Stadsstyrelsen 12.3.2018
Verksamhetsstadga för handikapprådet i Borgå

1 § Syfte
Handikapprådet i Borgå är ett samarbetsorgan som inrättats för att säkerställa
att personer med funktionsnedsättning i staden har möjligheter att delta och
påverka.
2 § Sammansättning
Personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga och organisationer
ska ha en tillräcklig representation i handikapprådet.
Stadsstyrelsen utser handikapprådets medlemmar och personliga ersättare för
en mandatperiod på två år.
Stadsstyrelsen utser till handikapprådet sju (7) - nio (9) medlemmar och en
personlig ersättare för varje medlem. Till handikapprådet kan också utses två
permanenta sakkunnigmedlemmar från stadens sektorer.
Handikapprådet kan dessutom kalla representanter för olika parter att fungera
som sakkunniga vid möten.
Om handikapprådets medlem eller ersättare avgår under mandatperioden, utser stadsstyrelsen en ny medlem eller ersättare för den kvarstående tiden.
Stadsstyrelsen utnämner handikapprådets ordförande och vice ordförande
bland medlemmar som har valts till handikapprådet.
3 § Uppgifter
Handikapprådet
1. främjar genom sin verksamhet planeringen, beredningen och
uppföljningen av verksamheten inom stadens olika sektorer i frågor
som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning när det
gäller deras välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende,
rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller service
som de behöver och
2. främjar genom sin verksamhet tredje sektorns verksamhet att stöda
personer med funktionsnedsättning.
3. främjar de funktionshindrade personers synlighet som en resurs
4. gör samarbete med bl.a. äldrerådet för att också de åldrande
personerna med funktionsnedsättning ska tas i beaktande.
I sin uppgift deltar handikapprådet också aktivt med stadens sektorer och arbetsgrupper i uppgörandet och genomförandet av Borgå stads handikappolitiska program.
Handikapprådet ska för sin verksamhet göra upp en verksamhetsplan och en
verksamhetsberättelse.
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4 § Möten
Handikapprådet håller sina möten vid de tidpunkter som rådet har fastställt för
varje kalenderår. Vid behov sammankallas handikapprådet också under övriga
tider av ordföranden eller vice ordföranden om ordföranden är förhindrad.
Handikapprådet är beslutfört när mer än hälften av medlemmarna är närvarande.
5 § Sekreterare
Uppgifter av handikapprådets tekniska sekreterare sköts av en person som
staden har utsett.
6 § Utnämning av medlemskandidater
Handikapprådet begär personer med funktionsnedsättning i Borgå, deras familjer, samt handikapporganisationerna i Borgå och andra aktiva organisationer inom handikapparbete att utse sina kandidater till handikapprådet vartannat
år för den följande mandatperioden.
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