Reglemente för Rådet för
funktionshindersfrågor
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för människor med
funktionsnedsättning, kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Syfte
§1
Rådet ska som en del i kommunens MR-arbete (mänskliga rättigheter) bidra till att kunskap om
och tillämpning av FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning sprids i alla förvaltningar, nämnder och styrelser i Hudiksvalls kommun.
Rådet ska verka för att människor med funktionsnedsättning ska få framföra sina synpunkter och
att dessa ska beaktas i styrelser och nämnder.
Rådet ska vara remissorgan i strategiska frågor som berör människor med funktionsnedsättning
samt vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Arbetsuppgifter
§2
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar i samhällsinsatsernas
utformning och organisation, som berör människor med funktionsnedsättning och därmed
inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets
handläggning i aktuell nämnd och styrelse.
Människor med funktionsnedsättnings representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta med
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga
anpassningar av det serviceutbud som berör människor med funktionsnedsättning möjligheter till
en god livskvalitet.
Rådet ska besvara remisser och agera som en samarbetspartner i frågor och ärenden som
nämnder och förvaltningar arbetar med.

Sammansättning
§3
Rådet är organisatoriskt knutet till social- och omsorgsnämnden.

Alla föreningar som är anslutna till Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig och som är verksamma i
Hudiksvalls kommun året innan mandatperiodens början, ska beredas plats i rådet.
Föreningarnas ledamöter är verksamma under samma mandatperiod som förtroendevalda.
De föreningar som ingår i rådet ska lämna förslag på ledamöter till kommunstyrelsen.
Nämnderna utser ledamöter till rådet enligt följande;
Kommunstyrelsen, ordförande
Social- och omsorgsnämnden, 2 ordinarie (1 majoritet+1 opposition) + 2 ersättare (1 majoritet+1
opposition)
Vid rådets sammanträden deltar ordförande från kommunala nämnder utifrån behov

Organisation och arbetsformer
§4
Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet. Rådet utser, inom sig, vice ordförande. Ordförande
bör företrädesvis utses bland politikerna och vice ordföranden bland företrädarna för
funktionsrättsorganisationerna.
Kommunen tillhandahåller sekreterare i rådet.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.
Extra sammanträde ska hållas om mer än hälften av ledamöterna, ordföranden eller vice
ordföranden begär det.
Kallelse tillsammans med föredragningslista och handlingar ska skickas till rådets ledamöter
senast fjorton dagar före rådets sammanträde.
Vid rådets sammanträden deltar föredragande tjänsteman utifrån behov.
Vid sammanträdena förs protokoll, som ska justeras av ledamot från förening i rådet.
Protokoll ska delges ledamöter i rådet och berörda i styrelser och nämnder samt anslås på
kommunens anslagstavla.

Ekonomi
§5
Reseersättning utbetalas till föreningarnas representanter.

Ändring av reglemente
§6
Ändring av reglementet kan aktualiseras av rådet eller kommunstyrelsen.

Fastställelse
§7
Reglemente för rådet ska fastställas av kommunfullmäktige.

Utbildning
§8
Utbildning och information till rådets ledamöter planeras gemensamt av rådet.

Fastställt av kommunfullmäktige 2020-02-24.

