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Reglemente råd för funktionsstödsfrågor 

Syfte 
Rådet är ett organ för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan 

intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och nämnd. Samrådet ska bidra till 

att förbättra kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och 

leda till ökad delaktighet och inflytande utifrån kommunala och nationella 

handikappolitiska mål. Nämnden ska lämna information till och inhämta synpunkter från 

rådet i frågor som kan beröra gruppen personer medfunktionsnedsättning som ligger i 

nämndens ansvarsområde. Samråd ska ske tidigt i planeringsprocessen innan beslut fattas. 

Arbetsuppgifter 
Rådet har som uppgift att utifrån nämndens uppdrag; 

• bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med 

funktionsnedsättning 

• vara nämndens forum för samråd i planeringsprocesser som berör målgruppen 

• vara remissinstans för nämnden i frågor som rör målgruppen 

• vara förslagsställare för förändringar/förbättringsåtgärder till nämnden  

• årligen avlämna rapport till nämnden med redovisning och utvärdering av rådets 

arbete 

• vara ett forum där civilsamhället kan lyfta och driva frågor som påverkar deras 

vardag och ligger inom nämndens ansvarsområde. 

Rådet behandlar inte ärenden som avser enskild person. 

Sammansättning 
Rådet är organisatoriskt knutet till nämnden för funktionsstöd. 

Rådet består av ledamöter från civilsamhället inom funktionshinderområdet. Till rådet ska 

representanter från den nämnd som rådet tillhör adjungeras. Nämnden fastställer antalet 

ledamöter från funktionsrättsrörelsen som skall ingå i rådet. Civilsamhället nominerar 

ledamöter utifrån reglementets principer för mandatfördelning.  

Nämnden eftersträvar mångfald bland civilsamhällets ledamöter avseende övriga 

diskrimineringsgrunder.  

Mandatfördelning i rådet speglar sammansättningen av funktionsnedsättningar hos 

mottagarna av de stödinsatser som ingår i förvaltningen för funktionsstöds uppdrag. Ett 

införande av råd med åtta ledamöter för funktionsrättsrörelsen ger följande fördelning: 

• Fyra mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen 

representerar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd 

• Ett mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar 

personer med förvärvade hjärnskador 
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• Ett mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar 

personer med fysiska funktionsnedsättningar 

• Två mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen 

representerar personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Organisation och arbetsformer 
Ändring av detta reglemente kan beslutas av nämnden för funktionsstöd. 

Utbildning 
Ledamöter i rådet ska erhålla utbildning anpassad till rådets arbetsuppgifter. 

Ikraftträdande 
Detta reglemente gäller från 2021-04-22. 


