

stödja stadens övriga fh-råd. Det saknas dock resurser till detta vilket vi anser är en stor brist i det 

totala samverkansarbetet i staden. KS-rådet måste få möjlighet till att handlägga prioriterade ärenden 

så att ett konstruktivt informationsutbyte med övriga råd kan ske, t ex i remissyttranden.  
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