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Inledning

Kommunfullmäktige i Botkyrka antog år 2010 FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som kommunens program för
målgruppen. Beslutet innebär att konventionen ska följas i sin helhet av
kommunens nämnder och förvaltningar. Av konventionens artikel 4:3 framgår det tydligt att kommunen har skyldighet att samråda med representanter
från funktionshinderrörelsen i alla frågor som rör medborgare med funktionsnedsättning. För att ytterligare stärka tillgänglighet som mänsklig rättighet inom den kommunala organisationen har kommunstyrelsen beslutat att
ersätta kommunala rådet för funktionshinderfrågor med en arbetsgrupp knuten till demokratiberedningen(§144, 2014-06-09).
Syftet med arbetsgruppen för funktionshinderfrågor

Arbetsgruppens arbete ska bidra till ökad tillgänglighet och full delaktighet i
samhällslivet samt leda till fördjupad kunskap om villkoren för personer
med funktionsnedsättning. Genom att öka kunskapen och medvetenheten
om rättigheterna för medborgare med funktionsnedsättning ska gruppens arbete motverka diskriminering. Arbetet ska också leda till att kunskap och erfarenheter sprids samt att brister synliggörs och att idéer och förslag sprids
för en positiv påverkan inom kommunen, både som plats och organisation.
Arbetet ska ske inom ramen för demokratiberedningens uppdrag som en del
i kommunens arbete för mänskliga rättigheter.
Deltagare i arbetsgruppen

Arbetsgruppen för funktionshinderfrågor ska vara en partssammansatt grupp
som samordnas av demokratiberedningen. Beredningen utser gruppens deltagare genom beslut. Arbetsgruppen ska bestå av minst tre representanter
från kommunen och tre representanter från den lokala funktionshinderrörelsen. Demokratiberedningens ordförande ska utgöra en av kommunens representanter och vara sammankallande för gruppen. Kommunens representanter
ska ha tydliga mandat inom den kommunala nämndorganisationen.
Funktionshinderorganisationernas samrådsgrupp ska lämna förslag till demokratiberedningen på de representanter som ska företräda funktionshinderrörelsen i arbetsgruppen. Representanterna ska alltså företräda samtliga
funktionshinderorganisationer, inte sig själva. Nomineringarna ska ske vid
ett av samrådsgruppens protokollförda möten. Demokratiberedningen beslutar om arbetsgruppen ska bestå av ytterligare representanter samt i övrigt om
formerna för deltagande i arbetsgruppen.
Arbetsgruppens arbetsformer
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Arbetsgruppen ska träffas minst två gånger per år. Vid gruppens möten ska
det skrivas minnesanteckningar. Arbetsgruppen ska också varje år genomföra ett gemensamt stormöte tillsammans med hela funktionshinderrörelsen.
Stormötets syfte är att återrapportera gruppens arbete till hela funktionshinderrörelsen samt fastställa gemensamt prioriterade frågor. I övrigt ska arbetsgruppen söka flexibla arbetsformer och i huvudsak anlägga ett informellt arbetssätt för att uppfylla sitt syfte. Demokratiberedningen ska i övrigt
besluta om ramarna för arbetsformer och uppgifter.
Förvaltningarnas ansvar för dialog med funktionshinderrörelsen

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska samtliga nämnder ha en samverkande dialog i de frågor som kan
vara av betydelse för medborgare med funktionsnedsättning. Dialogen ska
starta tidigt i processen och leda till bättre underlag för beslut. Funktionshinderorganisationernas kunskap och erfarenhet spelar en central roll för att
effektivisera arbetet med att motverka diskriminering på grund av bristande
tillgänglighet. Varje förvaltning ansvarar för att ta initiativ till och skapa arbetsformer för samverkande dialoger med funktionshinderrörelsen.
Remisser

Funktionshinderorganisationernas samrådsgrupp ska fungera som remissinstans till kommunens nämnder och förvaltningar för att lämna synpunkter
och förslag ur ett funktionshinderperspektiv.
Arvodering

Intressentföreträdare i arbetsgruppen för funktionshinderfrågor har rätt till
sammanträdesersättning enligt samma bestämmelser som kommunalt förtroendevalda. För att erhålla sammanträdesersättning ska det finnas beslut
om hur förvaltningsdialogerna ska utföras och vilka som deltar.

Återkoppling till funktionshinderrörelsen

Kommunledningsförvaltningen ska återkoppla till funktionshinderorganisationernas samrådsgrupp i de ärenden som arbetsgruppen för funktionshinderfrågor behandlar. I övrigt ansvarar respektive förvaltning för återkoppling av
sina samverkande dialoger.
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