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Reglemente för kommunala funktionsrättsrådet  
  
___________________________________________________________ 

 

antaget av kommunfullmäktige 2017-06-21, § 103     Gäller från 

                     2017-08-01 

 

§ 1 Funktionsrättsrådets syfte 

 

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska kommunen på 

olika sätt främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och 

i samverkan med olika organisationer främja goda miljöer för personer med funkt-

ionsnedsättning. 

 

Genom kommunala funktionsrättsrådet tillförs kommunal verksamhet och plane-

ring kunnande och erfarenheter från personer med funktionsnedsättning och deras 

organisationer. 

 

Det kommunala funktionsrättsrådet ska vara ett organ för samråd, överläggningar 

och kommunikation mellan företrädare för handikapporganisationerna och social-

nämnden. 

 

 

§ 2 Funktionsrättsrådets uppgifter 

 

Funktionsrättsrådet är ett referensorgan i frågor som berör personer med funkt-

ionsnedsättning.  

 

Rådet bereds möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamheten 

i frågor som har aktualitet för personer med funktionsnedsättning. Rådet har inte 

några beslutsbefogenheter. 

 

Organisationsrepresentanterna i rådet ska i sina organisationer informera vidare 

om frågor som behandlats i funktionsrättsrådet.  

 

Inga individärenden ska behandlas i rådet. 

 

 

§ 3 Funktionsrättsrådets sammansättning 

 

Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. 
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Kommunen representeras av ordförande och 2:e vice ordförande för social-nämn-

den. Socialnämnden utser ersättare för dessa. Ersättarna tjänstgör endast då ordfö-

rande eller 2:e vice ordförande är förhindrade att delta i funktionsrättsrådet sam-

manträde. Socialnämndens ordförande är funktionsrättsrådet ordförande. 

Varje politiskt obunden handikapporganisation, öppen för alla, som har en i kom-

munen etablerad förening/avdelning representeras av två ledamöter samt minst en 

ersättare. Ansökan till rådet görs till socialnämnden som beslutar om inträde.  

 

Ledamöterna och ersättarna ska vara mantalsskrivna i kommunen. Respektive or-

ganisation utser själva sina representanter. 

 

Vice ordförande i funktionsrättsrådet ska vara en representant från handikapp-or-

ganisationerna och väljs av rådet vid rådets första sammanträde. 

 

Mandatperioden för kommunala funktionsrättsrådet följer den politiska mandat-

perioden. Handikapporganisationerna ska till socialnämnden, efter varje val till 

kommunfullmäktige, utse sina representanter samt meddela socialnämnden. 

Förändringar däremellan ska av respektive organisation anmälas till social-nämn-

den. 

 

Vid behov kan tjänsteman/politiker från andra kommunala nämnder adjungeras 

när frågor som berör deras verksamhet är aktuella. 

 

Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med 

syftet att tillvarata personer med funktionsnedsättnings intressen, kan när särskilda 

skäl föreligger inbjudas att delta i rådets överläggningar. 

 

 

§ 4 Funktionsrättsrådets arbetsformer 

 

Kommunala funktionsrättsrådet sammanträder två gånger per kalenderår. 

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än 

hälften av rådets ledamöter begär detta. 

 

Handikapporganisationerna har möjlighet att lyfta frågor till diskussion i rådet. 

Dessa bör i förväg anmälas till rådets sekreterare. 

 

Socialchef, områdeschef samt rådets sekreterare har rätt att delta i överläggningar. 

 

Kallelse samt protokoll 

 

En beredningsgrupp på fyra personer bestående av ordföranden, vice ordföranden, 

områdeschef och sekreteraren har till uppgift att bereda ärenden och föreslå dag-

ordning till rådets sammanträden. 
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Kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och ersättare sen-

ast sju dagar före rådets sammanträde. 

Vid sammanträdet förs protokoll, som justeras av ordförande jämte en av rådet 

utsedd ledamot. 

 

De beslut som fattas och de synpunkter som framkommer, ska i sin helhet genom 

protokoll föras vidare till socialnämnden och den nämnd som ansvarar för respek-

tive fråga. 

 

Protokollet tillställs rådets ledamöter och ersättare i samband med kallelse till 

nästkommande sammanträde. 

 

Protokollet publiceras på kommunens hemsida. 

 

 

§ 5 Ekonomi 

 

Socialnämnden biträder funktionsrättsrådet med erforderliga tjänstemannaresurser 

vid sammanträden och för kallelser, remissvar och dylikt. 

 

Till funktionsrättsrådets ledamöter och ersättare ska utgå arvode och traktamente 

enligt kommunens reglemente rörande sammanträdesersättning till kommunalt 

förtroendevalda i Svedala kommun. 

 

 

§ 6 Ändring av reglemente 

 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala funktionsrättsrådet, 

socialnämnden eller kommunfullmäktige. Reglementet fastställs av kommun-full-

mäktige. 

 


