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HANDIKAPPRÅDET I NYNÄSHAMNS KOMMUN
Antagen av kommunfullmäktige 2004-12-08, § 135.
Instruktionen träder i kraft den 3 januari 2005.
1§
Kommunens handikappråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan
kommunen och företrädare för de handikappades organisationer.
Kommentar
Handikapprådet har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse.
Rådet är dock en viktig kanal till de handikappade i samhället, vilka i hög grad omfattas
av kommunens beslut. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra
sina uppgifter samt att dess synpunkter beaktas.
2§
Handikapprådet är administrativt underställt socialnämnden, som även svarar för
sekreterar- och kansliservice till rådet.
För kommunens ledamöter i handikapprådet gäller samma mandatperiod som i
socialnämnden. Handikapporganisationerna bestämmer mandattiden för sina ledamöter i
handikapprådet.
3§
Kommunala nämnder och styrelser skall i handikapprådet samråda och informera om sin
verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få
aktualitet för de handikappade i kommunen.
Kommentar
Kommunala nämnder och styrelser har genom rådet möjlighet att få
handikapporganisationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika
beredningsprocesser.
De handikappade får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. De
handikappades representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i
den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga
anpassningar av det verksamhetsutbud som står till de handikappades förfogande i
samhället.
För att underlätta samråd och information rekommenderas att socialnämnden före sina
sammanträden med nämnden samråder med rådets företrädare för de handikappade.
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4§
Handikapprådet består av tio ledamöter. För varje ledamot utses en ersättare.
En ledamot utses av DHR, Nynäshamnsavdelningen.
Fyra ledamöter utses av Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) i
Stockholms län.
Ordföranden för socialnämnden är ordförande i rådet.
Vice ordföranden väljs av handikapprådet bland de av handikapporganisationerna utsedda
ledamöterna i rådet.
Kommunstyrelsen väljer bland sina ledamöter en ledamot i rådet.
Socialnämnden väljer bland sina ledamöter en ledamot i rådet. Denna ledamot skall
representera oppositionen. Socialnämnden väljer bland sina ledamöter en ersättare som
skall tjänstgöra som ledamot vid ordförandens frånvaro.
Barn- och utbildningsnämnden väljer bland sina ledamöter en ledamot i rådet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden väljer bland sina ledamöter en ledamot i rådet.
5§
Handikapprådet har rätt att kalla ledamot i kommunal nämnd och anställda hos kommunen
att närvara vid rådets sammanträde för att lämna upplysningar.
6§
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid rådets sammanträden.
7§
Representanter för föreningar och organisationer, som bedriver verksamhet inom
kommunen med syfte att tillvarata de handikappades intressen, kan när särskilda skäl
föreligger, inbjudas att delta i rådets överläggningar. Representanter för övriga
samhällsorgan kan inbjudas till rådet för information, diskussion eller samråd.
8§
Ärenden rörande framkomlighet, tillgänglighet, kollektivtrafik och andra frågor som är
gemensamma med kommunala pensionärsrådet kan behandlas vid gemensamma
sammanträden med råden.
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Om ordföranden är frånvarande vid gemensamt sammanträde med råden, beslutar råden
gemensamt om pensionärsrådets eller om handikapprådets vice ordförande skall tjänstgöra
som ordförande.
9§
Handikapprådet sammanträder fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga
påkallar samråd med eller information till rådet. Datum för sammanträdesdagar bör
fastställas vid årets början.
10 §
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas utsändes till rådets ledamöter
och andra som kallas till rådets sammanträden i så god tid och på sådant sätt att vidare
information och beredning underlättas. Förteckningen skall utsändas senast 10 dagar före
sammanträdet.
11 §
Rådets ställningstaganden och initiativ redovisas i protokoll. Av protokollet skall framgå
alla förslag och avvikande synpunkter som framförts. Protokollet skall tillställas rådets
ledamöter, socialnämnden, kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder.
Kommentar
Handikapprådet är ett referensorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och
regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutförhet.
Det förutsätts att handikapporganisationernas företrädare informerar respektive
organisation om såväl vilka frågor som avses att behandlas som de ställningstaganden som
rådet gjort.

