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Riktlinjer för handikapprådet i Östra Göinge 
kommun 
 

Syfte 

Kommunens handikappråd skall vara ett organ för samråd före övergripande beslut och 
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer 
verksamma inom kommunen. Rådet har därvidlag en viktig funktion för både  
funktionshandikappade och kommunen. 
 
Handikapprådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd 
eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal för de funktionshindrade i samhället, vilka i 
hög grad omfattas av kommunens beslut. Det är därför nödvändigt att rådet ges reella 
möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 
 

Uppgifter/Verksamhetsområde 

Kommunens handikappråd skall organiseras för hela Östra Göinge kommun. I detta råd 
skall kommunen samråda före beslut, informera om sin verksamhet och planerade 
förändringar samt redogöra för resultatet av olika åtgärder som har eller kan få direkt 
aktualitet för kommunens funktionshindrade. 
 
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få handikapporganisationernas synpunkter 
samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. 
 
Personer med funktionshinder ges genom rådet en större delaktighet i samhället insatser. 
De funktionshindrades representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten som direkt berör kommunens 
funktionshindrade. 
 

Rådets sammansättning 

Kommunstyrelsens omsorgs-och 3 ledamöter varav 1 är ordförande  
utbildningsutskott och en är vice ordförande 
Handikapporganisationerna 6 ledamöter 
Ansvarig tjänsteman Verksamhetschef Stöd och 
 Omsorg 
 
Ledamöter i rådet har personliga ersättare. Rätten att närvara gäller endast när ordinarie 
ledamot har förhinder att tjänstgöra. 
 
Till rådet adjungeras för varje möte föredragande tjänstemän i den utsträckning som är 
nödvändig för behandling av ärende på dagordningen 
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Handikapporganisationerna som ingår i rådet skall årligen före den 1 november, lämna 
förslag till kommunstyrelsen på de ledamöter som skall ingå i rådet. 
 
Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte 
att tillvarata de funktionshindrades intressen kan, när särskilda skäl föreligger, inbjudas 
att delta i rådets överläggningar. 
 
Representanter för övriga samhällsorgan kan också inbjudas till rådet för information, 
diskussion eller samråd. 
 

Arbetsformer 

Kommunens handikappråd leds av ordförande utsedd av kommunen. 
 
Ledningsstöd och service svarar för sekreterarskap och övrigt administrativt arbete i 
rådet. 
 
Utvecklingsledare inom Stöd och Omsorg är kontaktperson för ärenden som anmäls till 
möten. 
 
Rådet sammanträder vid behov eller minst fyra gånger per år. Datum för sammanträde 
fastställs vid årets början. 
 
Ordförande skall i samverkan med representanter för handikapporganisationerna ta fram 
en dagordning för kommande sammanträde. 
 
Förteckning över ärende och därtill hörande handlingar skall delges rådets ledamöter i 
god tid och på sådant sätt att vidareinformation och beredning underlättas. 
 
Rådets ställningstagande skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och 
delges rådets ledamöter, handikapporganisationernas referensgrupp, kommunstyrelsen, 
tillsyns- och tillståndsnämnden, kommunchefen, produktionschefen samt 
verksamhetscheferna för Bildning och Stöd och Omsorg.  
 
Rådets kallelser och protokoll införs också på Östra Göinge kommuns hemsida. 
 
Kommunen ansvarar för nödvändiga utbildningar av rådets ledamöter.  
 

Ersättningsregler 

Till ledamöter, som inte är anställda av Östra Göinge kommun eller regional och 
nationell myndighet, utbetalas ersättningar enligt bestämmelser om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun. 
 


