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VERKSAMHETSSTADGA FÖR GRANKULLA STADS HANDIKAPPRÅD 
 
 
1 § 
Syfte 

Handikapprådet i Grankulla är ett samarbetsorgan för staden och de personer med 
funktionsnedsättning som bor i staden, deras anhöriga samt handikappföreningar 
verksamma inom staden. 
 

2 § 
Val och sammansättning 

Stadsstyrelsen beslutar om handikapprådets sammansättning, hur det väljs och hur 
det arbetar. Handikapprådet har tio (10) ledamöter. Handikapprådets mandattid är två 
år. 
 
Personer med funktionsnedsättning som bor i Grankulla, deras anhöriga samt 
handikappföreningar verksamma inom staden utser gemensamt sex (6) ledamöter 
samt personliga ersättare för dem. 
 
Social- och hälsovårdsutskottet utser en (1) förtroendevald ledamot med personlig 
ersättare. 
 
Stadsstyrelsen utser tre (3) tjänstemannaledamöter till handikapprådet: två som 
representerar social- och hälsovårdssektorn och en som representerar 
samhällstekniska sektorn. Den ena av dem som representerar social- och 
hälsovårdssektorn verkar också som rådets sekreterare. 
 
Handikapprådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande, som ska vara 
representanter för personer med funktionsnedsättning. 
 

3 § 
Arbetsutskott 

Handikapprådet kan grunda ett arbetsutskott, vars medlemmar är ordföranden, vice 
ordföranden och sekreteraren. Arbetsutskottet bereder föredragningslistan för 
mötena, samt utlåtanden och andra skriftliga uppgifter. 
 

4 § 
Mötesarvoden 

Mötesarvoden betalas enligt den gällande förvaltningsstadgan i kommunen.  
 
5 § 
Sammanträden 

Handikapprådet sammanträder enligt behov, sammankallat av ordföranden, eller vid 
förhinder av vice ordföranden. 
 

6 § 
Uppgifter 

Handikapprådet har möjlighet att påverka inom olika kommunala verksamheter i alla 
skeden av beslutsfattandet. Möjligheten att påverka ansluter till ärenden som är av 
betydelse för personer med funktionsnedsättning och deras välfärd, hälsa, delaktighet, 
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livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller 
med tanke på den service som de behöver. 
 
Handikapprådet har till uppgift: 
1. att främja samarbetet mellan myndigheter, personer med funktionsnedsättning 

och handikappföreningar i staden 
2. att främja och följa verksamheten i de olika sektorerna samt beslutsfattandet inom 

stadens förvaltning ur personers med funktionsnedsättning synvinkel 
3. att främja möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i och 

påverka beslutsfattandet inom staden 
4. att främja lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i 

samhällets olika funktioner såsom utbildning, arbete, social- och 
hälsovårdstjänster, kultur-, motions- och hobbyaktiviteter 

5. att följa verksamheten som bedrivs av Delegationen för rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning 

6. att följa utvecklingen av tjänster, stödåtgärder och andra förmåner avsedda för 
personer med funktionsnedsättning i staden 

7. att komma med motioner och förslag och ge stadens myndigheter utlåtanden i 
frågor som gäller personer med funktionsnedsättning 

8. att ha hand om informationen gällande de frågor som behandlas i rådet 
9. att bereda en verksamhetsplan för nästa år och att årligen ge en 

verksamhetsberättelse till stadsstyrelsen 
10.  att sköta övriga uppgifter som hör till handikapprådets verksamhetsområde. 

 
7 § 
Delaktighet och möjlighet att påverka  

Kommunens organ ska höra och begära utlåtanden från handikapprådet under 
planeringen av ärenden som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning 
och deras välfärd, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga 
funktionerna eller med tanke på den service som de behöver. 
 
Hörandena och samtalen kan genomföras i form av traditionella utlåtanden eller 
sammanträffanden men därtill också genom att utnyttja elektroniska kanaler och 
sociala medier.  

 
8 § 
Ikraftträdande 

 Denna verksamhetsstadga träder i kraft 1.9.2017. 
 


