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Reglemente för Umeå kommuns funktionshinderråd, UFR 

§ 1 Umeå kommuns funktionshinderråd 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för UFR. 
Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för UFR och har till uppgift att kontinuerligt 
följa styrelsers och nämnders arbete med funktionshinderpolitik och ska vid behov 
föreslå ändringar. 

§ 2 Syfte 

UFR är ett samverkansorgan mellan styrelser och nämnder i Umeå kommun och den 
lokala funktionshinderrörelsen. UFR är ett opinionsbildande organ samt ett forum för 
ömsesidigt informationsutbyte och för tidig överläggning i frågor av principiell eller 
övergripande betydelse för medborgare med funktionsnedsättning. UFR är ett rådgi-
vande forum och är remissinstans. UFR behandlar inte enskilda ärenden. 

§ 3 Mål 

Rådets mål är en samhällsgemenskap med mångfald som grund. UFR arbetar för att 
samhället utformas så att alla blir delaktiga och för jämlikhet i levnadsvillkor. 

§ 4 Verksamhet 

UFR ska verka för att öka medvetenheten om betydelsen av ett funktionshinderper-
spektiv i alla politikområden så att perspektivet finns med när normer skapas. UFR ska 
vid början av varje ny mandatperiod revidera Riktlinjer och en Aktivitetsplan med mål 
och prioriteringar för sin verksamhet. Av aktivitetsplanen ska framgå vad UFR ska ar-
beta med under perioden – när, hur och ansvarig för aktiviteten ska framgå. 
 
UFR har till uppgift att initiera, bereda och följa upp funktionshinderpolitiskt arbete i 
kommunen och granska måluppfyllelse. UFR ska sammanställa rapporter till kommun-
styrelsen om läget.  
 
Rådet ska lämna yttranden och skrivelser till nämnder och styrelser och kan begära in 
upplysningar och underlag som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

§ 5 Sammansättning 

UFR består av sju ledamöter och sju ersättare från kommunala styrelser och nämnder 
samt sju ledamöter och sju ersättare från funktionshinderrörelsen. Mandatperiod är 
fyra år. Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i UFR. Respektive sty-
relse, nämnd och funktionshinderorganisation utser själva ledamöter för representat-
ion i rådet. UFR kan adjungera ledamöter från andra myndigheter och organisationer. 
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§ 6 Arbetsformer 

UFR sammanträder minst fyra gånger per år och anordnar ett till två seminarier årlig-
en. Vid sammanträdet förs protokoll. Rådet kan inom sig utse arbetsutskott, tillfälliga 
arbetsgrupper med mera. Beträffande arbetsformer i övrigt beslutar rådet själv vad 
som är lämpligast. 

§ 7 Kostnader 

Kommunstyrelsen ställer ekonomiska och administrativa resurser till förfogande så att 
UFR kan fullfölja sina åtaganden. Till valda ledamöter ska betalas ersättning i enlighet 
med kommunens arvodesregler. Kostnader för föreläsare, material och lokaler samt 
för framtagning, vidareutveckling och spridning av Goda Exempel ska budgeteras. 
 
 


