
    

 

      

            
 

Reglemente för Rådet för förebyggande av 
funktionshinder i Skellefteå kommun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställt av kommunfullmäktige 2019-05-28 § 175 



SKELLEFTEÅ KOMMUN    
 

2 
 

§ 1 Allmänt 
 

För att bereda personer med funktionsnedsättning medinflytande och insyn i 

handläggning av frågor av allmän karaktär som är av betydelse för personer med 

funktionsnedsättning skall det finnas ett råd för förebyggande av funktionshinder som 

är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet för förebyggande av 

funktionshinder är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan lokala 

funktionsrättsföreningar och kommunala styrelser och nämnder samt även regionen. 

 

§ 2 Mål 
 

Rådet för förebyggande av funktionshinder ska med utgångspunkt från kommunens 

funktionshinderspolitiska strategi Ett Skellefteå för alla 

- Initiera och vägleda till en bra hantering av frågor av betydelse för personer 

med funktionsnedsättning 

- Utveckla en god samverkan mellan funktionsrättsföreningar och kommunala 

nämnder och därigenom bereda personer med funktionsnedsättning 

inflytande och insyn i handläggning av frågor av allmän karaktär 

- Förmedla kunskaper som kan påverka människors värderingar och attityder 

 

 

§ 3 Arbetsuppgifter 
 

Rådet för förebyggande av funktionshinder har följande arbetsuppgifter: 

 

- Hålla sig uppdaterade om den nationella funktionshinderspolitiken. 

- Följa den allmänna utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya 

intentioner). 

- Hålla kommunens funktionshinderspolitiska strategi levande och tillsammans 

med socialnämnden och kommunstyrelsen följa upp hur nämnder och 

styrelser arbetar med det. 

- Fungera som en resurs inom kommunen för frågor av särskild vikt för 

personer med funktionsnedsättning. 

- Ta tillvara de kunskaper, synpunkter och erfarenheter som personer med 

funktionsnedsättning har. 

- Arbeta med att öka medvetenhet och kunskap kring funktionsnedsättningar 

och de konsekvenser som brister i samhällsplaneringen kan orsaka. 

 

Ledamöter från styrelse/nämnder och funktionsrättsföreningar har ett särskilt ansvar 

för information mellan rådet och respektive nämnd/förening. 

 

 

Varje aktiv lokal funktionsrättsförening erbjuds att utse en representant till Rådet för 

förebyggande av funktionshinders referensgrupp. Genom referensgruppen för 

funktionsrättsföreningarna fram sina ärenden till rådet, såsom synpunkter, förslag och 
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information om lämpliga åtgärder som berör personer med funktionsnedsättning och 

deras situation i samhället. 

 

Kommunens nämnder ska utveckla samverkansformer med rådet när det gäller frågor 

av betydelse för personer med funktionsnedsättning; informera om planer för 

förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation, informera om nya 

serviceåtgärder mm. Detta ska göras i så god tid både till Rådet för förebyggande av 

funktionshinder och till dess referensgrupp, att synpunkter kan inhämtas.  

 

Rådet är ett opinionsbildande organ och ett forum för informationsutbyte och för tidig 

överläggning i frågor av principiell eller övergripande betydelse för personer med 

funktionsnedsättning. Rådet för förebyggande av funktionshinder är ett rådgivande 

forum. Rådet behandlar inte enskilda ärenden. 

 

§ 4 Rådets sammansättning 
 

Rådet för förebyggande av funktionshinder är organisatoriskt knutet till 

kommunstyrelsen medan socialkontoret svarar för administrationen. 

 

Rådet ska bestå av 15 ledamöter och personliga ersättare och har en mandatperiod som 

sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsens ledamöter. 8 ledamöter och 

8 ersättare utses av rådets referensgrupp.  Övriga 7 ledamöter och 7 ersättare utses 

bland politiker från kommunens nämnder enligt följande: Kommunstyrelsen har två 

ledamöter och två ersättare, socialnämnden har två ledamöter och två ersättare, 

tekniska nämnden har en ledamot och en ersättare, för- och grundskolenämnden har en 

ledamot och en ersättare och bygg- och miljönämnden har en ledamot och en ersättare. 

 

Nämnderna utser och arvoderar själva sina ledamöter i rådet. Företrädare för andra 

kommunala nämnder kan vid behov kallas till Rådet för förebyggande av 

funktionshinder. Rådet adjungerar en ledamot och en ersättare från Region 

Västerbottens Utskott för funktionshinder och samverkan. Region Västerbotten står för 

arvode för sin ledamot.   

 

 

§ 5 Rådets organisation och arbetsformer 
 

Rådet för förebyggande av funktionshinder utser inom sig ordförande och vice 

ordförande. Ordförande ska utses bland socialnämndens företrädare och vice 

ordförande bland företrädarna för funktionsrättsföreningarna. 

 

Rådet tillsätter en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 

dagordning till rådets sammanträden (arbetsutskott). 
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Socialförvaltningen ansvarar för sekreterarskap i rådet och dess beredningsgrupp. I 

sekreterarens uppdrag ingår att planera och sammankalla möten samt föra 

minnesanteckningar som tillhandahålls rådet. 

 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. 

 

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, beredningsgruppen eller mer än 

hälften av rådets ledamöter begär det. 

 

Skriftlig kallelse och föredragningslista till rådets sammanträden skickas ut till rådets 

ledamöter och för kännedom till rådets ersättare senast 14 dagar före rådets 

sammanträden. Kallelse till beredningsgrupp skickas ut 7 dagar i förväg. 

 

Vid sammanträden med rådet och med beredningsgruppen förs protokoll, som justeras 

av ordföranden jämte en av rådet eller beredningsgruppen utsedd ledamot. 

 

Beredningsprotokoll skickas till rådets ledamöter och deras ersättare i samband med 

kallelse till rådets sammanträden. 

 

Fullständiga protokoll från rådets sammanträden ska delges ledamöter och ersättare i 

rådet samt kommunstyrelsen, socialnämnden och Region Västerbottens Utskott för 

funktionshinder och samverkan. 

 

Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av protokollförda beslut. 

 

Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde ansvarar själv för att 

kalla ersättare. Ersättare deltar endast i ordinarie ledamots frånvaro, med undantag för 

ett sammanträde per år där både ordinarie och ersättande ledamöter inbjuds att delta. 

 

En tillgänglighetsgrupp tillsätts varje mandatperiod för att löpande och mer operativt 

följa arbetet med tillgänglighet och delaktighet i kommunen. Tillgänglighetsgruppen 

består av en ordinarie representant från vardera funktionshindergrupp: syn, hörsel, 

psykiatri, utvecklingsstörning, medicin och rörelse, samt personliga ersättare. 

Representanterna föreslås av referensgruppen och beslutas av Rådet för förebyggande 

av funktionshinder. Ledamöter får ersättning när de är med på träffar enligt Skellefteå 

kommuns aktuella arvodesregler för förtroendevalda.  

 

 

§ 6 Ekonomi 
 

Till funktionsrättsföreningarnas representanter utgår arvode och traktaments- och 

reseersättning enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda. 
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§ 7 Ändring av reglemente 
 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av Rådet för förebyggande av 

funktionshinder, kommunstyrelsen eller socialnämnden. 

 

§ 8 Fastställelse 
 

Reglemente för Rådet för förebyggande av funktionshinder ska fastställas av 

kommunfullmäktige. 

 

§ 9 Utbildning 
 

Ledamöterna i Rådet för förebyggande av funktionshinder ska erbjudas utbildning i 

början av varje mandatperiod. 
 

 


