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Uppdragsbeskrivning och sammansättning för
Funktionsrättsrådet Katrineholm
Syfte
Funktionsrättsrådet Katrineholm har en viktig funktion för att goda livsvillkor ska
uppnås för personer med funktionsnedsättning. Syftet med rådet är att verka för att
goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms
kommun.
Uppgift
Ett ömsesidigt informationsutbyte ska ske mellan Handikappföreningarna i
Katrineholm och kommunen. Funktionsrättsrådet Katrineholm ska utgöra ett forum
för att inhämta yttranden i frågor som på en övergripande nivå rör personer med
funktionsnedsättning. Vidare ska rådet bevaka tillgänglighetsfrågorna genom att
representera de funktionsnedsattas synpunkter.
•

Kommunens företrädare ska informera och inhämta synpunkter i så tidigt skede
att rådets synpunkter och förslag hinner beaktas

Arbetet ska drivas i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Det innebär att främja, skydda och säkerställa mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning.
FN:s konvention består av totalt 50 artiklar om grundläggande och allmänna
principer, allmänna åtaganden och rättighetsartiklar samt procedurregler som
beskriver verkställandet.
Konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och skapar
inte i sig några nya rättigheter utan utgår ifrån grundläggande principer som jämlikhet
och icke-diskriminering.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger
funktionshinderorganisationerna rätt att delta i hela processen då åtgärder planeras,
genomförs och utvärderas (Artikel 4 punkt 3, artikel 33 punkt 3).
Ett sätt för kommunen att leva upp till detta är att kommunen har ett funktionsrättsråd
som utgör ett forum för bland annat ömsesidig information, samråd och inflytande
samt verkar som en länk mellan funktionshinderrörelsen och kommunen.
•

Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
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•

Representanterna i rådet ska erhålla lämplig utbildning och information för att
kunna fullfölja sitt uppdrag

•

Rådet ska varje år redovisa vad som gjorts

Rådet ska arbeta i enlighet med Katrineholms kommuns värdegrund RÖTT, det vill
säga Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit.
Organisation
Funktionsrättsrådet Katrineholm är organisatoriskt placerat under kommunstyrelsens
folkhälsoutskott, som utgör rådets styrgrupp och beslutar om syfte, uppgift,
organisation, sammansättning och arbetsform för det. Representant från utskottets
majoritet utses till ordförande för samverkansorganet.
Berörda förvaltningar utser själva representanter och ersättare till organet. Likaså
utser Handikappföreningarna i Katrineholm självständigt representanter och ersättare.
Handikappföreningarna i Katrineholm utser en av sina representanter till vice
ordförande.
Kommunens tjänstemän bistår rådet med sekreterarfunktion.
Genomförandet av aktiviteter ska ske inom respektive organisations verksamhet.
Sammansättning
Följande verksamheter inbjuds att ingå i samverkansorganet:
• Representant från folkhälsoutskottets majoritet (ordf.)
• Representant från utskottets majoritet – 1 st
• Representant från utskottets opposition – 1 st
• Representant från Handikappföreningarna i Katrineholm – Hörsel
• Representant från Handikappföreningarna i Katrineholm – Kognitiv
• Representant från Handikappföreningarna i Katrineholm – Medicin
• Representant från Handikappföreningarna i Katrineholm – Rörelse
• Representant från Handikappföreningarna i Katrineholm – Syn
• Representant från samhällsbyggnadsförvaltningen
• Representant från service- och teknikförvaltningen
• Representant från vård- och omsorgsförvaltningen
• Representant från kultur- och turismförvaltningen
• Representant från KFAB
Det är representanter från politiken samt handikappsförbunden som utgör
funktionsrättsrådet Katrineholm. Övriga representanter närvarar i egenskap av
sakkunniga.
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Arbetsformer
Funktionsrättsrådet Katrineholm är ett rådgivande organ som har möjlighet att lämna
synpunkter samt vara remissinstans i planeringsfrågor som rör tillgänglighet.
Funktionsrättsrådet Katrineholms möten planeras av en beredningsgrupp bestående
av ordföranden och en representant från Handikappföreningarna i Katrineholm,
lämpligen rådets vice ordförande. Eventuell medverkan av personer som inte ingår i
funktionsrättsrådet Katrineholm ska godkännas av ordförande innan mötet.
• Representanter har i uppgift att se till att komma förberedda till möten och ha haft
dialog med sin grupp
•

Handlingar och underlag till rådets möten ska delges i god tid och på sådant sätt
att alla kan ta del av det. Ordföranden bestämmer om handlingar får lämnas vid
sammanträdet. Skriftlig kallelse med dagordning och minnesanteckningar från
föregående möte sänds till samtliga representanter och ersättare

•

Minnesanteckningar ska publiceras på kommunens webbplats

•

Funktionsrättsrådet Katrineholm sammanträder minst fyra gånger per år,
mötestillfällena planeras årligen. Ersättare har rätt att närvara på samtliga möten.
Ordföranden lämnar rapport i folkhälsoutskottet om rådets arbete

•

Remissyttranden och andra ärenden som måste hanteras mellan rådets möten får
avgöras gemensamt av funktionsrättsrådet Katrineholms ordförande och vice
ordförande. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande
eller mer än hälften av rådets representanter begär det

•

Reseersättning kan utgå till föreningsrepresentanter i funktionsrättsrådet
Katrineholm under följande förutsättningar:
- Kommunens resepolicy förordar användande av allmänna kommunikationer
eller samåkning. Om bil används utgår ersättning för resekostnader vid
sammanträden och andra uppdrag, inom eller utom kommunen, enligt det
kommunala bilavtalet
- Föreningsrepresentant har rätt till ersättning för kostnader för resor om avståndet
från dennes bostad eller arbetsplats till sammanträdet överstiger fem kilometer
- Föreningsrepresentant som är berättigad till färdtjänst eller sjukresor ersätts för
egenavgift för kostnader för taxi och liknande. Dessa avgifter regleras i
Katrineholms kommuns författningssamling om färdtjänsttaxa
- För samtliga resor gäller att reseersättning betalas ut för resor som inte redan
ersätts på annat sätt. Det ankommer på resenären att själv begära reseersättning.
Dessutom kan reseersättning utgå för resa till studiebesök/kurs/konferens eller
liknande, utanför rådets ordinarie sammanträden, om den sker på rådets
uppdrag. Sådan resa ska i förväg godkännas av ordföranden i funktionsrättsrådet
Katrineholm
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