1 (3)

ANVISNING, FUNKTIONSHINDERRÅD
2016-05-03

Funktionshinderråd, FR
1. SYFTE
Funktionshinderrådet, FR, är ett organ för samverkan och ömsesidig information
mellan kommunens alla nämnder och styrelser och företrädare för
funktionshinderorganisationerna inom kommunen. Även företrädare för Falu hälso- och
sjukvårdsnämnd ska medverka i rådet.
Rådet är ett viktigt forum för utbyte av tankar och idéer med de funktionshindrade i
samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. Det är därför angeläget att
rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter
beaktas.
2. UPPGIFTER/VERKSAMHETSOMRÅDE
Kommunen skall i funktionshinderrådet samverka och informera om sin verksamhet,
planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet
för de funktionshindrade i kommunen.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få funktionshinderorganisationernas synpunkter
samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.
De funktionshindrade får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Funktionshinderrådets representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de funktionshindrades
förhållanden i samhället.
Funktionshinderrådet är självständigt remissorgan i samhällsplaneringsfrågor inom
kommunen.
3. SAMMANSÄTTNING
Funktionshinderrådet består av två representanter från kommunstyrelsen, samt en
representant för var och en av de i kommunen verksamma funktionshinderorganisationerna.
Därutöver ska ingå en representant från socialnämnden, omvårdnadsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden samt myndighetsnämnden.
I rådet ingår också en representant för Hälso- och sjukvårdsberedningen i Falun.
Varje organisation/myndighet erhåller dessutom samma antal platser för ersättare.
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Vid behov kan representanter från olika samhällsorgan inbjudas för information i
vissa frågor.
Representanter från kommunala nämnder/förvaltningar kan adjungeras när frågor som
berör deras verksamhet blir aktuella.
4. ARBETSFORMER
Rådets arbete leds av ordföranden som ska vara ledamot av kommunstyrelsen och
utsedd av kommunstyrelsen. Rådet kan inom sig utse vice ordförande som skall vara
en representant för funktionshinderorganisationerna.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för sekreterar- och
kansliservice till rådet samt eventuella kostnader kopplade till verksamheten.
Funktionshinderrådet är ett referensorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning
och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och
beslutsförhet.
Rådet bör sammanträda fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar
samråd med eller information till rådet. Datum för sammanträdesdagar fastställes vid årets
början.
Ordföranden och då sådan finns utsedd, vice ordförande, bereder tillsammans aktuella
ärenden inför varje sammanträde och fastställer en föredragningslista.
Rådets ställningstaganden och initiativ skall redovisas skriftligt i protokoll efter varje
sammanträde och delges rådets ledamöter, berörda styrelser och nämnder, samt övriga
berörda.
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att
vidareinformation och beredning underlättas.
Sammanträdeslokaler, hjälpmedel, tolk, e t c skall tillhandahållas så att tillgänglighet uppnås.
5. ARBETSUTSKOTT
Funktionshinderrådet utser inom sig ett arbetsutskott som förutom ordföranden, som är
självskriven ledamot, skall bestå av fem ledamöter från funktionshinderorganisationerna vilka
väljs av rådet.
Arbetsutskottet har att bereda vissa ärenden till funktionshinderrådet samt att självständigt
besluta i samhällsplaneringsfrågor av mindre vikt och brådskande karaktär.
Arbetsutskottets sammanträden ska redovisas skriftligt i protokoll som ska delges FR,
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KS och övriga berörda.
6. MANDATPERIOD
De ledamöter och ersättare i rådet som utsetts av kommunen respektive landstinget väljs för
fyra år, räknat f r om 1 januari året efter det år då val i hela riket av kommunfullmäktige har
ägt rum. Funktionshinderorganisationerna bör om möjligt ha samma mandatperiod för sina
representanter.
Funktionshinderorganisationernas ledamöter i rådets arbetsutskott väljs av
funktionshinderrådet för fyra kalenderår i taget.
7. ÖVRIGT
Som referensgrupp förfogar inte rådet över egen budget.
Funktionshinderorganisationernas representanter i rådet utses av och representerar sina
organisationer. De är således inte politiskt valda kommunala förtroendemän och omfattas
därför inte av kommunens regler för sammanträdesarvoden. Däremot utgår ersättning för
reskostnad vid resa överstigande tre kilometer.
Styrelse och nämndsföreträdare i FR ersätts av sina respektive uppdragsgivare för sina
arvoden och kostnader i samband med uppdraget.
Varje kommunal förvaltning bör utse en tjänsteman som bevakar funktionshinderfrågor inom
den egna förvaltningen samt är kontaktperson gentemot funktionshinderorganisationerna.
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