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Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
Fastställt av kommunfullmäktige 2001-04-09, reviderat 2007-09-19 och 2015-06-03, Kf § 62

Rådets verksamhet
§1 Kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för ömsesidigt samråd mellan
handikapporganisationerna och kommunen.
Rådets syfte är att verka för att funktionsnedsattas aspekter beaktas i alla kommunala nämnder
och förvaltningskontor.
§2 Rådets uppgifter är:
• att följa de funktionsnedsattas förhållanden i kommunen och genom framställningar
till nämnder och styrelser påtala de funktionsnedsattas intressen och behov,
• att informera och förmedla kunskaper och erfarenheter i ärenden som berör personer
med funktionedsättning till nämnder och förvaltningar,
• att stimulera handikapporganisationerna så att dessa behandlar frågor som kan komma
från rådet och kommunala nämnder,
• att vara informationsorgan i alla ärenden som kan vara av särskilt intresse för personer
med funktionsnedsättning. Det gäller t ex utformningen av bostadsområden och
kommunikationer, anläggningar för fritids- och kulturaktiviteter samt alla frågor som
hör till äldre- och handikappomsorgen.
Ärenden som berör enskild individ, får inte behandlas i rådet.

Sammansättning och sammanträden
§3 Rådet skall bestå av elva ledamöter.
•
•

Fyra ledamöter och ersättare utses av handikapporganisationerna genom
Handikappades samarbetsorgan i Järfälla och Upplands-Bro (HSO).
En ledamot utses av Synskadades Riksförbund Järfälla och Upplands-Bro.

•
•
•

En ledamot utses av Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) i UpplandsBro
En ledamot utses av Anhörigföreningen i Upplands-Bro.
Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter från kommunen.

Kommunen ledamöter väljs för samma period som kommunens nämnder medan
handikapporganisationernas ledamöter utses för ett år.
Kommunens representanter leder rådets sammanträden.
Representant för annan handikappförening kan efter beslut i rådet adjungeras till kommunala
tillgänglighetsrådets möten.
§ 4 Kommunstyrelsen är huvudman för rådet och svarar för sekreterarfunktionen.
I fråga om förfarandet vid sammanträden, förande av minnesanteckningar mm gäller för rådet
vad det själv bestämmer.
Rådet sammanträder minst fyra gånger om året.
Rådet äger rätt att efter samråd med berörd förvaltning inbjuda tjänstemän inom kommunen
till sammanträde för föredragning och information.

