
 

 

 

       

    
Antaget i Kommunfullmäktige                                                                       

2012-xx-xx, § Endast redaktionella 

ändringar  Ks/2012:202 

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet i Tranemo 
 

§ 1  

Syfte 

 

Kommunens tillgänglighetsråd är referens- och samrådsorgan för handikappförening-

arna i Tranemo kommun.  

 

Kommunala tillgänglighetsrådet har till syfte att: 

• verka för funktionsnedsattas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället 

• vara organ för ömsesidig information mellan handikappföreningarna och 

kommunen 

• ge funktionsnedsattas medinflytande och insyn i den del av kommunens 

verksamhet som berör dem 

• ge kommunen information om de funktionsnedsattas behov av anpassning av fysisk 

miljö och information, om hjälp- och servicebehov samt bemötandefrågor. 

 

 anm. Som referensorgan har tillgänglighetsrådet inte ställning som kommunal nämnd eller 

styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de funktionsnedsatta i samhället, vilka i hög 

grad omfattas av kommunens beslut. 

 

§ 2  

 Uppgifter/verksamhetsområde 

 

Tillgänglighetsrådet ska behandla tillgänglighetsfrågor och har då särskilt till uppgift att: 

 

• framföra synpunkter på principerna hur den fysiska miljön (t ex gator, offentliga 

byggnader, bostadsmiljöer) ska utformas för att underlätta för personer med 

funktionsnedsättning 

• framföra synpunkter över hur kommunens information skall vara tillgänglig och 

begriplig också för personer med funktionsnedsättning 

• framföra synpunkter om de funktionsnedsattas hjälp- och servicebehov och 

bemötandefrågor 

• framföra förslag på hur kommunen kan öka medvetenheten allmänt i samhället och 

speciellt bland kommunens anställda om människor med funktionsnedsättning, om 

deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra med 

• bevaka funktionsnedsattas situation beträffande bostad, sysselsättning, utbildning, 

fritid, kultur m m 



 

 

 

2 (2)  

• medverka i uppföljningen av kommunens utvecklingsplan för funktionsnedsatta  

• yttra sig i ärenden som remitteras till tillgänglighetsrådet. 

 

§ 3 

Sammansättning 

 

Varje lokal handikappförening som är religiöst och politiskt obunden, har antagit stadgar, 

samt bedriver verksamhet i Tranemo kommun, har rätt att bli representerat i rådet med en 

ledamot och en ersättare. Både ledamoten och ersättaren ska utses av respektive förening 

och ha mandat att representera i rådet.  

 

Kommunstyrelsen utser två ordinarie ledamöter och två ersättare till rådet. En av de 

ordinarie ledamöterna ska av kommunstyrelsen utses till ordförande.  

 

Kommunens representanter skall företräda såväl de tekniska verksamheterna som de 

mjuka verksamheterna.  

 

Mandatperioden är fyra år och överensstämmer med mandatperioden för kommun-

styrelsen. 

 

§ 4 

Arbetsformer 

 

Tillgänglighetsrådets arbete leds av ordföranden. Rådet sammanträder när ordföranden 

finner det påkallat, dock minst fyra gånger per år. 

 

För olika frågor kan tillgänglighetsrådet bjuda in berörda tjänstemän/politiker från 

kommunstyrelsen. 

 

Funktionen för medborgarservice och processtöd, Tranemo kommun, svarar för sekreterar- 

och kansliservice till tillgänglighetsrådet. 

 

Tillgänglighetsrådets synpunkter och initiativ skall redovisas skriftligen i ett protokoll efter 

varje sammanträde och delges rådets ledamöter och kommunstyrelsen. 

 

Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt aktuella handlingar skall 

delges tillgänglighetsrådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare information 

och beredning underlättas. 

 

 Arvode m m utbetalas till handikappföreningarnas representanter enligt gällande regler i 

”Regler för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun”. 

 

Ledamöterna i kommunala tillgänglighetsrådet skall erhålla utbildning.  


