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REGLEMENTE FÖR HANDIKAPPRÅDET 
 
§ 1 
Handikapprådet som lyder under kommunstyrelsen skall vara ett organ för samråd och drivande av 
frågor mellan handikapporganisationerna och kommunen. Kommunen representeras av: 
kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljönämnden.  
 
Handikapprådet är ett organ som verkar för att de mänskliga rättigheterna efterlevs inom 
kommunen med fokus på delaktighet, trygghet och tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. I rådet samverkar kommunen och handikappföreningar utifrån ett folkhälso- 
och antidiskrimineringsperspektiv. Handikapprådet är inte en kommunal nämnd med 
beslutsbefogenheter men ska sträva efter att vara delaktig i beslut och driva frågor som rör 
ovanstående nämnda perspektiv. 
  
Kommunen ska kontinuerligt verka för en bred representation av berörda föreningar i 
handikapprådet tillsammans med övriga medlemmar. Rådet ska fungera som ett aktivt och drivande 
organ för att stärka medborgare med funktionsnedsättnings ställning i kommunen.  
 
Handikapprådet skall icke behandla enskild persons ärende. Frågor av större principiell betydelse 
som kommer upp i rådet ska överlämnas tillsammans med rådets kommentarer till berörd/a 
nämnd/nämnder.  
 
 
§ 2 
Syfte med handikapprådet är att öka tillgängligheten och folkhälsan i kommunen genom att skapa 
delaktighet och trygghet för individer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning i kommunen. 
 
Mål är att handikapprådet:  
 

• Har bidragit till att det kommunala handlingsprogrammet förnyas, efterlevs och att 
dokumentet hålls levande 

• Fungerar som en sammanhållande länk i frågor som rör personer med psykisk eller fysisk 
funktionedsättning för hela kommunen  

• Har ett gott samarbete med andra råd i kommunen och verkar för ett strukturerat 
folkhälsoarbete i kommunen 

• Driver frågor om antidiskriminerings och tillgänglighet i kommunala beslut t.ex. genom att 
bilda en granskningsgrupp 

• Arbetar aktivt med informationsspridning 
 
§ 3  
Rådet tar kontinuerligt fram konkreta handlingsprogram för hur man ska arbeta med ovanstående 
mål.  
 
En så bred representation som möjligt bör eftersträvas i avseende på funktionshindrets art (syn- och 
hörselskadade, rörelsehindrade, medicinskt och psykiskt handikappade). 
 
En ledamot utses av kommunstyrelsen, lämpligen dess ordförande eller vice ordförande, samt en 
ersättare. 
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Ordförande i rådet skall vara kommunal förtroendeman. Rådet utser inom sig vice ordförande bland 
representanterna från handikapporganisationerna. 
 
Övriga kommunala nämnder utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. 
 
Socialnämnden ställer sekreterare till förfogande. 
 
Till rådet adjungeras kommunala tjänstemän efter behov. 
 
Mandattiden för ledamöterna löper på fyra år från och med 1 januari efter att fullmäktigeval ägt 
rum. 
 
Ersättare tjänstgör då ordinarie ledamot har förhinder. Det ankommer på ledamot att kontakta 
ersättare då denne skall tjänstgöra. Utsända handlingar skall överlämnas till ersättaren. 
 
Ersättning till ledamöter utgår enligt det kommunala arvodesreglementet för förtroendevalda. 
 
§ 4 
Handikapprådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer vid årets första sammanträde. 
Handikapprådet sammanträder minst fyra gånger om året. Kallelse till sammanträdet utfärdas av 
sekreteraren på uppdrag av ordförande. Om ej särskilda omständigheter inträffat utfärdas kallelse 
skriftligen och sändes till ledamöterna senast 14 dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelse sänds ut i god tid och åtföljs av föredragningslista och av därtill hörande handlingar, utsänt 
på önskat och läsbart media. Protokoll ska sändas ut efter varje möte. 
 

 


