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Reglemente för kommunala funktionsrättsrådet 

 
§ 1 Syfte 
 

Kommunens funktionsrättsråd har en viktig roll när det gäller kommunens del av ansvaret 

för de antagna standardreglerna. 

 

Funktionsrättsrådet ska 

- vara ett forum för dialog om policyfrågor inom kommunen 

- initiera frågor av betydelse för personer med funktionsnedsättning  

- arbeta med informationsspridning mellan funktionshinderrörelsen och kommunens 

styrelser och nämnder 

 

Reglementets syfte är att 

- tillföra kommunen kunskaper och erfarenheter om levnadsvillkor och behov hos 

personer med funktionsnedsättning till gagn för den kommunala planeringen. 

- underlätta för funktionshinderrörelsen att tillvarata personer med 

funktionsnedsättnings intressen i den kommunala verksamheten samt   

- från kommunens sida informera funktionshinderrörelsen i ett tidigt skede om 

planering och förändringar inom kommunen och ge funktionshinderrörelsen en 

rådgivande roll. 

 

§ 2 Sammansättning 
 

Representanter från Sollefteå kommun: 

- tre ledamöter från kommunfullmäktige, varav en utses till ordförande. 

 
Representanter från funktionshinderorganisationerna: 
 

- fem representanter från Handikappföreningarna i Sollefteå - HSO 

- en representant från - DHR 
 

Sekreterare i funktionsrättsrådet är tjänsteman vid kommunstyrelseförvaltningen. 
 

Vid behov kan representanter från kommunens nämnder och styrelser, 

funktionshinderrörelsen, sjukvården, försäkringskassan etc. adjungeras. 
 

Kallelse skickas till representanterna. 
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§ 3 Samverkansformer 
 

I ärenden av övergripande karaktär och i frågor som berör levnadsvillkoren för personer 

med funktionsnedsättning i kommunen ska funktionsrättsrådet beredas möjlighet att 

- ingå i utredningar och arbetsgrupper 

- till samråd under beredning av ärenden samt 

- avge yttrande inför beslut. 

 

§ 4 Uppföljning 
 

Funktionsrättsrådet ska minst en gång om året följa upp att 

- ärenden som behandlats i funktionsrättsrådet åtgärdats 

- förslagen i kommunens handlingsplan för tillgänglighetsfrågor genomförs samt 

- handlingsplan för tillgänglighetsfrågor årligen revideras. 

 

§ 5 Mandatperiod 
 

Uppdragsperioden för funktionsrättsrådets representanter följer den politiska 

mandatperioden. 
 

Funktionsrättsrådet sammanträder cirka sex gånger per år. 

 

§ 6 Utbildning 
 

Funktionsrättsrådets representanter ska erbjudas övergripande information och utbildning 

för att kunna fullgöra sitt uppdrag i rådet. 

 

§ 7 Ekonomisk ersättning 
 

Till kommunfullmäktiges och funktionshinderorganisationerna representanter utgår 

ersättning enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för kommunens 

förtroendevalda. 

 
§ 8 Ändring av reglemente 

 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av funktionsrättsrådet eller av 

kommunfullmäktige. 

 

§ 9 Fastställelse 
 

Reglemente för kommunala funktionsrättsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

 


