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Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och 
kommunens nämnder. 

Syftet med rådet för funktionshinderfrågors verksamhet 

• Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och verka för 
personer med funktionsnedsättnings jämlikhet och fulla delaktighet i samhället, 

• vara remissorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättnings behov av anpassning av 
fysisk miljö, information och bemötandefrågor, 

• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridande, 

• verka för att personer med funktionsnedsättnings frågor beaktas i nämndernas 
verksamhetsplaner, samt 

• initiera nya funktionshinderfrågor i nämnder och förvaltning. 

Arbetsuppgifter 

Kommunens företrädare ska informera rådet för funktionshinderfrågor om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation i de fall det berör personer med funktionsnedsättning 
och inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell nämnd. 
 
Därigenom ges personer med funktionsnedsättning genom rådet en större delaktighet i samhällets 
insatser. 
 
Rådet för funktionshinderfrågors representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i 
den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anvisningar av det 
serviceutbud som berör personer med funktionsnedsättnings möjligheter till god livskvalitet. Således ska 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor vara ett referensorgan gentemot kommunens nämnder i 
överläggningar som rör personer med funktionsnedsättning. 

Rådets sammansättning 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 
 
Riksorganisationer för personer med funktionsnedsättning som genom sina lokalföreningar bedriver 
organiserad verksamhet inom kommunen ska efter beslut i kommunstyrelsen vara representant i rådet. 
Rådet har tio ledamöter och sju ersättare varav organisationerna för personer med funktionsnedsättning 
utser sex ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter och fyra ersättare. 
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Rådets sammansättning ska vara: 
 
1 representant De handikappades riksförbund, DHR 
1 representant Hörselskadades Riksförbund, HRF 
1 representant Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB 
1 representant Reumatikerförbundet 
1 representant Synskadades riksförbund, SRF 
1 representant Hjärt- och lungsjukas förening, Hjärt och lung 
4 representanter Kommunstyrelsen 

Rådet för funktionshinderfrågor väljs för fyra år och mandattiden ska sammanfalla med 
kommunfullmäktiges mandatperiod. 
 
Organisationer som ingår i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska före den 1 november, det 
år som kommunfullmäktige väljs, lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare. 

Organisation och arbetsformer 

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet för funktionshinderfrågor utser vice ordförande. 
 
Sekreterare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor utses av kommunstyrelsens förvaltning. 
 
Rådet sammanträder när ordföranden finner det påkallat, dock minst fyra gånger per år. I övrigt beslutar 
rådet om sina egna rutiner. 
 
Kommunens folkhälsoplanerare deltar vid rådets sammanträden när frågor av den karaktären uppstår. 
Rådet för funktionshinderfrågor har rätt att till sammanträde kalla berörda politiker och tjänstemän. 
 
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar före 
rådets sammanträde. 
 
Vid sammanträdet förs protokoll. Protokollet justeras av ordförande och ledamot av organisation för 
personer med funktionsnedsättning inom 14 dagar. Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av 
besluten och fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet och kommunstyrelsen. 

Ekonomi 

Till rådet för funktionshinderfrågors representanter och ersättare utgår reseersättning och vid längre 
resor i samband med utbildning som är beslutad i rådet, även traktamente enligt kommunfullmäktiges 
fastställda regler för förtroendevalda. 

Ändring av reglemente  

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala rådet för funktionshinderfrågor och 
kommunstyrelsen. 

Fastställande  

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor fastställs av kommunfullmäktige. 
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