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Syfte


Utgöra kontaktorgan mellan kommunen och de organisationer som
representerar personer med funktionsnedsättningar samt vara ett forum för
överläggningar.



Verka för att olika aspekter som berör personer med funktionsnedsättning
beaktas i nämnder och förvaltningar genom att förmedla sakkunskap så att
huvudmännen kan få en samlad uppfattning om olika grupper av
funktionsnedsattas behov och synpunkter.

Uppgifter
Rådet för funktionshindrades uppgift är att med FN:s standardregler som grund arbeta
för att dessa standardregler förverkligas både i den kommunala verksamheten och
samhällslivet i övrigt.
Rådet ska inom sig verka för samsyn i generella frågor som rör funktionshinder av olika
slag samt koncentrera sitt arbete till ett fåtal områden i taget.
Rådet för funktionshindrade ska vidare ha till uppgift att sprida information till
kommuninvånarna om funktionshindrades situation.

Organisation
Rådet för funktionshindrade är organiserat under kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utser 4 politiker, varav en kommer från kommunstyrelsen, en från
tekniska nämnden, en från barn- och utbildningsnämnden och en från vård- och
omsorgsnämnden.
Organisationerna för funktionshindrade utser max 8 ledamöter. DHR och SRF utser
vardera en ledamot. Övriga ledamöter utses av det avgående funktionshinderrådet vid
mandatperiodens sista möte.

Vetlanda – här växer människor och företag
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Vård- och omsorgsförvaltningen har två representanter. En som representerar hälsooch sjukvården och en som representerar funktionshinderomsorgen.
Sekreterare i rådet utses av kommunstyrelsen.
Ordföranden utses av kommunstyrelsen och ska vara vård- och omsorgsnämndens
representant. Vice ordförande utses av organisationerna för funktionshindrade.
Vid valet av representanter från organisationerna bör hänsyn tas till att följande grupper
finns representerade:


Hörselskadade



Synskadade



Medicinskt funktionshindrade



Fysiskt funktionshindrade



Neuropsykiatriskt funktionshindrade



Utvecklingsstörda

Metod
Till rådet för funktionshindrade kallas tjänstemän från olika förvaltningar för att lyssna
av, kommentera och ta med sig rådets synpunkter inför aktuellt ärendes behandling i
den egna nämnden.
Inför sammanträde med rådet sker ärendeberedning genom ordförande och
sekreterare.
Kommunala rådet för funktionshindrade sammanträder minst fyra gånger per år.
Vid sammanträden förs protokoll som justeras av ledamot från någon av
organisationerna.
Rådets reglemente bör revideras av det nyvalda rådet för funktionshindrade.
Vid ny mandatperiod sker introduktionsutbildning av organisationernas nyvalda
ledamöter i likhet med övrig politikerutbildning.

Utvärdering
I samband med att en mandatperiod avslutas ska rådet göra en sammanfattning av vad
som åstadkommits och även redovisa vad som inte uppnåtts.

Ersättning
Även för de ledamöter i rådet för funktionshindrade som representerar organisationer
och ej valts av kommunstyrelsen tillämpas kommunens arvodesreglemente.

