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ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA
FUNKTIONSHINDERRÅDET
1. Ändamål och uppgifter
Rådet är ett organ för samråd och information mellan funktionshinder- samt
handikapporganisationer och kommunen.
Rådet ska vara ett forum för diskussioner mellan parterna. Erfarenheter tas till vara och förs
vidare till respektive nämnder/styrelser.
Rådet ska vara referensorgan i aktuella nybyggnads- och utvecklingsprojekt och låta sig
representeras i olika referensgrupper.
Personer med funktionsnedsättning bereds genom sina representanter möjlighet att
framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning, föreslå förändringar av
boendemiljön samt trivsel- och servicefrågor som har aktualitet för denna grupp.
2. Sammansättning
Antalet funktionshinder- och handikapprepresentanter fastställs till fem ordinarie ledamöter
och tre ersättare, representerande funktionshinder- och handikapporganisationer som är
verksamma i kommunen. HSO (Handikappföreningarna i Höganäs Samarbetsorganisation)
utser funktionshinders- och handikapporganisationers representanter samt ersättare. Om
ersättare inte tjänstgör för någon ordinarie ledamot utgår inte sammanträdesarvode.
HSO ska i sammanhanget beakta föreningar som inte är medlemmar i HSO.
För kommunen ingår representant för socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen,
representant för teknik- och fastighetsförvaltningen samt förste vice ordförande i
kommunstyrelsen. I rådet ingår även kommunens handikappombud och
handikappsamordnare.
Representanter från andra kommunala nämnder och styrelser kan adjungeras när frågor,
som berör deras verksamhetsområden, behandlas. Vid behov kan representanter från andra
samhällsorgan inbjudas, t.ex. övriga HSO, för information och diskussion i vissa frågor.
HSO har rätt att adjungera 4 representanter per möte i KFR så att alla föreningar i HSO
Höganäs är representerade minst två gånger per år.

KOMMUN
► HÖGANÄS
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

,R

ffl

2

HÖGANÄS
KOMMUN

3. Organisation
Funktionshinderrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
4. Arbetsformer
Funktionshinderrådet är ett referensorgan. Rådet utser inom sig deltagare i referensgrupper.
Rådet sammanträder fyra gånger årligen, men har möjlighet att vid särskilda skäl avhålla
extra sammanträden. Kallelse och föredragningslista utsändes en vecka före sammanträdet.
Aktuella kommunala projekt som berör ny-, till- och ombyggnation av olika funktioner ska
belysas och diskuteras inom gruppen ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Synpunkter som framkommer ska föras vidare till den nämnd eller styrelse, som har att
svara för respektive område.
Det förutsätts att funktionshinder- och handikapprepresentanterna vidareförmedlar
synpunkter och information från rådets överläggningar till medlemmar i berörda föreningar.
Justeringar av anteckningar sker 14 dagar efter sammanträdet. Kopia av de justerade
anteckningarna utsänds inom tre veckor efter sammanträdets avhållande till rådets samtliga
ledamöter.
Ordförande i rådet utses av kommunstyrelsen. Vice ordförande utses av rådet bland
funktionshinder- och handikapprepresentanterna. Kommunen ställer sekreterare och
föredragande till förfogande.
Men hänsyn till att inte alla personer med funktionsnedsättning är anslutna till
funktionshinder- och handikapporganisationer och för att få tillfälle till gemensam
överläggning med andra organisationer, vilka har aktiviteter, som riktar sig till målgruppen,
kan kommunstyrelsen inbjuda till särskilda konferenser. Till sådana konferenser - i vilka
funktionshinderrådet deltar - kan inbjudas såväl enskilda personer som organisationer vilka
är aktiva inom området, t ex bildningsförbund, ideella organisationer m fl.
5. Mandatperioder
Det finns ingen särskild mandatperiod för
Mandatperioden för kommunens företrädare är fyra år.

funktionshinderrepresentanterna.
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