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Reglemente för Kalmar kommuns tillgänglighetsråd
1. Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens nämnder och organisationerna för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte
ett beslutande organ. Tillgänglighetsrådet bör vara remissinstans i frågor
som berör. Tillgänglighetsrådet har också en funktion av representantskap i
olika arbetsgrupper för att bevaka och utveckla tillgänglighetsperspektivet.
Tillgänglighetsrådets intressebevakning ska vara kommunövergripande karaktär. Tillgänglighetsrådet ska inte behandla enskilda personers ärende.
2. Mänskliga rättigheter, FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, Agenda 2030 och den nationella funktionshinderpolitiken 2017-2025 anger inriktningen på arbetet.
Det nationella målet är
• att uppnå jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med
funktionsnedsättning.
Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnperspektivet ska
beaktas.
Inriktningen för arbetet är
1. principen om universell utformning, samhället ska utformas så att det i
största möjliga utsträckning kan användas av alla
2. att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för
människor med funktionsnedsättning
3. individuellt stöd och lösningar för individuell självständighet
4. att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning
3. Tillgänglighetsrådet består av representanter från kommunens nämnder och
från organisationer för funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen i Kalmar
kommun utser två ledamöter och två ersättare. Övriga nämnder representeras av respektive presidium. Organisationerna för funktionsnedsatta utser
11 ledamöter och 11 ersättare.
Kalmar kommuns ledamöter och ersättare utses av följande nämnder:
kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden, social-
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nämnden, Södermöre kommundelsnämnd, vatten- och miljönämnden samt
Kalmarsunds överförmyndarnämnd.
Organisationerna utser sina representanter. Önskvärt är att representanterna
företräder så många olika funktionsnedsättningar som möjligt.
Samtliga ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda i Kalmar kommun.
Protokollsutdrag på vald representant lämnas till kommunledningskontoret.
4. Ledamöter och ersättare utses för en tid av fyra år, sammanfallande med
mandatperioden för Kalmar kommuns förtroendevalda.
5. Kommunstyrelsen utser ordförande och organisationerna utser vice ordförande för mandatperioden. Dessa bildar rådets presidium tillsammans med
representanter från kommunledningskontoret.
6. Tillgänglighetsrådet sammanträder fyra gånger per år samt ett kompetensutvecklingstillfälle.
7. Arvoden hanteras av respektive part.
8. Kallelse och föredragningslista skickas ut 14 dagar före sammanträde. Ärenden/frågor som ska behandlas av Tillgänglighetsrådet ska lämnas in till
kommunledningskontoret senast tre veckor före sammanträdet.
Protokoll förs vid Tillgänglighetsrådets sammanträden.
9. Kommunledningskontoret ska svara för Tillgänglighetsrådets kansli.

Historik
Antaget av kommunstyrelsen den 5 februari 2007, § 38 med ändring den 14
december 2010, § 224. Ändringar beslutade den 3 mars 2015, § 111.

