Författtningssamling
A
Antagen av kommunfullm
k
mäktige 201
14-12-15 § 42
4

Regle
emente
e för Ko
ommuna
ala råde
et för
funkttionshin
nderfrå
ågor i S ävsjö kommun
k
n
unala för funktionsh
f
hinderfrågo
or är ett organ
o
för överläggni
ö
ngar, sam
mråd
Kommu
och öm
msesidig in
nformation
n mellan fö
öreträdare
e för medle
emsorganiisationerna
a och
kommu
unens styrrelser och nämnder..
Komm
munala rådet för fu
unktionsh
hindersfrå
ågors ans
svarsomrråde






v
vara samv
verkansorg
gan mellan
n medlemsorganisattioner och
h
kommunala nämnde
er och sty relser
v
verka för att
a funktio
onshinderffrågor beaktas i näm
mndernas
v
verksamhetsplanering
v
vara remis
ssinstans för styrelsser och nämnder i frrågor som rör
ffunktionsh
hinder.
initiera ny
ya frågor i nämnder och förvaltningar
kommunstyrelse- oc
ch nämnd representa
anterna i kommuna
k
la rådet
fför funktio
onshinderffrågor ska bevaka rå
ådets intre
essen i resspektive
nämnd och ska även informerra rådet om aktuella
a politiska frågor
s
som rör området.

s sammansättning
g
Rådets
Kommu
unala råde
et för funk
ktionshinde
erfrågor är organisa
atoriskt kn
nutet till
kommu
unstyrelse
en.
unala råde
et för funk
ktionshinde
erfrågor består av en
e ledamott från
Kommu
kommu
unstyrelse
en och från
n varje berrörd nämn
nd i komm
munen, en
represe
entant från varje lok
kal medlem
msorganis
sation. Rep
presentatio
on från
Region
n Jönköping.
s politiska ledamöterr utses av kommuns
styrelsen och
o berörd
da nämnde
er.
Rådets
Varje le
edamot ha
ar en ersättare. Kom
mmunstyre
elsen utser ordföran
nde för råd
det.
Kommu
unala råde
et för funk
ktionshinde
er utser viice ordföra
ande.
msorganisa
ationernas
s represen
ntanter uts
ses av resp
pektive orrganisation
n
Medlem
som får förorda en ordinarrie represe
entant sam
mt ersättare.

1

Organisation och arbetsformer
Till sekreterare i rådet förordnas en tjänsteman.
Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde skall
hållas i anslutning till kommunens budgetberedning. Datum för ordinarie
sammanträden fastställs vid årets början. Extra sammanträde skall hållas om
ordföranden, vice ordföranden eller minst häften av ledamöterna begär det.
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och
ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Sekreteraren i kommunala
rådet för funktionshinderfrågor är sammankallande.
Vid sammanträden förs protokoll, som justeras av ledamot från
medlemsorganisationerna. Fullständiga protokoll delges ledamöter och ersättare i
rådet.
Arvoden
Arvoden och ersättningar för deltagande i sammanträden skall utgå enligt
gällande avtal för förtroendevalda. Varje nämnd svarar för kostnad för sina
representanter. Ledamöter i rådet som inte har sin hemvist i någon nämnd
skall erhålla sammanträdes- och bilersättning från kommunstyrelsen. Lista
på varje deltagare förs vid varje sammanträde.
Utbetalning sker 1 gång/halvår.
Ändring av reglemente
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av rådet för funktionshinderfrågor,
kommunstyrelsen eller berörda nämnder.
Fastställelse
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor fastställs av
kommunfullmäktige.
Ikraftträdande
Detta reglemente skall äga tillämpning från och med 2015-01-01.
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