Reglemente för kommunala handikapprådet (KHR) i Robertsfors
kommun.
1. Kommunala Handikapprådet {KHR)

Handikapprådet är ett organ för samråd och ömsesidig infonnation mellan
kommunen och företrädare för handikapporganisationerna i Robertsfors.
2. Uppgift

Handikapprådet ska som verksamhet medverka till att handikapperspektivet
genomsyrar kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter ingår dänned att
identifiera och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället för
människor med funktionsnedsättning. Handikapprådet ska också allmänt
främja samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna.
3. Sammansättning och mandattid
Handikapprådet består av högst elva ledamöter. Ledamöterna utses av
kommunstyrelsen. Samtliga utskott i kommunen ska vara företrädda i rådet,
exklusive valnämnden och revisionen. Övriga, högst sju ledamöter, utses efter
förslag från handikapporganisationerna. Kommunstyrelsen utser ordförande.
Hanikapprådet utser inom sig vice ordförande bland företrädarna för
handikapporganisationerna. För varje ledamot ska utses en personlig ersättare.
Ersättarna kallas till tjänstgöring vid förhinder för den ordinarie ledamoten.
Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid sammanträdet och ska underrättas
om tid och plats för detta. Ledamöter och ersättare ska vara bosatta inom
kommunen. Mandattiden är fyra år. Genom beslut av ordföranden kan
personer adjungeras till enstaka sammanträden.
4. Arbetsformer

Handikapprådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Extra
sammanträde ska hållas om rådets ordförande eller minst hälften av rådets
ledamöter begär det. Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till
ledamöter senast 5 dagar före rådets sammanträde. Vid sammanträdet förs
protokoll som justeras av ordförande och en utsedd ledamot från handikapp
organisationema.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas varje ledamot senast fem (5) dagar
före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall
bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelsen ske på atmat sätt.
5. Fastställande av reglemente

Reglementet för kommunala Handikapprådet beslutas av kommunstyrelsen.

