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REGLEMENTE

Kommunala handikapprådet
Rådet är ett intressesammansatt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan företrädare för intresseorganisationer och socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden
och Krokomsbostäder.

Syfte
Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med
funktionsnedsättning.
Rådet ska verka för att funktionsnedsattas frågor beaktas i nämndernas och
Krokomsbostäders verksamhetsplanering.
Rådet kan initiera nya frågor inom området funktionsnedsättning i nämnderna och
Krokomsbostäders styrelse.
Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättning.
Rådet kan vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Arbetsuppgifter
Socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens, samhällsbyggnadsnämndens,
bygg- och miljönämndens och Krokomsbostäders företrädare ska informera rådet
om planer och förändringar av utformning och organisation som berör personer
med funktionsnedsättning. Förvaltningarna i berörda nämnder samt
Krokomsbostäder ska inhämta synpunkter i ett så tidigt skede så att rådets
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i nämnden och
Krokomsbostäders styrelse. Därigenom ges personer med funktionsnedsättning
genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.

Rådets sammansättning
Riksorganisationerna för personer med funktionsnedsättning som genom sin
lokalförening eller personer från kommunen som är medlem i läns- och eller
riksorganisation kan vara representerad i rådet.
Kommunala handikapprådet består av fem (5) förtroendevalda och sju-elva (7-11)
företrädare från handikapporganisationer.
Organisation som ingår/vill ingå i det kommunala handikapprådet ska före den 1
november det år kommunfullmäktige väljs lämna förslag till socialnämnden på
ledamöter. Det innebär att nomineringar till handikapprådet behöver genomföras
vid ordinarie årsmöte samma år, vilket normalt sker i januari-februari. Vilka som
väljs fastställs av socialnämnden.
Socialnämnden utser ordförande och vice ordförande i rådet. Barn- och
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden och
Krokomsbostäders styrelse utser vardera en ledamot och en ersättare.
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Organisation och arbetsformer
Kommunala handikapprådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.
Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå
dagordning till rådets sammanträden.
Till sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordas en tjänsteman.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska hållas
i anslutning till kommunens budgetberedning.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande,
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådet ledamöter begär det.

Kallelse
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista skickas till rådets ledamöter och ersättare
minst sju dagar före sammanträdesdagen.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Protokoll
Vid sammanträdet förs protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och en
ledamot från en handikapporganisation.
Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen,
socialnämnden samt i kommunen verksamma handikappföreningar.

Ekonomi
Till handikapprådets representanter utgår resekostnadsersättning samt ersättning för
andra styrkta omkostnader, prövas från fall till fall, enligt av kommunfullmäktige
fastställda regler för förtroendevalda.

Ändring av reglemente
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras i kommunala handikapprådet och
socialnämnden.

Utbildning
Ledamöterna i kommunala handikapprådet ska erhålla utbildning likvärdig den
som erbjuds nämndledamöter i kommunen.
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