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Reglemente för rådet för funktionshindersfrågor
Antaget av kommunfullmäktige 2012-04-16, § 45

Syfte
1§

Rådet, som lyder under socialnämnden, skall vara ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan handikapporganisationerna och kommunen.
Rådet skall verka för att kunskap och synpunkter från personer med funktionsnedsättningar beaktas i nämndernas verksamhetsplanering samt förstärka inflytandet i
alla frågor som rör detta.
Rådet är inte en kommunalt vald nämnd och saknar därmed beslutsbefogenhet.
Rådets yttrande i frågor av större principiell betydelse skall därför överlämnas till
socialnämnden för behandling. Synpunkter och frågor som berör övriga kommunala
nämnder överlämnas direkt till dessa.
Rådet skall inte behandla frågor som berör enskild person.
Arbetsuppgifter
2§

Rådet skall hålla sig informerade om samhällsplanering och byggnation. Berörd förvaltning skall lämna information som är nödvändig för att kunna handlägga sådana
frågor på ett så tidigt stadium som möjligt.
Rådet skall vara kommunal remissinstans för frågor av principiell betydelse som berör personer med funktionsnedsättningar i kommunala planerings- och utredningsfrågor.
Rådet skall hålla sig underättade om resurser inom service och tillgänglighetsarbete
för personer med funktionsnedsättningar och i förekommande fall ta initiativ inom
området.
Rådet skall sprida information i frågor som rör funktionshinder och tillgänglighet,
samt följa med i utvecklingen på området avseende nya hjälpmedel, resurser, forskningsrön och utbyte av praktisk erfarenhet m.m.
Rådet skall i övrigt biträda de kommunala nämnderna i deras arbete att verka för att
den grupp människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svå-
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righeter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva
som andra.
Rådet skall till socialnämnden framföra önskemål om resurser för rådets arbete.
Organisation
3§

Socialnämnden utser två ledamöter och två ersättare.
Övriga nämnder skall utse vardera en kontaktperson vilken skall informera rådet om
planer på förändringar samt inhämta och återkoppla synpunkter från rådet.
Socialnämnden utser ordförande i rådet, medan rådet utser vice ordförande från någon av handikapporganisationerna.
Sekreterare i rådet är tjänsteman från socialförvaltningen. Sekreterare skriver protokoll som justeras i sedvanlig ordning och sänds till samtliga deltagare i rådet samt
publiceras på kommunens hemsida.
Rådet bör ha ledamöter så att de sex enligt FN:s standardregler definierade grupperna döva/hörselskadade, rörelsehindrade, synskadade, medicinskt funktionshindrade,
intellektuellt funktionshindrade samt psykiskt funktionshindrade blir representerade
med var sin ledamot.
Ledamöter skall vara bosatta i Burlövs kommun.
Mandatperioden är 4 år räknat från och med den 1 januari året efter det att val till
kommunfullmäktige har ägt rum. Uppgifter om namn och adress på handikapporganisationernas valda representanter lämnas för nästkommande mandatperiod före
den 15 december till socialkontoret.
Ersättning till ledamöter och nämndernas kontaktpersoner utgår enligt kommunala
arvodesreglementet för förtroendevalda.
Ändringar av reglementet kan aktualiseras av socialnämnd, kommunstyrelse eller
rådet själv.
Reglemente för rådet skall fastställas av kommunfullmäktige.
Arbetsformer
4§

Rådet för funktionshinderfrågor sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer
vid årets första sammanträde. Rådet sammanträder minst fyra gånger om året.
Kallelse till extra sammanträde kan ske om det anses nödvändigt. Kallelse till sammanträdet utfärdas av sekreteraren på uppdrag av ordföranden. Kallelsen utfärdas
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skriftligen och sänds till kontaktpersoner och ledamöter samt deras eventuella ersättare senast 7 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och därtill hörande handlingar enligt ordförandens bedömande.
Ett arbetsutskott, bestående av ordförande, dennes ersättare, samt vice ordförande
träffas före varje möte för att gå igenom material och fastställa dagordning.
__________________________
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