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Instruktion för Funktionsrättsrådet i Sundbybergs stad  
(tidigare Reglemente för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor)1 
 
§ 1  Allmänt 
 
Funktionsrättsrådet i Sundbybergs stad är stadens referens- och samrådsorgan med 
kommunens handikapporganisationer. 
 
Funktionsrättsrådet i Sundbybergs stad har till syfte att 
 

 verka för personer med funktionsnedsättnings jämlikhet och fulla 
delaktighet i samhället, 

 vara organ för ömsesidig information mellan handikapporganisationer och 
kommunen, 

 säkerställa att personer med funktionsnedsättning ges medinflytande och 
insyn i kommunens verksamhet, 

 ge kommunen information om t.ex. behov av anpassning av fysisk miljö och 
information, om hjälp- och servicebehov samt bemötandefrågor rörande 
personer med funktionsnedsättning.  

 
 
§ 2  Arbetsuppgifter 
Rådet ska behandla allmänna funktionsrättsfrågor och har därvid särskilt till uppgift 
att 
 

 samordna synpunkter på principerna för hur den fysiska miljön (gator, 
offentliga byggnader, bostadsmiljöer m.m.) ska utformas för att underlätta 
för personer med funktionsnedsättning, 

 samordna synpunkter på principerna för hur kommunens information ska 
kunna vara tillgänglig och begriplig också för personer med 
funktionsnedsättning, 

 samordna synpunkter om hjälp- och servicebehov och bemötandefrågor för 
personer med funktionsnedsättning, 

 samordna och framföra förslag på hur Sundbybergs stad 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 situationen för personer med funktionsnedsättning i kommunen 
beträffande bostäder, sysselsättning, utbildning, fritid, kultur m.m. 

                                                 
1 Antaget av kommunfullmäktige den X 2019, § X, och gäller från och med den X 2019. 
 



 medverka i planeringen och uppföljningen av stadens handslag med 
funktionshinderrörelsen, 

 yttra sig i ärenden som remitteras till rådet, 
 planera konferenser och utbildningsinsatser.  

 
 
§ 3  Sammansättning och arbetsformer 
 
3.1  Sammansättning och mandatperiod mm  
Rådet väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det år då val har hållits 
till kommunfullmäktige.  
 
Rådet är knutet till kommunstyrelsen. 
 
Rådets mandatperiod sammanfaller med kommunstyrelsens mandatperiod. 
 
Rådet har 14 ledamöter och lika många ersättare.  
 
Kommunstyrelsen utser åtta ledamöter och åtta ersättare och utser bland dessa 
ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
Handikapporganisationerna har rätt att utse sex ledamöter med ersättare.  
 
Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta 
i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet fullgörs ordförandes uppgifter 
av den ledamot bland de förtroendevalda som varit ledamot i rådet längs tid. Om 
flera ledamöter har varit ledamot lika lång tid fullgörs ordförandes uppgifter av den 
äldsta av dem. 
 
Ersättare för förtroendevald har närvarorätt och ska kallas till sammanträdet. 
 
3.2  Handikapporganisationernas representation  
Funktionsrätt Stockholms län har rätt att utse fyra ledamöter och fyra ersättare. 
DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) har rätt att utse en ledamot och 
en ersättare. De synskadades riksförbund (SRF) har rätt att utse en ledamot och en 
ersättare. 
 
3.3 Rätten att kalla berörd förtroendevald eller tjänsteperson 
Ordföranden har rätt att kalla berörda förtroendevalda och tjänstepersoner till 
sammanträde. 
Stadsdirektören eller den som stadsdirektören utser får delta vid rådets 
sammanträden. 
 
3.4  Arbetsgrupp för fysisk tillgänglighet 
Bland rådets ledamöter och ersättare utses en arbetsgrupp för fysisk tillgänglighet. 
Gruppens syfte är att speciellt bevaka den fysiska tillgängligheten i Sundbybergs 



stad. Rådet beslutar om arbetsformerna och antalet ledamöter och ersättare för 
denna arbetsgrupp. Stadens utvecklingsledare inom tillgänglighetsområdet är  
arbetsgruppens sekreterare.  
 

3.5  Tidpunkter för sammanträden 
Rådet fastställer sina sammanträdesdagar för ett år i sänder och sammanträder 
utöver detta när ordföranden bedömer att det behövs. Inriktningen är att rådet 
sammanträder fyra till sex gånger per år. 
 
3.6  Rätten att väcka frågor 
Rådets ledamöter, lokala handikappföreningar, kommunens nämnder, förvaltningar 
och bolag har rätt att väcka frågor i rådet och har rätt att närvara då frågorna 
behandlas. 
 
 
§ 4  Administration 
 

4.1  Kallelse 
Ordföranden ansvarar för kallelse, föredragningslista och protokoll.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och distribueras på lämpligt senast tio dagar före 
sammanträdet till ledamöter och ersättare. I undantagsfall får kallelse ske på annat 
sätt. 
 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  
 
4.2  Protokoll 
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot senast 14 dagar efter 
sammanträdet. Protokollet delges rådets ledamöter, ersättare och stadens nämnder. 
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen. 
 
4.3 Ändring av instruktion  
Ändringar av denna instruktion ska fastställas av kommunstyrelsen.  
 
4.4 Sekreterare i rådet 
Sekreterarskapet fullgörs av tjänsteperson vid Stadsledningskontoret som 
administrerar kallelse, sammanträde och protokoll. 
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