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REGLEMENTE FÖR RÅDET FÖR 
FUNKTIONSHINDERFRÅGOR  

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
företrädare för funktionshinderorganisationerna och berörda nämnder/kommunstyrelsen.  

Syfte    

Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller funktionshindrade  

Rådet ska verka för att funktionshinderfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering  

Rådet kan initiera nya funktionshinderfrågor i nämnder/kommunstyrelsen  

Rådet kan vara remissorgan i frågor som berör funktionshindrade  

Rådet ska vara ett forum för samråd och kunskapsspridning   

Rådet för funktionshinderfrågor ska vara en mötesplats för samråd i välfärdsfrågor och i 
synnerhet i frågor som berör funktionshindrade. 

Uppgifter/verksamhetsområde  

Rådet för funktionshinderfrågor ska aktivt följa utvecklingen inom det välfärdspolitiska 
området och i synnerhet inom funktionshinderområdet.   

Kommunen får, genom rådet, möjlighet att erhålla funktionshinderorganisationernas 
synpunkter samt möjligheten att samråda i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.  
Rådet får vid behov inhämta/adjungera medverkan från förvaltningsorganisationen.  

De funktionshindrade har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar 
av det serviceutbud som berör funktionshindrades möjligheter till en god livskvalitet.  

Rådets sammansättning  

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

Rådet skall bestå av minst tio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna 
med personlig ersättare. Fem ordinarie ledamöter med personliga ersättare utses av 
kommunen.  

Kommunstyrelsen, omsorg- och arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utser en ledamot samt en 
ersättare vardera. Kommunens ledamöter och ersättare utses för den tid som 
överensstämmer med den politiska mandatperioden. 



 

 

 
Ale kommun, sektor XXX • 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se 

Funktionshinderorganisationerna utser vilka föreningar som skall representeras i Rådet för 
funktionshinderfrågor. Ledamöter och ersättare kan utses för annan period än den som 
överensstämmer med den politiska mandatperioden tid, dock minst ett år. 

Föreningarna samarbetar med varandra genom en referensgrupp.  

Rådet för funktionshinderfrågor utser en ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna 
och vice ordförande utses av funktionshinderorganisationerna.  

Ersättarna för funktionshinderföreningarna får närvara vid Rådet för funktionshinderfrågor 
sammanträden.  

Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, erbjuds medverkan med en representant 
(adjungeras).  

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska när rådet önskar, medverka vid 
rådets sammanträde för att informera och samråda i frågor/ärenden av större vikt.   

Arbetsformer  

Rådet sammanträder fyra gånger per år. . Extra sammanträde kan hållas om rådets 
ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.  

Datum för sammanträden fastställs vid årets början.  

Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och 
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter och ersättare senast fem dagar före 
sammanträdet och på sådant sätt att vidare information och beredning underlättas.  

Rådets ställningstagande skall efter varje sammanträde redovisas genom beslutsprotokoll, 
som delges rådets ledamöter och ersättare samt nämnder och kommunstyrelsen. 
Protokollet skall justeras inom 14 dagar.  

Funktionshinderorganisationernas ledamöter ges möjlighet att deltaga i utbildningar, 
studiebesök m.m. som är kopplat till uppdraget. Kommunen svarar för rimlig 
kostnadsersättning.  

Reglemente  

Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor fastställs av kommunfullmäktige.  

Ändring av reglementet kan initieras av Rådet för funktionshinderfrågor eller omsorg- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

Arvoden  

För rådet gäller arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun. 

För förtroendevald i Ale gäller kommunens arvodesbestämmelser.  
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Administrativt stöd 

Rådet har rätt till sekreterarstöd och övrig grundläggande administrativ service 

 
Antaget i kommunfullmäktige 2003-02-24, § 40.  
Revidering, Kf § 51, 2005-04-25. 
Revidering, Kf § 117, 2008-09-29 Rådets sammansättning- ett nytt sjunde stycke. 
Revidering, Kf § 118, 2008-09-29 Namnbyte. 
Revidering. Kf § 55, 2012-04-23 
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