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Antaget av kommunfulimäktge 2017-09-25 § 105 

Regäemente för kommunala tiälgänglighetsrådet 

1 § Kommunala tillgänglighetsrådet 
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för samverkan och ömsesidig information 
mellan Malung-Sälens kommun och de handikapporganisationer som är verksamma i 
kommunen. 

2 § Syfte 
Malung-Sälens kommun ska i tillgänglighetsrådet informera om insatser och åtgärder som 
kan få aktualitet för de funktionshindrade i kommunen. Kommunen ska även redovisa 
resultat och effekter av redan vidtagna åtgärder och insatser. 

Kommunala tillgänglighetsrådet kan initiera insatser och åtgärder i syfte att förändra och 
utveckla kommunens verksamheter i överensstämmelse med de funktionshindrades behov 
och intressen. 

Tillgänglighetsrådet kan även ge förslag på anpassning av det totala verksamhetsutbud 
som berör de funktionshindrade i kommunen. 

Tillgänglighetsrådet ska inte behandla eller agera i enskildas ärende. 

3 § Organisation och arbetsformer 
Kommunala tillgänglighetsrådet är verksamt under kommunstyrelsen. 

Tillgänglighetsadministratören handhar tillgänglighetsrådets administrativa förehavanden 
och bereder de frågor och ärenden som ska behandlas av rådet. 

Tillgänglighetsadministratören utarbetar kallelser, protokoll och skrivelser samt är 
rådgivande gällande anpassning av allmänna byggnader samt bygglov m.m. 

Skriftlig kallelse, dagordning och nödvändiga handlingar ska delges tillgänglighetsrådets 
ledamöter minst tio (10) dagar före ett sammanträde. 

Tillgänglighetsrådets sammanträden ska protokollföras och avvikande synpunkter kan 
antecknas. Upprättat protokoll ska justeras av ordföranden och en vid mötet utsedd 
ledamot. Justerat protokoll ska delges ledamöterna och kommunkansliet. 

Kommunala tillgänglighetsrådet överlägger minst två (2) gånger per år. 

4 § Rådets sammansättning 
Kommunala tillgänglighetsrådet ska bestå av tio (10) ledamöter och tio (10) ersättare, vilka 
utses för hela mandatperioden (4 år). 

Tre (3) ledamöter öch tre (3) ersättare utses bland kommunens förtroendevalda. Dessa ska utses 
enligt följande. 
En (1) ledamot och en (1) ersättare från kommunstyrelsen. 
En (1) ledamot och en (1) ersättare från socialnämnden. 
En (1) ledamot och en (1) ersättare från barn- och utbildningsnämnden. 
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Övriga ledamöter utses att representera, enligt följande. 

En (1) ledamot och en (1) ersättare från landstingets lokala hälso- och sjukvårdsberedning 
Västerdalarna-Nedansiljan. 

Sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare från HSO:s föreningar, vilka väljs och utses av 
respektive förening enligt följande. 

En (1) ledamot som är ordförande i HSO och en (1) ersättare som är vice ordförande i 
HSO. 

Fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare utses bland handikappföreningarna inom HSO i 
enlighet med förslag från HSO. 

Kommunala tillgänglighetsrådets ordförande ska väljas och utses bland dem som i rådet 
representerar Malung-Sälens kommun. 

Tillgänglighetsrådets sekreterare är tillgänglighetsadministratören. 

I sammansättningen av tillgänglighetsrådet ska jämställdhet eftersträvas. 

5 § Ekonomi 
Till de som i tillgänglighetsrådet utsetts av HSO utgår reseersättning enligt fastställda regler för för
troendevalda i Malung-Sälens kommun. 

6 § Fastställelse och ändring av reglemente 
Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Ändring av reglementet kan aktualiseras av kommunala tillgänglighetsrådet och av 
kommunstyrelsen. 
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