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Reglemente för Hagfors kommuns råd för 
funktionshinderfrågor 

 

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och 

ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer i 

Hagfors kommun. 

 

§ 1 Syfte och mål 

Syftet med det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är att; 

 

- lyfta in handikapperspektivet i samhällsplaneringen och i kommunens verksamheter 

- tillskapa ett forum för kunskapsspridning och opinionsbildning 

- främja samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna 

- öka kunskaper om funktionshinder 

 

Målet med rådets arbete är att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder. 

 

§ 2 Arbetsuppgifter 

Hagfors kommuns råd för funktionshinderfrågor, är ett samrådsorgan i frågor av generell 

betydelse och behandlar inte enskilda personers ärenden.  

 

Arbetsuppgifter som kan bli aktuella för rådet är: 

 

att vara remissinstans i frågor angående fysisk planering, boende och samhällsservice i övrigt 

till funktionshindrade, 

 

att hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur handikappsynpunkt och följa 

förändringar i efterfrågan på dessa, 

 

att insamla och förmedla funktionshindrades synpunkter på och erfarenheter av kommunens 

planering och samhällsservice, 

 

att följa den allmänna utvecklingen på inom området som rör funktionshinder.  

 

 

§ 3 Rådets sammansättning  

Riksorganisation för funktionshindrade som genom sin lokalförening bedriver organiserad 

verksamhet inom kommunen skall efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rådet.  

 

Kommunen fastställer antalet ledamöter och ersättare från de handikapporganisationer som 

skall ingå i det kommunala rådet för funktionshindrade. Handikapporganisationerna enligt § 3 

första stycket utser en ledamot och en ersättare.  

 

Organisation som ingår i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor skall årligen – före 

den 1 mars – lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare. Ledamöterna 

och ersättarna skall vara bosatta inom kommunen.  

 

Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter och ersättare. 



  Reviderat 2011-12-27 

 

 

§ 4 Fördelning av mandat 

Rådet för funktionshinderfrågor består av 11 ledamöter och 11 personliga ersättare enligt 

följande: 

 

- Kommunstyrelsen utser 4 ledamöter och 4 ersättare varav; 

 l ledamot och 1 ersättare från individ och omsorgsutskottet, 

1 ledamot och 1 ersättare från barn- och bildningsutskottet, 

1 ledamot och 1 ersättare från samhällsbyggnadsutskottet 

- Handikapporganisationerna utser 7 ledamöter och 7 ersättare 

 

Ändring av antal ledamöter från handikapporganisationerna fastställs av kommunstyrelsen.  

 

 

§ 5 Organisation 

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsens individ och 

omsorgsutskott. 

 

Inom rådet utses ordförande och vice ordförande. Ordförande bör företrädesvis utses bland 

politiker och vice ordförande bland företrädare för handikapporganisationerna.  

 

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp för beredande av rådets sammanträde. Detta 

beredningsorgan kan inte tilldelas beslutsfunktioner.  

 

Rådet kan även fördela arbetsuppgifter till tillfälliga arbetsgrupper för utförande av särskilda 

uppgifter.  

 

Till sekreterare i såväl rådet som beredningsgrupp och tillfälliga arbetsgrupper förordnas en 

tjänsteman. 

 

§ 6 Arbetsformer 

Rådet för funktionshinderfrågor sammanträder på kallelse av ordförande minst 4 gånger per 

år, varav ett sammanträde skall hållas i anslutning till budgetförhandling.   

 

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, beredningsgruppen 

eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.   

 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och ersättare senast 14 

dagar före rådets sammanträde.  

 

Vid sammanträden föres protokoll justerat av ledamot från handikapporganisation.  

Protokollsutdrag tillställes dem som är berörda av protokollintagna beslut. 

Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen och dess 

utskott samt i kommunen verksamma handikapporganisationer.  

 

§ 7 Ekonomi 

Till handikapporganisationernas representanter utgår reseersättning, endast skattefri del.  

 

§ 8 Utbildning 

Ledamöter i kommunala rådet för funktionshinderfrågor skall få utbildning för sitt uppdrag.  
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§ 9 Fastställelse och ändring av reglemente 

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor skall fastställas av 

kommunfullmäktige. 

Ändring av reglemente kan aktualiseras av kommunala rådet för funktionshinderfrågor och 

kommunstyrelsen.  


