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Reglemente för kommunala
tillgänglighetsrådet
Funktion
Kommunens tillgänglighetsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan funktionshinderorganisationer och styrelser och nämnder i Alvesta
kommunkoncern. Det är remissinstans i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.
Rådet ska ge funktionshinderorganisationer i kommunen möjlighet att ta initiativ och att
aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då särskilt vad
gäller verksamheter som rör personer med funktionsnedsättning.
Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska i rådet informera om sin verksamhet och
planerade förändringar som är betydelsefulla för personer med funktionsnedsättning.
Av funktionshinderorganisationerna utsedda ledamöter och ersättare i rådet kan ingå i arbetsoch referensgrupper inom ramen för kommunkoncernens verksamheter.

Organisation
Kommunens tillgänglighetsråd organiseras under kommunstyrelsen och administreras av
kommunledningsförvaltningen.

Sammansättning
Kommunens tillgänglighetsråd består av åtta ledamöter som utses av funktionshindrades
organisationer (den s.k. referensgruppen). Därutöver ingår en ledamot från vardera
kommunstyrelsen, nämnden för samhällsplanering, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för individ- och familjeomsorg.
Personliga ersättare utses för de ordinarie ledamöterna i rådet.
Till rådet är också knutna tjänstemän från berörda förvaltningar och kommunala bolag.

Ordförande
Den av kommunstyrelsen utsedda ledamoten är tillika rådets ordförande.
Vid behov kan rådet utse vice ordförande.

Ersättares närvarorätt
Ersättare äger inte närvarorätt annat än då ordinarie inte kan tjänstgöra.
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Andras närvaro- och yttranderätt
Rådets möten är slutna men rådet kan inför visst möte eller för viss period medge personer
närvara och ha yttranderätt. På samma sätt får rådet vid enskilt möte ge andra personer rätt att
närvara och yttra sig vid detta möte.

Arbetsformer
Sammanträden
Kommunens tillgänglighetsråd sammanträder minst fyra gånger per år. Extra sammanträden
får hållas då ordföranden anser det motiverat. Rådet kan förutom egna sammanträden också
delta i planering och genomförande av särskilda samrådsmöten för personer med
funktionsnedsättning eller andra aktiviteter där någon vill ha rådets medverkan.
Protokoll
Vid rådets egna sammanträden förs protokoll som justeras av ordförande och en av
funktionshinderorganisationernas ledamöter i rådet. Sammanträdesprotokoll delges rådets
ledamöter och ersättare och publiceras på kommunens hemsida.
Beredning
Referensgruppen bereder aktuella ärenden från funktionshinderorganisationerna till
sammanträdena. Ärende ska lämnas till kommunledningsförvaltningen minst tre veckor före
utsatt sammanträde. I protokoll från referensgruppen ska framgå vilka representanter från
referensgruppen som ska kallas in till nästa möte med tillgänglighetsrådet.
Föredragningslista
Ordföranden bestämmer dagordning till sammanträde. Ordföranden bestämmer också när
ärende ska behandlas av rådet.
Kallelse
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista ska skickas till rådets ledamöter samt till ersättare
senast 14 dagar före sammanträde. Efter överenskommelse med respektive ledamot och
ersättare kan kallelse skickas med e-post.

Remissvar
Funktionshinderorganisationerna som företräds i rådet utformar om möjligt gemensamma
remissyttranden i frågor som remitterats till rådet. Rådet som helhet får också avfatta och
lämna yttranden.
Beslut i sådana fall fattas med enkel majoritet. Sittande ordförande har i förekommande fall
utslagsröst.

Arvode
Kommunala tillgänglighetsrådet har som referensorgan ingen egen budget. Det av kommunen
utsedda ledamöterna får ersättning enligt reglemente för förtroendeuppdrag.
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Funktionshinderföreningarna svarar själva för sina representanters utlägg vid sammanträden
och dylikt. Reseersättning utbetalas från kommunen och utgår till representanter från
funktionshinderorganisationerna
Ledamöter i rådet erbjuds att delta i kommunal utbildning när så befinnes vara lämpligt.
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