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Arbetsordning för tillgänglighetsrådet 

 
Innehållsförteckning, § 
1. Ansvarsområde 
2. Rådets sammansättning 
3. Arbetsformer 
4. Ersättning till ledamöter 
5. Ersättning till ritningsgranskare 

 
 

§ 1 Ansvarsområde 

Kommunen har både ett lagstadgat ansvar och ett intresse av att sam-
verka med såväl enskilda som de organisationer som företräder funkt-
ionshindrade kvinnor och män, flickor och pojkar. Samrådet med de 
funktionshindrades organisationer sker bland annat genom tillgänglig-
hetsrådet. 

 
Tillgänglighetsrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig in- 
formation mellan kommunen och företrädare för berörda brukarorgani-
sationer. Rådet är ett referensorgan och tar inte ställning som kommunal 
nämnd eller styrelse. Tillgänglighetsrådet är dock en viktig kanal till 
funktionshindrade i kommunen. Det är därför angeläget att rådet ges 
reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter 
beaktas. 

 
Kommunen ska informera rådet om planer för förändringar av sam- 
hällsinsatsernas utformning och organisation som generellt berör funk-
tionshindrade. Kommunen bör därför i ett så tidigt skede som möjligt 
inhämta rådets synpunkter och förslag så att dessa kan påverka ären-
dets handläggning. 

 
Rådets representanter kan via rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar och anpassningar av den kommunala verksamheten som 
berör funktionshindrades förhållanden och villkor i samhället. 
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§ 2 Rådets sammansättning 

Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. 
 

Tillgänglighetsrådet består av tolv ledamöter och lika många ersättare 
för dessa. Tre ledamöter med ersättare utses av kommunen. Nio leda-
möter med ersättare utses av funktionshinderorganisationerna. 

 
Kommunstyrelsen utser av sina ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande till rådet samt ersättare för dessa. 

 
Socialnämnden utser av sina ledamöter en ordinarie ledamot till 
rådet och ersättare för henne/honom. 

 
Funktionshinderorganisationerna i kommunen utser totalt nio leda-
möter och nio ersättare enligt nedanstående. Om föreningen i kom-
munen inte är aktiv får föreningens distriktsorganisation utse leda-
möter och ersättare. 

 

SRF Synskadades  Riksförbund En ledamot 
DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelse-  

 hinder En ledamot 
FUB Föräldraföreningen för utvecklingsstörda  

 barn och ungdomar En ledamot 
R Reumatikerföreningen En ledamot 
HRF Hörselskadades riksförbund En ledamot 
RmA Allergiföreningen En ledamot 
FHL Föreningen hjärt och lung En ledamot 
RBU Rörelsehindrade barn och ungdomar En ledamot 
RSMH Riksförbundet för social och mental hälsa En ledamot 
   

Politiskt utsedda ledamöter till rådet utses för samma tidsperiod som 
kommunfullmäktige utser ledamöter till nämnder och styrelser.  

 
Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom 
kommunen med syfte att tillvarata funktionshindrades intressen 
kan inbjudas att delta i rådets överläggningar. 

 
Representanter för andra samhällsorgan kan även inbjudas till rådet 
för information, diskussion eller samråd. 
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§ 3 Arbetsformer 

Tillgänglighetsrådet sammanträder fyra gånger per år. Samman-
träde ska även hållas om ordföranden eller minst hälften av rådets 
ledamöter begär det. 
 
Datum för sammanträden kommande år fastställs året innan.  

 
En referensgrupp förbereder nästkommande sammanträde i rådet 
och lämnar i god tid in förslag till föredragningslistan. Referens-
gruppen är en öppen grupp dit alla kvinnor och män som repre-
senterar funktions- hinderorganisationer är välkomna. 

 
Rådet utser ritningsgranskare som har uppdraget att lämna syn-
punkter på ny- och om- byggnationer av kommunens lokaler.  

 
Kommunen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. Kal-
lelse, samt förslag till föredragningslista med tillhörande handlingar 
ska på lämpligt sätt skickas varje ledamot och ersättare minst fem 
dagar före sammanträdet. 

 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde meddelar 
sekreteraren som kallar ersättaren. 

 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara vid rådets samman-
träden och har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare har rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet.  

 
Tillgänglighetsrådet är ett referensorgan. Rådet behöver därför 
inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunalla-
gens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. 

 
Protokoll förs vid sammanträdet. Protokollet justeras av ordföran-
den och en ledamot från funktionshindersorganisationerna. 
 
§ 4 Ersättning till ledamöter 

Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen och socialnämnden får er-
sättning vid möten enligt kommunens bestämmelser för ersättning 
till förtroendevalda (Id nr 0:7). 
 
Funktionshinderorganisationernas representanter i rådet utses av 
och representerar sina organisationer och får därför inte arvode 
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Representanter från funktionshinderorganisationerna får vid möten 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst, reskostnader, resetillägg och 
traktamente enligt kommunens bestämmelser för ersättning till för-
troendevalda (Id nr 0:7).  
 
Ersättning enligt ovan utgår både vid referensgruppens möten 
och vid rådets möten. 

 
§ 5 Ersättning till ritningsgranskare 

Av rådet utsedda ritningsgranskare får ersättning för förlorad ar-
betsförtjänst, reskostnader, resetillägg och traktamente enligt kom-
munens bestämmelser för ersättning till förtroendevalda (Id nr 0:7) 
när de granskar ritningar på rådets uppdrag.  
 
Ritningsgranskare ska lämna in en reseräkning till rådets sekreterare. 
Räkningen ska attesteras av ordföranden innan utbetalning.  
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