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REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRÅDET (KTR) I ÖREBRO KOMMUN

1 § Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR)

Tillgänglighetsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för
funktionshindersorganisationerna i Örebro. Rådet tillhör kommunstyrelsen.
2 § Uppdrag

Tillgänglighetsrådet ska i sin verksamhet medverka till att tillgänglighetsperspektivet
genomsyrar kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter ingår därmed att
identifiera och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor
med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsrådet ska också allmänt främja samarbetet
mellan kommunen och funktionshindersorganisationerna. I Tillgänglighetrådets
uppdrag ingår att besluta om kommunens Tillgänglighetspris.
3 § Sammansättning och mandattid

Tillgänglighetsrådet består av högst elva ledamöter. Ledamöterna utses av
kommunstyrelsen.
Fyra av ledamöterna företräder kommunen. Samtliga programnämnder ska vara
företrädda i rådet. Övriga högst sju ledamöter utses efter förslag från
funktionshindersorganisationerna.
Kommunstyrelsen utser ordförande. Tillgänglighetsrådet utser inom sig vice
ordförande bland företrädarna för funktionshindersorganisationerna. För varje
ledamot ska utses 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. Genom beslut av
tillgänglighetsrådet eller dess ordförande kan viss person erbjudas möjlighet att delta
i rådets sammanträde och där delta i överläggningarna. Mandattiden är fyra år från 1
januari 2015.
4 § Arbetsformer

Tillgänglighetsrådet 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 och ersättare 14
dagar före rådets sammanträde.
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av rådet
utsedd ledamot. Protokollet tillställs ledamöter och ersättare samt publiceras på
kommunens hemsida.
Tillgänglighetsrådet får tillsätta ett arbetsutskott (AU) med uppgift att bereda
ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträde.
5 § Ekonomi

Till ledamot och ersättare utgår vid sammanträde ersättning för sammanträdena
enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.
Tillgänglighetsrådet beviljas ett årligt anslag för allmänna omkostnader.
6 § Fastställande av reglemente

Reglementet för kommunala tillgänglighetsrådet fastställs av Kommunstyrelsen,
som är fri att revidera detsamma.
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