Sida

Reglemente

1(2)

Dnr

Kommunala Handikapprådet

Reglemente för Kommunala Handikapprådet
Fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-24, § 109 att gälla från och med
2015-01-01. Reglementet för Kommunala Handikapprådet upphör att gälla
samma datum.
Ändamål och uppgifter
Kommunala Handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan Örkelljunga kommun och aktiva företrädare
för handikapporganisationerna och har inte några beslutsbefogenheter.
Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.
Syftet med rådet är följande:


att ge inflytandet i frågor som gäller handikappområdet,



att kunna initiera nya handikappfrågor i kommunens nämnder,



att vara remissorgan i de frågor som berör handikappområdet och
som kommunen beslutar inhämta rådets synpunkter om, samt



att vara ett forum for opinionsbildning och kunskapsspridning.

Sammansättning
Kommunala Handikapprådet består av två ledamöter jämte ersättare från
socialnämnden, kommunstyrelsen, samt samhällsbyggnadsnämnden och 2
representanter jämte ersättare från handikapporganisationerna.
Handikapporganisationerna ska tillhöra något av de statsbidragsberättigade
handikapporganisationerna.
Respektive huvudman utser sin/sina representant/-er till Kommunala
Handikapprådets ledamöter och ersättare för en tid motsvarande mandattiden
i kommunens styrelse och nämnder.
Organisation som ingår i Kommunala Handikapprådet skall före den 1
november det år kommunfullmäktige väljs meddela socialnämnden vilka
ledamöter och ersättare som utsetts till Kommunala Handikapprådet.
Socialnämnden utser ordförande i Kommunala Handikapprådet. Rådet har
möjlighet att för särskild fråga adjungera ledamot till rådet.
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Arbetsformer
Rådet sammanträder sex gånger per år på tider som rådet fastställer. Extra
sammanträden kan hållas efter ordförandens bedömning. En
beredningsgrupp på 6 personer (inklusive ordföranden och sekreteraren)
skall inrättas med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till
rådets sammanträden. Förvaltningschefen utser sekreterare till rådet och
beredningsgruppen. Kallelse till sammanträde skall, med angivande av vilka
ärenden som skall behandlas, avsändas till varje ledamot och ersättare senast
en vecka före sammanträdesdagen. Socialnämnden biträder handikapprådet
med erforderliga tjänstemannaresurser vid sammanträden och för kallelser,
remissvar och dylikt.
Vid varje sammanträde skall föras protokoll vilket undertecknas av
ordföranden och sekreteraren. Protokollet tillställs rådets ledamöter och
ersättare i samband med kallelse till nästkommande sammanträde.
Till handikapprådets ledamöter utgår endast reseersättning.
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet
sammanträder gemensamt.

