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Reglemente för kommunala 

Funktionsrättsrådet 

Utöver det som stadgas i detta reglemente gäller, i tillämpliga delar, de 

bestämmelser i övrigt som Kommunstyrelsen har fastställt. 

Funktionsrättsrådets syfte och arbetsuppgifter 

1 § 

Kommunala Funktionsrättsrådet är ett organ för dialog och ömsesidig 

information mellan företrädare för funktionhindersföreningarna och 

Trollhättans Stad samt ett remiss- och referensorgan i frågor som rör personer 

med funktionsnedsättningar. 

Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med 

funktionsnedsättningar och verka för att deras frågor beaktas i nämnder och 

förvaltningar i Trollhättans Stad. 

Trollhättans Stad ska informera rådet om sin verksamhet, planerade 

förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet 

för kommunens funktionsnedsatta. 

Funktionhindersföreningarna bereds genom rådet möjlighet att framföra 

synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning samt föreslå 
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förändringar och förbättringar av Trollhättans Stads insatser för personer med 

funktionsnedsättningar. 

Arbetsformer 

Sammansättning 

2 § 

Funktionsrättsrådet ska ha följande sammansättning. 

 Trollhättans Stad, tre ledamöter inklusive ordföranden 

 Funktionhindersföreningarna utser en ledamot och ersättare för varje 

förening. Ersättare träder in när ordinarie är förhindrad. 

Föreningarna som ingår i rådet ska vid byte av ledamot lämna namn och 

kontaktuppgifter samt bifoga protokoll från föreningsmöte med beslut på ny 

representant till Trollhättans Stad. 

Förening med ny ledamöter/ersättare får under ett möte delta två personer 

för introduktion. 

Förutsättning för att få representation är att föreningen har antagit stadgar 

och utsett styrelse. Föreningen ska även uppfylla förutsättningarna för att 

vara med i Stadens föreningsregister och uppfylla bidragskraven för Stadens 

funktionshinders föreningar. 

Kommunstyrelsen fastställer inför varje mandatperiod vilka föreningar som 

ska ingå i rådet. Rådets ordförande får under innevarande mandatperiod, 

efter förslag från förening besluta om förändring av vilka föreningar som ska 

ingå i rådet. 

Representanter för föreningar som ingår i rådet ska vara bosatta inom 

Trollhättans kommun. 

Representanter från andra kommunala nämnder och förvaltningar kan 

adjungeras, efter beslut av ordförande, när frågor som rör deras verksamhet 

blir aktuella. 

Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen 

med syfte att tillvarata personer med funktionsnedsättningars intressen kan, 

när särskilda skäl föreligger, inbjudas att delta i rådssammanträde.  
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Organisation och arbetsformer 

3 § 

Rådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Ordförande och 

ledamöter från Trollhättans Stad ska utses av Kommunstyrelsen. Sekreterare 

ska utses av Stadsdirektören. 

4 § 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, och minst en utbildningsdag 

per år för rådsledamöterna. 

Ordförande kallar till extra sammanträde när så behövs. 

Ett av sammanträdena ska hållas i anslutning till Trollhättans Stads MRP-

process. 

5 § 

Ordföranden utfärdar en kallelse till varje sammanträde. 

Till rådets sammanträden ska endast ordinarie ledamöter kallas. Vid förhinder 

kallar ordinarie ledamot in sin ersättare. Även ersättarna ska få 

föredragningslista till sammanträdena och eventuella handlingar. 

Ärenden som föreningarna vill ha behandlade av rådet översänds till 

Kommunstyrelsens förvaltning minst fyra veckor före sammanträdet. 

Kallelsen ska vara skriftlig och ska vara mottagarna tillhanda senast 14 dagar 

före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista och 

av handlingar till ärendena enligt ordförandens bedömande. 

6 §  

Vid sammanträdet ska föras protokoll. I protokollet ska redovisas rådets 

ställningstagande, initiativ, förslag och synpunkter. 

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot från föreningarna 

samt tillställas Kommunstyrelsen, ledamöterna och ersättarna i rådet och 

övriga berörda. 
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§ 7  

Rådet äger rätt att hos kommunstyrelsen framlägga förslag till ändringar och 

kompletteringar av detta reglemente. 

Arvoden och ersättningar 

8 §  

Sammanträdesersättning ska utges till förtroendevalda politiker i rådet enligt 

det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för arvoden och 

ersättningar till förtroendevalda. 

Trollhättans Stads reglemente för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda tillämpas även på ledamöter och ersättare i rådet vad avser 

förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets § 12.  

Ledamöter i rådet erhåller reseersättning för resor till och från rådsmöten i 

enlighet med de bestämmelser för reseersättning som gäller för 

förtroendevalda i Trollhättans Stad. 

Anställda i stat, kommun eller landsting, som i denna egenskap ingår i rådet 

har ej rätt till ersättning enligt dessa bestämmelser.  

Förening som har en ledamot i rådet, som har deltagit i minst hälften av 

ordinarie möten, kan erhålla ett årligt ersättningsbelopp på 1 500 kronor per 

förening. Alternativt kan ersättningsbeloppet användas till utbildningar, 

studiebesök, studieresor eller liknande efter beslut i rådet. 
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