
 

 

Stadsledningskontoret  

Funktionshindersombudsmannen 

Introduktion för ledamöter i stadens råd för 
funktionshindersfrågor 
Välkommen till en introduktion om rollen som ledamot  
i Stockholms stads råd för funktionshindersfrågor.  
Introduktionen vänder sig särskilt till dig som är  
ny ledamot i något av stadens funktionshindersråd.  
Alla ledamöter är dock lika välkomna. 
 

Introduktionen anordnas vid två tillfällen en och samma dag.   
 
Tid: Tisdag den 2 april 2019 
 Klockan 14-16 eller klockan 18-20. 
Plats:  World Trade Center, lokal Stockholm, ingång från 

Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1. 
 
Fika med smörgås serveras i ”Piazzan” utanför 
konferensrummet från kl. 13.30 respektive kl. 17.30.  

Program klockan 14-16 

14.00  Inledning 

14.10 Syftet med stadens råd för funktionshindersfrågor  

 Så här styrs staden  

14:40  Program för tillgänglighet och delaktighet  

15:00  Paus 10 minuter 

15.10  Om rollen som ledamot i ett råd 

15:30 Frågestund 

15:45 Avrundning 

16:00 Slut 
 
Medverkande 
Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman och  
Åse Geschwind, sekreterare i trafiknämndens och Stockholm 
Parkerings funktionshindersråd 

Program klockan 18-20 

18.00  Inledning 

18.10 Syftet med stadens råd för funktionshindersfrågor  

 Så här styrs staden,  

18:40  Program för tillgänglighet och delaktighet  

19:00  Paus 10 minuter 

19.10  Om rollen som ledamot i ett råd  

19:30 Frågestund 

 



 

 

 

 Anteckningar 

Sida 2 (2) 

 
 

 
 

Fel! Ingen text med angivet format i 

dokumentet. 

 

19:45 Avrundning 

20:00 Slut 

 

Välkommen med din anmälan till HSO:s kansli,  

e-post anmalan@hsostockholm.se eller telefon 08-30 05 35  

senast den 19 mars. Ange om du tänker delta  

klockan 14-16 eller klockan 18-20.  

 

Ange vilket råd du representerar i din anmälan! 

Om du är ledamot i fler än ett råd ska du ange det råd som ska 

stå för eventuellt arvode i din anmälan. Du behöver därför 

stämma av detta med sekreteraren i rådet innan du anmäler dig.  

 

Ange om du har behov av speciell kost! 

Tänk också på att det finns deltagare som är allergiska!  

Kom rök- och doftfri.  

 

Hörselslinga finns i lokalen. Vi kommer att beställa skrivtolkar. 

Om du behöver teckenspråkstolkar eller ledsagare bokar du 

dem själv. 

 

Välkommen! 
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