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Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor
Syfte
§1
Askersund kommuns råd för funktionshinderfrågor skall vara ett organ för samråd och
ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättning och
kommunen, inklusive kommunens bolag.
Rådet är även ett rådgivande organ till landstingskommunala och statliga organ när dessa
hänskjuter frågor till rådet för yttrande.

Uppgifter
§2
Rådet för funktionshinderfrågor skall











verka för att funktionsnedsattas frågor beaktas i alla förekommande nämnder och
förvaltningar och att funktionsnedsattas sakkunskap förmedlas till dessa nämnder och
förvaltningar.
verka för att synpunkter från rådet inhämtas i ett så tidigt skede att rådets synpunkter
och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.
vara remissinstans i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning. Kommunen
skall informera rådet vid om- och nybyggnation samt vid förändringar i yttre och inre
miljö. Rådet kan hos kommunens nämnder och förvaltningar anmäla att rådet önskar
yttra sig i en viss fråga, som är föremål för remiss till andra organ.
hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur tillgänglighetssynpunkt
och förändringar av efterfrågan.
ta reda på personer med funktionsnedsättningars synpunkter och erfarenheter av
kommunal planering och samhällsservice.
hos ansvarig nämnd eller styrelse väcka frågor om behov av resursförstärkning eller
förändrat resursutnyttjande i tillgänglighetsfrågor.
initiera och aktivt verka för att information ges till personer med funktionsnedsättning
och andra målgrupper.
följa den allmänna utvecklingen inom tillgänglighetsområdet.

Frågor som gäller enskild person får inte behandlas.
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Organisation och sammansättning
§3
Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.
§4
Rådet består av 14 ledamöter och 14 personliga ersättare. Dessa utses enligt följande:









organisationerna för personer med funktionsnedsättning utser 6 ledamöter och 6
ersättare
socialnämnden utser 2 ledamöter och 2 ersättare
kommunstyrelsen utser 1 ledamot och 1 ersättare
barn- och utbildningsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare
Sydnärkes byggnämnd utser 1 ledamot och 1 ersättare
kultur- och tekniknämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare
Försäkringskassan utser 1 ledamot och 1 ersättare
Region Örebro län utser 1 ledamot och 1 ersättare

§5
Referensgruppen för organisationerna för personer med funktionsnedsättning utser i samråd
sex ledamöter och sex ersättare i rådet.
§6
De ledamöter och ersättare som utses av kommunen eller organisationerna för personer med
funktionsnedsättning skall vara folkbokförda i kommunen.
Ledamöterna och ersättarna utses för samma tid som gäller för kommunens nämnder.
§7
Ordförande utses av socialnämnden. Vice ordförande utses av rådet. Socialnämndens
nämndsekreterare skall vara sekreterare.
§8
Rådet kan tillsätta ett beredningsorgan för att bereda rådets sammanträden. Utöver
ordföranden ska beredningsorganet bestå av tre representanter från
funktionshinderorganisationerna.
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Inom rådet ska finnas en tillgänglighetsgrupp. Tillgänglighetsgruppens uppgift är att granska
ritningar och i övrigt bevaka tillgänglighetsaspekter vid om- och tillbyggnad av kommunens
lokaler. Tillgänglighetsgruppen består av fyra ledamöter som väljs av rådet.
Rådet kan även tillsätta tillfälliga arbetsgrupper för att utföra särskilda uppgifter. Dessa organ
kan inte få beslutsfunktioner.
§9
Rådet får adjungera personer till sig om det behövs för arbetet i vissa frågor.

Sammanträden
§ 10
Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år.
Rådet skall sammanträda för att behandla en viss fråga om minst tre representanter för
organisationerna för personer med funktionsnedsättning begär det. Sammanträdet skall
komma till stånd inom tre veckor från det att begäran inkommit.
§ 11
Skriftlig kallelse skall tillställas rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar före rådets
sammanträde.
Ordföranden ansvarar för att kallelse sker till sammanträdena.
Vid förhinder skall ledamot vidtala sin personliga ersättare att tjänstgöra.

Ersättning och kostnader
§ 12
Vid sammanträde med Rådet för funktionshinderfrågor och med tillgänglighetsgruppen utgår
sammanträdesarvode till företrädarna för organisationerna för personer med
funktionsnedsättning med ett belopp motsvarande det som ges till kommunalt
förtroendevalda. Representanter för organisationerna för personer med funktionsnedsättning
får ersättning för resor i enlighet med de regler som gäller för kommunens förtroendevalda.
Kommunens nämnder, försäkringskassan och landstinget ersätter själva sina representanter.

Kommunal författningssamling
för Askersunds kommun
Dnr: 17KS58
Beslut: KF § 91, 2017
Giltighetstid: 2017-09-25 --

Ändring av reglemente mm
§ 13
Detta reglemente kan endast upphävas eller ändras genom beslut av kommunfullmäktige i
Askersunds kommun.
Frågor om tolkning och tillämpning av reglementet görs av kommunstyrelsen i Askersunds
kommun.

