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Vilka är med i FHR?

Vad gör FHR?

Funktionshinderådet består av 9 ledamöter. Kommunstyrelsen utser 4 ledamöter och 5
platser innehas av handikapporganisationerna. Kommunens ledamöter och ersättare väljs
for en period av ett år, sammanfallande med nämndernas valperiod.

Rådet, som är direkt underställt kommunstyrelsen, är ett rådgivande organ och
dess uppgift är bland annat att:

4 ordinarie ledamöter.
Utsedda av kommunstyrelsen.

Ersättare

Birgitta Sturesson (M), ordförande

Eva Tunér (M)

Karin Rudling (FP), 1:e vice ordf.

Gun-Lis Roos (FP)

Carin Lindell (KD)

Margreth Berglund (KD)

Lilian Lama (S), 2:e vice ordf.

Jennie Bacchus Hertzman (S)

• Vara ett remissorgan i kommunala planerings- och utredningsfrågor
• Vara ett forum för överläggning, samråd och ömsesidig information
mellan handikapporganisationerna och kommunen
• Bevaka att nämnder och styrelser uppfyller de av fullmäktige antagna
målen i kommunens handikapprogram
• Arbeta med information och utbildning för att förändra attityder till människor
med funktionsnedsättningar
• Se till att synpunkter från rådet inhämtas i god tid så att dess synpunkter och
förslag kan påverka ärendens handläggning i aktuell nämnd och styrelse

5 ordinarie ledamöter.
Representanter från handikappsorganisationerna.

FHR arbetar för:

Anita Maddock 		

Att Sollentuna kommun ska tillämpa FN:s standardregler för att tillförsäkra
människor med funktionsnedsättningar jämlikhet och delaktighet i samhället. FN:s
standardregler finns på www.handisam.se.

(SRF) Synskadades Riksförbund

Göte Burström 		
(HSO) Handikappförbundens samarbetsorgan/ Hjärnkraft/		
				
Riksförbundet för trafik-, olyckfalls- och polioskadade i 		
				Sollentuna
Monica Sveningsson
(HSO) Handikappförbundens samarbetsorgan/Astma- och 		
				allergiföreningen Sollentuna
Ulrika Lindgren		
				

(HSO) Handikappförbundens samarbetsorgan/Riksförbundet för
utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna

Vakant			
				

(DHR) Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Ersättare för handikappsorganisationerna
Per Karlström (SRF), Bibi Eriksson (HSO, Mag- och tarmföreningen), Railja Pihlava (HSO,
RSMH), Johan Sundrström (HSO, Neuroförbundet). Samt två vakanta platser för DHR.

Vad är funktionsnedsättning?
En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd
av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara
av bestående eller övergående natur. En person med funktionsnedsättning kan uppleva
hinder i vissa miljöer men inte i andra.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter. FHR arbetar för
att detta ska efterföljas. Alla barn och ungdomar i Sollentuna ska kunna delta i
fritidsaktiviteter och skolundervisning på lika villkor. FN:s barnkonvention finns på
www.unicef.se.
Sollentunabor ska inte till följd av eventuell funktionsnedsättning uppleva hinder för
att bosätta sig någonstans i kommunen.
Kommunikationer och annan service i kommunen ska vara tillgängliga och
användbara för alla.
Den som har en funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i sitt hem.
Men den som väljer att flytta ska kunna välja en anpassad bostad i sin kommundel
med närhet till såväl kommunal som kommersiell service.

Program för Sollentuna – en tillgänglig
kommun
Följande fyra målområden ska tillsammans utgöra en helhet och omfatta allt där
funktionsnedsatta ska ha delaktighet och jämlikhet och där kommunen har ansvar
eller inflytande.
• Information och kommunikation
Tillgänglig information och kommunikation är en förutsättning för att man ska
kunna veta vilka verksamheter det är möjligt att delta i.
• Verksamheter
Verksamheter som kommunen ansvarar för eller har inflytande över ska om
möjligt vara så tillgängliga att alla kan delta i dem.
• Yttre och inre miljö
För att kunna delta i en verksamhet måste man kunna ta sig till den lokal där
önskad verksamhet bedrivs, komma in samt kunna använda lokalen.
• Inflytande
För att uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället bör representationen i
nämnder och styrelser svara mot funktionsnedsattas andel i befolkningen.

Vill du ha kontakt?
Vill du ha kontakt med rådets politiker eller representanter från
handikapporganisationerna?
Kontakta rådets sekreterare så får du ett aktuellt namn och telefonnummer.
Telefonnumer: 08 - 579 216 46
Adress: Funktionshinderrådet
Vård- och omsorgskontoret
191 86 Sollentuna

E-post: von@sollentuna.se
Hemsida: www.sollentuna.se/fhr

