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§ 1 Allmänt
Det kommunala rådet för funktionsrättsfrågor i Eskilstuna
(RFF) är ett samrådsorgan under kommunstyrelsen.
I kommunala rådet för funktionsrättsfrågor sker överläggningar,
samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare
för organisationer som företräder olika grupper med
funktionsnedsättning och kommunkoncernen.

§ 2 Rådets syfte och uppgifter
• Rådet ska ges insyn i frågor som gäller personer med
funktionsnedsättning.
• Rådet ska verka för att frågor för personer med
funktionsnedsättning beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering.
• Rådet ska vara ett forum och kunskapsspridning.
• Rådet ska ges möjlighet att lämna synpunkter i ärenden som
rör personer med funktionsnedsättning.
• Rådet ska bevaka att viktiga frågor för personer med
funktionsnedsättning beaktas i alla nämnder och att sådana
personers kunskap och erfarenhet förmedlas till dessa
nämnder
Kommunens nämnder ska i rådet samverka och informera om
sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika
åtgärder i så god tid att rådets synpunkter hinner beaktas.
Företrädare för kommunens nämnder, bolag och andra organ
kan vid behov kallas till rådet, dess arbetsutskott eller
arbetsgrupp.

§ 3 Kommunens ledamöter i rådet
Kommunstyrelsen väljer en ledamot från respektive parti i
kommunfullmäktige, samt en extra ledamot från den politiska
majoriteten, till att vara kommunens ledamöter i rådet. Av dessa
väljs en ledamot till ordförande och en till vice ordförande för
rådet. Kommunstyrelsen ska i valet sträva efter en bred
representation från kommunens nämnder.

§ 4 Ledamöter utsedda av organisationer
som företräder olika grupper med
funktionsnedsättning
Varje partipolitiskt obunden organisation som företräder olika
grupper med funktionsnedsättning, med verksamhet i Eskilstuna
kommun, har rätt att utse en ledamot och en ersättare i rådet.
En sådan organisation ska ha lokal representation och en stadga.
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§ 5 Mandatperiod
Rådets mandatperiod sammanfaller med mandatperioden
för kommunstyrelsen om inte kommunstyrelsen beslutar
om något annat.

§ 6 Arbetsutskott
I arbetsutskottet ingår rådets ordförande och vice ordförande.
Rådet avgör hur många representanter från organisationerna
som ska ingå i arbetsutskottet.
Samtliga ledamöter i arbetsutskottet ska väljas av
kommunstyrelsen.

§ 7 Arbetsgrupper
Rådet får vid behov inrätta arbetsgrupper för fördjupning i
särskilda frågor.

§ 8 Sammanträden
Rådet ska sammanträda vid minst fyra och högst sex tillfällen
per år.
Arbetsutskottet ska sammanträda vid minst fyra och högst sex
tillfällen per år.

§ 9 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till rådets
respektive arbetsutskottets sammanträden.

§ 10 Minnesanteckningar
Vid sammanträde med rådet respektive arbetsutskottet ska
minnesanteckningar föras.

§ 11 Sekretariat
Kommunstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla administrativt
stöd till rådet.

§ 12 Arvoden och annan ersättning
Kommunens ledamöter i rådet är förtroendevalda och har
rätt till arvode och andra ersättningar enligt Bestämmelser
om ersättning till förtroendevalda i Eskilstuna kommun.
Organisationernas ledamöter i rådet betraktas inte som
förtroendevalda och har inte rätt till arvode och annan
ekonomisk ersättning från Eskilstuna kommun vid
sammanträden med rådet.

3 (4)

Eskilstuna kommun

Samtliga ledamöter i arbetsutskottet är förtroendevalda
och har rätt till arvode och andra ersättningar enligt
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Eskilstuna
kommun vid sammanträden med arbetsutskottet.
Arvode och annan ersättning betalas inte ut för uppdrag i
arbetsgrupp.
_____
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