
 
  Styrdokument 1 
 
 
 
 
 

Ansvarig: Kommunstyrelsen Senaste ändringen antagen: KF 2022-12-19, § 152  
Rådet för funktionsrätt, reglemente Uppföljning: Gäller tillsvidare  

Rådet för funktionsrätt, reglemente 
 
Antaget av kommunfullmäktige (KF) 2017-12-18, § 159. Ersätter reglementet för 
kommunala handikapprådet. Ändringar antagna av KF 2022-12-19, § 152. 
 
Allmänt 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna på olika sätt främja förutsättningarna 
för goda levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättning. 
 
Genom Rådet för funktionsrätt kan detta ske med kommunens funktionsrättspo-
litiska program som utgångspunkt samt i nära samverkan med funktionsrättsorga-
nisationer. Rådet för funktionsrätt är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationerna och kommu-
nens styrelse, nämnder och förvaltningar. 
 
Arbetsuppgifter 
Kommunen ska informera Rådet för funktionsrätt om sin verksamhet och då 
speciellt om hur omsorgen om människor med funktionsnedsättning är utformad 
och organiserad. Synpunker ska inhämtas från rådet i ett tidigt skede så det har 
möjlighet att med sina synpunkter och förslag påverka ett ärendes handläggning i 
aktuell nämnd. 
 
Funktionsrättsorganisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för för-
ändringar i den kommunala verksamheten. De kan även informera om och lämna 
förslag på lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör förhållan-
den i samhället, för personer med funktionsnedsättning.  
 
Sammansättning 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för Rådet för funktionsrätt. Kommunsty-
relsen utser rådets ordförande och vice ordförande.  
 
Socialnämnden, utbildningsnämnden, Norra Västmanlands Kommunalteknikför-
bund, Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd utser vardera en leda-
mot och en ersättare i rådet. 
 
Funktionsrättsorganisationer verksamma i Fagersta bildar en samrådsgrupp, som 
gemensamt utser representanter med ersättare. Samrådsgruppen har kontinuerliga 
träffar, för att tillsammans diskutera ärenden till rådet. Mandatperioden ska mot-
svara mandatperioden för kommunalt förtroendevalda.  
 
Rådet kan vid behov bjuda in representanter för andra samhällsorgan.  
 
Rådet utser inom sig ett arbetsutskott. 
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Fagersta kommuns bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda gäller. 
Kommunstyrelsen ansvarar för ersättning till funktionsrättsorganisationernas re-
presentanter. 
 
Arbetsformer 
Rådet för funktionsrätt sammanträder en gång per kvartal. Ledamöterna får en 
kallelse en vecka före rådets sammanträde. Ersättare får föredragningslistan för 
kännedom. 
 
Arbetsutskottet sammanträder minst tre veckor före rådet, för att förbereda ären-
den och fastställa föredragningslistan.  
 
Protokoll från rådets möten delges ledamöter, kommunstyrelsen samt berörda. 
Politiskt valda ledamöter har rapporteringsskyldighet till respektive nämnd. 
_____ 


