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Förslag till begäran om yttrande över revidering av reglemente för kommunala 

funktionshindersrådet  

 
Ärendebeskrivning 
Funktionshinderfrågor berör hela samhället och är därmed alla nämnders och styrelsers ansvar. 
Lomma kommun har med sitt fastställande i kommunfullmäktige 1997-03-20, § 22, av reglemente för 
kommunala handikapprådet inrättat ett funktionshindersråd för samordning av 
funktionshinderfrågor. Reglementet har reviderats 2008-09-18 § 85, 2011-02-10 § 34, 2015-10-22 § 
86. Vid kommunfullmäktige beslut §86/15 ändrades även namnet från kommunala handikapprådet 
till kommunala funktionshindersrådet. 
 
Ett särskilt utskott för tillgänglighetsfrågor (tillgänglighetsutskottet) är inrättats under kommunala 
funktionshindersrådet. Tillgänglighetsutskottet består i dag av fyra representanter från i kommunala 
funktionshindersrådets representerade föreningar, kommundirektören som ska agera ordförande, 
representant från tekniska avdelningens ledning och representant från miljö- och byggavdelningens 
ledning inom samhällsbyggnadsförvaltningen som blir utsedda av förvaltningschefen. Vid behov kan 
ytterligare representanter från övriga förvaltningsledningar eller av dessa utsedda representanter 
adjungeras.  
 
På grund av förändringar i kommunens organisation föreslås det att tillgänglighetsutskottets 
representation, som regleras i B.10 Reglemente för kommunala funktionshindersrådet, fjärde stycket 
under rubrik ”Arbetsformer”, förändras enligt följande:  
 

”Tillgänglighetsutskottet ska bestå av högst fyra representanter från i kommunala 
funktionshindersrådets representerade föreningar. Representant från fastighetsavdelningens 
ledning (ordförande), representant från tekniska avdelningens ledning (vice ordförande) och 
representant från miljö- och byggnadsavdelningen, samtliga tillhörande 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid behov kan representanter från övriga förvaltningar 
adjungeras.” 
 
 

Det föreslås även en revidering av det femte stycket, samma rubrik. I nuläget saknas det en formell 
beskrivning avseende när kallelse ska delges utskottets representanter.   
Till följd av ovanstående föreslås följande revidering:  
 

”Tillgänglighetsutskottet ska sammanträda två gånger per halvår. Kallelse med dagordning ska 
skickas ut till utskottets representanter senast en vecka innan ordinarie sammanträde. 
Utskottets arbete ska redovisas av kommunala funktionshindersrådets representanter vid det 
efterföljande sammanträdet med det kommunala funktionshindersrådet.”  
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I det sjunde stycket under samma rubrik som ovan, finns för nuvarande följande lydelse:   
 

”Kommunala funktionshindersrådet och tillgänglighetsutskottets ställningstagande ska 
redovisas i protokoll efter varje sammanträde och delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen 
samt facknämnder. I tillgänglighetsutskottets ärendelista, som uppdateras löpande, registreras 
vilka ärenden som hanteras, vem som ansvarar för en viss uppgift, när den ska vara utförd och 
när den blivit verkställd.”   

 
Kommunledningskontoret föreslår även att detta stycke revideras efter önskemål som togs upp på 
tillgänglighetsutskottets sammanträde 2019-11-14, avseende att redovisa förslag till åtgärder och en 
uppföljning av de åtgärder som vidtagits sedan föregående sammanträde, i form av 
minnesanteckningar. Vidare föreslås det att åtgärdslistan presenteras i minnesanteckningarna och 
inte i tillgänglighetsutskottets ärendelista.   
 
Stycket föreslås därmed revideras enligt följande:  
 

”Kommunala funktionshindersrådets ställningstagande ska redovisas i protokoll efter varje 
sammanträde och delges rådets representanter, ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen 
samt facknämnder. Tillgänglighetsutskottets ställningstagande ska redovisas i form av 
minnesanteckningar efter varje sammanträde och delges utskottets representanter, 
tjänstemän, kommunstyrelsen samt facknämnder. Minnesanteckningarna ska innehålla en 
åtgärdslista, vilken ska redogöra för vilka ärenden som ska hanteras, vem som ansvarar för en 
viss uppgift, när uppgiften ska vara slutförd och när den blivit verkställd. Minnesanteckningarna 
ska även innehålla en uppföljning av föregående fastställd åtgärdslista.” 

 
 
I det nionde stycket under rubrik ”Arbetsformer”, framkommer det att:  
 

”Kommunala funktionshindersrådet avger årligen till kommunfullmäktige en 
verksamhetsberättelse som också innehåller en redovisning av företagna åtgärder per 
nämnd/förvaltning.”  
 

Kommunledningskontoret föreslår att lydelsen tas bort från reglementet. Bakgrunden till förslaget är 
att minska administrationen. Åtgärder per nämnd och förvaltning redovisas redan nu två gånger per 
år i samband med rådets sammanträden enligt reglementet, andra stycket, under rubrik 
”Arbetsformer”. Vidare förs det i dagsläget protokoll och minnesanteckningar från det kommunala 
funktionshindersrådet och dess utskott, tillsammans med en åtgärdslista över vilka åtgärder som har 
gjorts i kommunen på utskottets förslag. Dessa dokument expedieras sedermera även till 
socialnämnden och kommunstyrelsen för kännedom. Rapporteringen kring arbetet hos det 
kommunala funktionshindersrådet och dess utskotts får således anses vara tillräcklig och 
tillfredsställande, varpå en verksamhetsberättelse inte behöver framställas.    
 
Beslutsunderlag  
Bilaga 1: Förslag till reviderat reglemente för kommunala funktionshindersrådet  
Bilaga 2: Befintligt reglemente för kommunala funktionshindersrådet  
Bilaga 3: Anpassad version av reviderat reglemente för kommunala funktionshindersrådet  
 
Förslag till beslut 

- Socialnämndens arbetsutskott begär ett yttrande från kommunala funktionshindersrådet 
över förslag till revidering av reglemente för kommunala funktionshindersrådet.  
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