Reglemente
2017-08-28

Reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet i Uppvidinge kommun
fastställt av kommunfullmäktige 2017-11-28 § 129.

§ 1 Syfte
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan företrädare för funktionsnedsättningsföreningar,
kommunstyrelse och facknämnder.
Tillgänglighetsrådet ska förstärka inflytandet i frågor som rör personer med
funktionsnedsättning.
Tillgänglighetsrådet ska verka för att frågor som rör personer med
funktionsnedsättning beaktas i kommunens verksamheter.
Tillgänglighetsrådet ska vara remissorgan i frågor som rör personer med
funktionsnedsättning.
Tillgänglighetsrådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

§ 2 Uppgifter
Kommunens företrädare ska informera Tillgänglighetsrådet om planer och
förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör personer
med funktionsnedsättning och inhämta Tillgänglighetsrådets synpunkter så tidigt i
planerna att det finns möjlighet att påverka.
Tillgänglighetsrådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten.
Tillgänglighetsrådet ska vara ett forum för frågor som rör personer med
funktionsnedsättning.

§ 3 Kommunala tillgänglighetsrådets sammansättning
Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen eller den nämnd
som kommunstyrelsen beslutar.
Lokal eller regional funktionsnedsättningsförening knuten till Funktionsrätt Sverige
som bedriver organiserad verksamhet i, samt har medlemmar bosatta i, Uppvidinge
kommun ska bjudas in att delta vid Tillgänglighetsrådets möten.
Kommunstyrelsen utser kommunens representanter i tillgänglighetsrådet, varav
minst en ska vara ledamot i kommunstyrelsen eller den nämnd som
kommunstyrelsen beslutat ska knytas till Kommunala Tillgänglighetsrådet.
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§ 4 Organisation och arbetsformer
Kommunstyrelsen utser ordförande för Tillgänglighetsrådet. Ordföranden bör
företrädesvis utses bland kommunens representanter.
Uppvidinge kommun svarar för sekreterarskap i Tillgänglighetsrådet.
Tillgänglighetsrådet ska mötas vid minst två tillfällen per år.
Skriftlig inbjudan utsänds senast en månad före mötesdatum till
funktionsnedsättningsföreningarna, varvid föreningarna ges två veckor att inkomma
med förslag till punkter på föredragningslistan.
Inbjudan kompletteras med föredragningslista och eventuellt tillhörande underlag,
senast sju dagar före mötesdatum.
Vid mötet förs anteckningar som jämte ordföranden justeras av utsedd deltagare i
Tillgänglighetsrådet.
Anteckningar ska delges kommunstyrelsen, socialnämnden samt inbjudna
funktionsnedsättningsföreningar.

§ 5 Ekonomi
Kommunen står för de kostnader som uppstår i samband med Tillgänglighetsrådets
möten.

§ 6 Ändring av reglemente
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunstyrelsen.

§ 7 Fastställan
Reglemente för Tillgänglighetsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige.
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