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Reglemente för Motala kommuns råd för 
funktionshinderfrågor 
Ändamål och uppgifter 
1 § 

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 
företrädare för föreningarna för personer med funktionsnedsättning i kommunen och 
Motala kommun, genom dess kommunstyrelse. Rådet har inga beslutsbefogenheter. 

Rådet ska vara ett forum där företrädare för föreningarna kan framföra sina synpunkter i 
frågor som berör personer med funktionsnedsättning och som avser kommunens uppgifter 
och ansvarsområden. 

Ärenden som avser enskild person får inte behandlas i rådet. 

2 § 

Rådet för funktionshinderfrågor ska främja ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen 
och föreningarna för personer med funktionsnedsättning. Rådet ska främst 
• hålla sig informerat om befintliga samhällsresurser och kommunens planering, 

genomförande och utvärderingar av åtgärder som rör människor med funktions-
nedsättning i Motala kommun, särskilt avseende tillgänglighet i offentliga miljöer 

• ta tillvara och framföra föreningarnas erfarenheter och synpunkter 
• medverka vid information till föreningarna för personer med funktionsnedsättning. 

Rådets sekretariat ser till att organisationernas synpunkter vidarebefordras till berört 
kommunalt organ. 

Ledamöterna i rådet förväntas bidra till det informationsutbyte som sker inom rådet samt 
vara en länk mellan rådet, organisationerna och nämnderna. 

Sammansättning 
3 § 

Rådet för funktionshinderfrågor består av tio ordinarie ledamöter och tio ersättare. 
Samtliga ska vara folkbokförda i Motala kommun. 

I kommunen verksamma föreningar för personer med funktionsnedsättning företräds av 
fem ledamöter med fem ersättare. Det är önskvärt att föreningar för personer med olika 
former av funktionsnedsättning representeras i rådet. 

Kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska servicenämnden 
och bildningsnämnden utser vardera en ledamot och en ersättare. Kommunstyrelsens 
ledamot är ordförande för rådet. Socialnämndens ledamot är vice ordförande. 
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Mandattiden för rådets ledamöter och ersättare sammanfaller med mandattiden för 
ledamöter och ersättare i kommunala nämnder och styrelser. Föreningarnas företrädare får 
utses för kortare tid för att möjliggöra roterande representation. 

Sammanträden 
4 § 

Samtliga ledamöter och ersättare kallas till och har rätt att närvara vid sammanträden med 
rådet för funktionshinderfrågor. 

Representanter från andra kommunala nämnder och styrelser samt kommunala tjänstemän 
får närvara vid rådets sammanträden. Vid behov kan även representanter från andra 
samhällsorgan bjudas in för information och diskussion. 

Sammanträden bör företrädesvis förläggas till kvällstid. 

5 § 

Rådet för funktionshinderfrågor ska ha fyra ordinarie sammanträden per år. 

6 § 

Rådet för funktionshinderfrågor har rätt till sekreterarstöd och grundläggande administrativ 
service från kommunens gemensamma ledningsförvaltning. 

Ärenden som ska tas till behandling i rådet bör vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor 
före sammanträdet. 

Kallelse till sammanträde, med uppgift om de ärenden som ska behandlas, ska skickas med 
post eller e-post senast två veckor före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar ska bifogas kallelsen. 

Vid sammanträde ska föras minnesanteckningar på ordförandens ansvar. 

Ersättning 
7 § 
De valda företrädarna för föreningarna för personer med funktionsnedsättning har rätt till 
ersättning för resor i anslutning till rådets möten i enlighet med de regler som gäller för 
kommunalt förtroendevalda. 
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