Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17

§ 116
Motion - Namnändring av kommunala handikapprådet,
KS 2014/472
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Konstatera att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2018-03-27
beslutat om ny politisk organisation att gälla från och med 2019-01-01,
vilket bland annat innebär att kommunala handikapprådet ska byta namn
till kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Därmed anse motionen bifallen.
Beskrivning av ärendet
Jan Berge (MP) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun
ska se över namnformuleringen av kommunala handikapprådet, eftersom
begreppet handikapp inte längre anses vara tidsenligt. Då det finns flera
kommuner som ändrat namn på rådet menar motionären att Falkenbergs
kommun ska se över namnformuleringen av rådet i syfte att ändra det.
Socialnämnden har 2016-02-24 beslutat att avge yttrande över motionens
förslag, efter det att nämnden inhämtat synpunker från kommunala
handikapprådet. Nämnden anser att Falkenbergs kommun tillsvidare bör
avvakta med en eventuell namnändring av kommunala handikapprådet,
bland annat därför att begreppet handikapp fortfarande används i samtliga
namn på kommunala och regionala råd i Hallands län. Utöver det har
begreppsförändringen från handikapp till funktionsnedsättning ännu inte
slagit igenom, vilket följaktligen kan riskera missförstånd.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-26 att återremittera ärendet till
socialnämnden för att överväga frågan ytterligare. Socialnämnden har
därefter, 2016-10-26, inkommit med ett nytt yttrande där det framgår att
nämndens uppfattning inte förändrats mot tidigare översänt yttrande.
2016-12-06 beslutade därefter kommunstyrelsen att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för att se över namn och uppdrag av
kommunala handikapprådet.
I samband med arbetet i kommunfullmäktiges beredning för översyn av den
politiska organisationen och interkommunala samarbeten har frågan om
kommunala handikapprådets namn varit föremål för övervägande.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-03-27 om ny
politisk organisation att gälla från och med 2019-01-01, vilket bland annat
innebär att kommunala handikapprådet ska byta namn till kommunala
tillgänglighetsrådet.
Motivering av beslut
Då kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2018-03-27 beslutat om ny
politisk organisation i Falkenbergs kommun innebär det att namnet på
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kommunala handikapprådet kommer att ändras till kommunala
tillgänglighetsrådet. Kommunfullmäktiges beredning för den politiska
organisationen och interkommunala samarbeten föreslog i sitt förslag till ny
organisation namnändringen av rådet, vilket kommunfullmäktige senare
antog. Namnändringen ska gälla från och med 2019-01-01. Därmed anser
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör anses vara bifallen.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-04
Motion om namnändring av kommunala handikapprådet, 2014-12-17
Kommunfullmäktige § 67, 2018-03-27
Kommunstyrelsen § 357, 2016-12-06
Kommunfullmäktige § 102, 2016-04-26
Socialnämnden § 159, 2016-10-26
Socialnämnden § 24 2016-02-24
Kommunala handikapprådet § 28, 2015-09-17
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