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Antagen av kommunfullmäktige: 1996-01-25 § 39 
Reviderad: 2010-12-09 § 155, 2015-01-29 § 7 

 

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 
 
Syfte 
 
1 § Kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska vara ett samrådsorgan mellan 
Nässjö kommun och handikapporganisationer verksamma inom kommunen. Rådets 
uppgift är att verka för förbättrade levnadsförhållanden för personer med 
funktionsnedsättningar, samt förbättrande förutsättningar för deras organisationer att 
bedriva sin verksamhet. 
 
Inom sitt område ska rådet särskilt: 
 

1. Verka för att kommunens förvaltningar i sin verksamhet beaktar 
funktionshinderfrågor. 

2. Inhämta synpunkter från personer med funktionsnedsättningar och deras 
organisationer. 

3. Informera i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar och deras 
organisation. 

 
 
Rådets sammansättning 
 
2 § Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till 
socialnämnden.  
 
Rådet består av ledamöter och ersättare från i kommunen verksamma 
handikapporganisationer, anslutna till en riksorganisation, samt ledamöter och 
ersättare från kommunens följande nämnder: socialnämnden, 
samhällsplaneringsnämnden, [Förslag till ny lydelse] 
 
tekniska servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Nämnderna utser varsin ledamot och varsin ersättare, med undantag av 
socialnämnden som utser två ledamöter, varav en är ordförande i rådet. 
 
Antalet ledamöter från handikapporganisationer är fem. För ledamöterna utses lika 
många ersättare. Ersättarna utses från organisationer som inte innehar ordinarie plats. 
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Organisationer som vill vara representerade i det kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor ska före den 1 november, det år kommunfullmäktige väljs, 
utse sina ledamöter och ersättare och informera socialnämnden om dessa.  
 
Mandatperioden ska sammanfalla med nämndernas mandatperiod. 
 
3 § Rådet utser vice ordförande bland någon av handkapporganisationernas 
ledamöter.  
 
Rådet har minst fyra sammanträden per år. 
 
Till rådets sammanträden kan representanter från i kommunen verksamma 
vårdcentraler bjudas in. 
 
Rådet har rätt att kalla representanter från exempelvis kommunal förvaltning, 
organisation, myndighet etc. 
 
4 § Rådet utser ett utskott som består av rådets ordförande samt två ledamöter från 
handkapporganisationer. 
 
 
Arbetsordning 
 
5 § Vid rådets sammanträden förs beslutsprotokoll. 
 
6 § Utskottet bereder ärenden till rådets sammanträden. Det kan besluta i ärenden av 
brådskande natur. Dessa beslut ska redovisas vid rådets nästkommande 
sammanträde. 
 
Utskottet sammanträder ca två veckor före rådets sammanträde. Före beslut går 
frågor av principiell betydelse på remiss till handikapporganisationerna för yttrande. 
 
7 § Ledamot från handkapporganisationerna arbetar direkt tillsammans med ledamot 
från kommunal nämnd. Det fungerar på så sätt att vid varje mandatperiods början 
utses vilka av handikapporganisationernas ledamöter som ska arbeta tillsammans med 
vilken nämndledamot. Därefter har nämndeledamoten att delge ledamot från 
handikapporganisationen de ärenden som är aktuella vid varje nämndsammanträde. I 
de ärenden som har betydelse för personer med funktions-nedsättningar kan 
nämndledamoten framföra synpunkter direkt vid sin nämnds sammanträde. 
Handikapporganisationerna blir på så sätt direkt involverade i nämndernas arbete 
med funktionshinderfrågor.  
 
Rådet ska verka för att samverkan sker med andra organisationer i frågor som rör 
funktionshinder. 
 
 
Arvode 
 
8 § Socialnämnden kan besluta om ersättning till representanterna från 
handikapporganisationerna, enligt Allmänna bestämmelser för ersättning till 
förtroendevalda i Nässjö kommun. 


