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Arbetsuppgifter 

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig 

information mellan företrädare för pensionärs- och handikapporganisationerna och 

kommunens beredande och beslutande utskott och styrelse inom den kommunala 

förvaltningen. 

Rådet ska samråda/samverka med företrädare från kommunstyrelsen och dess utskott, samt 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Pensionärs- och handikapporganisationerna bereds genom sina representanters möjligheter att 

framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning, föreslå förändringar och 

förbättringar på boendemiljön samt trivsel- och servicefrågor som är av intresse för dem.  

Kommunen ska genom sina representanter i rådet informera pensionärs- och 

handikapporganisationerna om planer på förändringar av samhällsinstansernas utformning 

och organisation och därigenom inhämta synpunkter från organisationernas representanter 

Rådet ska vara ett referensorgan. Rådets ställningstaganden och initiativ ska redovisas 

skriftlig i form av protokoll efter varje sammanträde och delges rådets ledamöter samt på 

kommunens hemsida www.nordmaling.se av protokollet ska framgå de avvikande synpunkter 

som framförts. 

De synpunkter, ställningstaganden och initiativ som framförs i rådet ska föras vidare till 

kommunstyrelsen.  

Rådet ska verka för att följa FN:s staderegler när det gäller funktionshinder. 

Syfte 

Rådets syfte är att: 

- rådet ska förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre och personer med

funktionsnedsättning

- medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare

- rådet ska verka för att pensionärernas och personer med funktionsnedsättnings frågor

beaktas i utskott, styrelse, nämnder och förvaltning.

- rådet ska verka för att pensionärernas och personer med funktionsnedsättnings

synpunkter beaktas i kommunstyrelsens verksamhetsplanering.

- rådet kan initiera nya pensionärs- och tillgänglighetsfrågor i kommunstyrelsen och

förvaltningar

- rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna och personer med

funktionsnedsättning

- rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

http://www.nordmaling.se/
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Exempel på frågor som kan föranleda ett yttrande från rådet: 

Vårdrutiner, hemtjänst, färdtjänst, fritidsfrågor, trafikfrågor, miljöfrågor, skolfrågor, 

vårdrutiner, yttre miljö samt boende vid ny- och ombyggnad.  

Organisation och arbetsformer: 

Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.  Ärenden initierade i rådet 

bereds i respektive berört utskott.  

Rådet ska bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare valda av kommunfullmäktige, varav 

två (2) från majoriteten och en (1) från oppositionen. Mandattiden sammanfaller med vad som 

gäller för övriga nämnder. Kommunfullmäktige väljer ur rådets ledamöter en ordförande. 

Rådet kan inkalla tjänstemän att föredra ärenden i rådet.  

Vid rådets sammanträden ska protokoll föras. Ordförande ansvarar för att protokoll förs på 

sammanträdena samt att protokollet överlämnas till berörda parter. Justering av protokoll görs 
av ordförande för sammanträdet samt två ordinarie valfria personer som sitter i rådet.

Val till tillgänglighetsrådet verkställs av varje pensionärs- och handikappförening med 

förankring till organisationer företrädande personer med funktionshinder och pensionärer. 

Kommunfullmäktige har beslutat att följande föreningar får utse en (1) ordinarie och en (1) 

ersättare; PRO Rundvik, PRO Nordmaling, SPF kedjan, föreningen som representerar 

synskadade, föreningen som representerar hörselnedsatta, föreningen som representerar 

psoriasis, föreningen som representerar reumatiker och föreningen som representerar 

astma/allergi. Föreningen ska ha rikstäckande förankring.  

Föreningsrepresentant i rådet meddelas efter respektive årsmöte till sekreteraren i 

Tillgänglighetsrådet. Vid behov kan representanter från andra samhällsorgan inbjudas för 

information eller diskussion i aktuella frågor. 

Rådet beslutar själv dag och tid för sina sammanträden. Rådet ska sammanträda två (2) till 

fyra (4) gånger per år. Sammanträde kan även hållas om ordförande eller minst hälften av 

rådets ledamöter begär detta. 

Kallelse till sammanträde ska ske minst 14 dagar före sammanträdet. Detta för att ledamot ska 

ha tillfälle till kontakt med sin organisation. Kallelse ska innehålla uppgift om vilka ärenden 

som ska utredas och bli föremål för beslut i kommunal nämnd samt ärenden som pensionärs- 

och handikapporganisationernas företrädare aktualiseras.  
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Arvoden  

Arvode till politiskt valda ledamöter i rådet utgår enligt fastställt arvodesreglemente för 

förtroendevalda.  

Ändring av reglemente 

Ändring av reglementet kan initieras av tillgänglighetsrådets ledamöter och kommunstyrelsen 

och dess utskott.  

Övrigt 

Inbjudan till särskilda konferenser kan vid behov även översändas till pensionärer och 

personer med funktionsnedsättning som inte är anslutna till pensionärs- eller 

handikapporganisationer.   




