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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-04-05

KS/2017:127

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente
Bakgrund
Under förutsättning att Kommunens råd i frågor om
funktionsnedsättningar, KRF byter namn till Rådet för delaktighet,
RFD.
Sammanfattning
Mot bakgrund av namnbyte av rådet ska reglementet justeras, det
kallades tidigare arbetsordning. Det är en förändring i dokumentet.
De förändringar som har gjorts i reglementet är under § 3
sammansättning där det är tillagt att ytterligare en ledamot från
tekniska nämndens ska väljas in i RFD.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-04-05
Förslag till nytt reglemente för RFD
Arbetsordning för kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Reglemente för Rådet för delaktighet antas.
___
Beslutet skickas till:
Rådet för delaktighet
Kommunikatör
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef
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Mjölby kommun
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595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
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Internetadress
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Arbetsordning
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2011-12-06

KS/2010:457

Handläggare

Ingela Appelsved
Tfn 0142-851 18

Kommunstyrelsen

Arbetsordning för Kommunens råd i frågor om
funktionsnedsättning
1 § Kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning
Rådet är ett rådgivande organ för övergripande frågor som berör funktionshindrades situation i kommunen. Rådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen.

2 § Uppdrag
Rådet är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan funktionshinderrörelsen och kommunen, och medverkar till att funktionshinderperspektivet genomsyrar kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter ingår därmed att identifiera och föreslå vägar att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Barnperspektivet skall alltid beaktas. Rådet skall
även medverka till att samarbete mellan kommunen och funktionshinderrörelsen
främjas. Frågor som berör enskild person behandlas ej av rådet.

3 § Sammansättning
Kommunstyrelsen fastställer antal ledamöter och ersättare i rådet. Från kommunstyrelsen utses två ledamöter samt en ersättare.
Rådets sammansättning skall spegla den bredd som den samlade funktionshinderrörelsen representerar för att säkerställa att tillgänglighetsfrågor mm kan belysas
utifrån ett brett perspektiv. Riksorganisation för funktionshindrade som genom sin
lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen äger rätt att nominera ledamöter och ersättare till rådet.
Ledamöter och ersättare i rådet skall vara bosatta i kommunen.

4§

Organisation och arbetsformer
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Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet. Vice ordförande utses bland funktionshinderrörelsens representanter i rådet. Som sekreterare i rådet fungerar en tjänsteman från Kommunstyrelsens förvaltning.
Rådet sammanträder 4 gånger per år, på dag och tid som rådet bestämmer. Rådet
kan också sammanträda om ordföranden finner det påkallat, eller om minst hälften
av rådets ledamöter begär det. Skriftlig kallelse och föredragningslista sänds till
ledamöter och ersättare i god tid före rådets sammanträden.
Vid sammanträden förs beslutsprotokoll, vilka justeras av ordförande samt ledamot
från funktionshinderrörelsen. Protokollet tillställs rådets ledamöter och ersättare.
Rådet kan, efter behov, inom sig välja utskott och tillfälliga arbetsgrupper. Vid behov kan även adjungering av tjänsteman och/eller representant från berörda organisationer inom funktionshinderrörelsen ske. Beträffande arbetsformer i övrigt beslutar rådet vad som är lämpligast med hänsyn till de frågor som rådet har att diskutera och samråda kring.
5 § Ekonomi
Ledamöter från funktionshinderrörelsen erhåller sammanträdesarvode och resekostnadsersättning avseende sammanträden för vilka kallelse har utgått, i enlighet
med kommunens fastställda regler.

6 § Arbetsordning
Rådets arbetsordning fastställs av Kommunstyrelsen. Ändring av arbetsordningen
kan aktualiseras av såväl rådet som kommunstyrelsen.
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Reglemente för Rådet för
delaktighet
Antaget av XX-nämnd § xx/2017-xx-xx
Ansvarig handläggare: Kommunsekreterare
Senast aktualitetsprövad 2017-xx-xx

§1

Rådet för delaktighet

Rådet är ett rådgivande organ för övergripande frågor som berör funktionshindrades situation i
kommunen. Rådet är organisatorisk knutet till kommunstyrelsen.

§2

Uppdrag

Rådet är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan funktionshinderrörelsen och
kommunen och medverkar till att funktionshinderperspektivet genomsyrar kommunens alla
verksamheter. I rådets uppgifter ingår därmed att identifiera och föreslå vägar att undanröja
hinder för full verksamhet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Barnperspektivet
skall alltid beaktas. Rådet ska även medverka till att samarbete mellan kommunen och
funktionshinderrörelsen främjas. Frågor som berör enskilda personer behandlas ej av rådet.

§3

Sammansättning

Kommunstyrelsen fastställer antal ledamöter och ersättare i rådet. Från kommunstyrelsen utses
två ledamöter med en ersättare samt en ledamot från tekniska nämnden.
Rådets sammansättning ska spegla den bredd som den samlade funktionshinderrörelsen
representerar för att säkerställa att tillgänglighetsfrågor med mera kan belysas utifrån ett brett
perspektiv. Riksorganisation för funktionshindrade som genom sin lokalförening bedriver
organiserad verksamhet inom kommunen äger rätt att nominera ledamöter och ersättare till rådet.
Ledamöter och ersättare i rådet ska vara bosatta i kommunen.

§4

Organisation och arbetsformer

Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet. Vice ordförande utses bland funktionshinderrörelsens
representanter i rådet. Sekreterare i rådet är en tjänsteman från kommunstyrelsens förvaltning.
Rådet sammanträder fyra (4) gånger per år, på dag och tid som rådet bestämmer. Rådet kan också
sammanträda om ordförande finner det påkallat eller om minst hälften av rådets ledamöter begär
det. Skriftlig kallelse och föredragningslista sänds till ledamöter och ersättare i god tid före rådets
sammanträden.
Vid sammanträden förs beslutsprotokoll, vilka justeras av ordförande samt ledamot från
funktionshinderrörelsen. Protokollet skickas till rådet ledamöter och ersättare.
Rådet kan, efter behov, inom sig välja utskott och tillfälliga arbetsgrupper. Vid behov kan även
adjungering av tjänsteman och/eller representant från berörda organisationer inom
funktionshinderrörelsen ske. Beträffande arbetsformer i övrigt beslutar rådet vad som är
lämpligast med hänsyn till de frågor som rådet har att diskutera och samråda kring.
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§5

Ekonomi

Ledamöter från funktionshinderrörelsen erhåller sammanträdesarvode och resekostnadsersättning
avseende sammanträden för vilka kallelse har gått ut, i enlighet med kommunens fastställda
regler.

§6

Reglemente

Rådet reglemente fastställs av kommunstyrelsen. Ändring av reglementen kan aktualiseras av
såväl rådet som kommunstyrelsen.
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