
FH-rådens ljusnande framtid







Hur
- bör vi jobba i råden?

- driver vi utvecklingen framåt? 



Stadens inriktningsmål 2023
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och 

jämlik välfärd i hela staden. 

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis 

klimatomställning. 

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med 

utbildning, jobb och bostäder för alla.





STADENS MÅLSTYRNING 
Inriktningsmål (politiken)

Stadens mål (program f. delaktighet)

Nämndmål
Aktiviteter (Bidrar till måluppfyllelse)

Indikatorer (mäter resultaten av akt.)

FH-rådens 
verkstad



Program för delaktighet 2018-2023. 

”I verksamhetsplanerna ska nämnder och 

bolagsstyrelser precisera hur de kommer att 

arbeta med och följa upp programmets 

fokusområden”.

Sid. 33



Program för delaktighet 2018-2023. 

”Ansvariga nämnder och bolagsstyrelser ska ta 

fram och följa upp aktiviteter och indikatorer i 

samråd med sina råd för funktionshinderfrågor”.

Sid. 33



Program för delaktighet 2018-2023. 

”De valda indikatorerna och aktiviteterna 

registreras i ILS (staden integrerade ledingsystem)”

sid. 33



Men att ta fram aktiviteter och 
indikatorer är svårt
§Måste göras med förvaltningarna 

§Samarbete med andra råd, Funktionsrätt, DHR, SRF

§Men även staden har ansvar



Stadens ansvar (Program f delaktighet)

• Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att det finns tillräcklig 
kunskap i organisationen för arbetet med programmet. 

• Kommunstyrelsen ansvarar för att, i samband med introduktionen av 

programmet, genomföra utbildningsinsatser för förvaltnings- och 
bolagsledningar samt nyckelpersoner.

• Kommunstyrelsen ansvarar för en samlad uppföljning av arbetet 

Sid 34.





Några tips, 

§ Stadens duktiga tjänstepersoner är radikalare än ni tror. 

§ Fråga gärna er avd-chef vad hen skulle göra med oändliga resurser 

§ Planera verksamhetsplaneringen med er förvaltning i god tid

§ Första året – be att få ”era aktiviteter” i separat bilaga.

§ Highlighta gärna ert (1) viktigaste ärende i protokollet

§ Bjud in politiken (informellt) ibland. Odla kontakter.

(Dessa tips är mina egna. Vi har alla, helt säkert erfarenheter av framgång som vi 
med fördel bör delge varandra).


