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Reglemente för kommunala handikapprådet, KHR 

Antaget av kommunfullmäktige 2022-11-23 

 

Rådets funktion 

Det kommunala handikapprådet (KHR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 

kommunen och företrädare för funktionshindrades föreningar i kommunen. Det gäller alla frågor som 

rör funktionshindrades villkor och situation inom kommunens verksamhetsområden. KHR är också 

ett forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. 

Rådet utgör en kanal till funktionshindrade i samhället, vilka ofta påverkas av kommunens beslut. 

Det är därför viktigt att rådet får verkliga möjligheter att fullgöra sina uppgifter på det sätt som detta 

reglemente ger uttryck för. 

Kommunen ska i rådet före beslut informera om sin verksamhet och de planerade förändringar i 

verksamheten som har eller kan få betydelse för målgruppen. 

KHR ska vara remissorgan i alla frågor som kan vara av väsentlig betydelse för funktionshindrade. 

KHR är en tillgång och kan utgöra en resurs vid förfrågningsunderlag och upphandlingar. 

Föreningarnas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den 

kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 

verksamhetsutbud som berör de funktionshindrade i samhället. 

 

Sammansättning 

KHR:s ledamöter och ersättare utses för tid som sammanfaller med mandattiden för 

kommunstyrelsens ledamöter.   

Kommunens ledamöter i rådet utgörs av kommunstyrelsens ordförande, omsorgsnämndens 

ordförande och samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Ersättare är vice ordföranden i 

kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och samhälls-byggnadsnämnden. 

Följande föreningar får var och en utse en ledamot och en ersättare till rådet och anmäler detta till 

kommunstyrelsen: 

Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) 

Hörselskadades riksförbund (HRF) 

Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) 

Synskadades riksförbund (SRF) 
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Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i KHR. Vid dennes frånvaro tjänstgör som 

ordförande i första hand omsorgsnämndens ordförande och i andra hand samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande.  

Ersättare för respektive ledamot äger rätt att närvara vid sammanträden oavsett behov av ersättare 

eller inte, i syfte att kunna följa rådets arbete. Ledamöter kan vid behov adjungeras från andra 

kommunala nämnder och styrelser till KHR:s sammanträden. 

 

Arbetsformer 

Rådets arbete leds av ordföranden. 

Rådet behöver inte ha enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser 

avseende arbetsformer och beslutsförhet. 

 

Gemensamma sammanträden med KPR 

KHR:s och kommunala pensionärsrådet (KPR) sammanträder 4 gånger per år i form av gemensamma 

sammanträden. Ett av sammanträdena ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträden kan hållas i de fall KHR/KPR är remissinstanser och svarsdatum inte medger 

väntan till nästa sammanträde eller om annan viktig angelägenhet föreligger. Datum för de 

gemensamma sammanträdena ska fastställas i början av året. 

 

Gemensam beredningsgrupp 

KHR och KPR kan om de så önskar inrätta en gemensam beredningsgrupp med uppgift att bereda 

ärenden och upprätta dagordning till rådens gemensamma sammanträden. KHR:s och KPR:s 

ordförande, en representant för pensionärsföreningarna och en representant för 

handikappföreningarna samt en sekreterarfunktion bör ingå i beredningsgruppen. Vid behov kan 

andra personer kallas till beredningsgruppens möten. Datum för beredningsgruppens möten  fastställs 

i början av året. 

 

Kallelse och protokoll 

Kommunen tillhandahåller sekreterare för de gemensamma sammanträdena. Sekreteraren ser till att 

kallelse med dagordning och möteshandlingar skickas till rådens ledamöter och ersättare senast sju 

dagar före sammanträdesdagen. Ledamot kallar själv in ersättare vid behov. Sekreteraren för 

protokoll under sammanträdena. Alla beslut, förslag/yrkanden och avvikande meningar som 

framkommer ska redovisas. Protokollet ska skickas för kännedom till rådets ledamöter, ersättare och 

berörda nämnder samt läggas ut på kommunens webbplats. 
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Utbildning 

Ledamöter i KHR ska i början av mandatperioden få information om kommunens organisation, 

handläggning av ärenden, remisser och beslutsgång. 
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Arvoden och ersättningar 

För de av KHR:s ledamöter och ersättare som representerar kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden utgår arvoden och ersättningar i enlighet med kommunens reglemente för 

arvoden och ersättningar till förtroendevalda.  

 

För de av KHR:s ledamöter och ersättare som representerar funktionshindrades föreningar utgår inga 

kommunala arvoden och ersättningar.  


