1
Antaget av kommunfullmäktige 1999-09-20, § 142
Reviderad i Kf 2011-09-19, § 122
Reviderad i Kf 2015-02-23, § 16

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET
Allmänt
§1
Kommunen skall på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden
för människor med olika slag av funktionsnedsättningar och verka för att goda
samhällsmiljöer skapas.
Syfte
§2
Kiruna kommun skall samverka med de på orten verksamma handikapporganisationerna.
Kommunala handikapprådet (nedan kallat KHR) är ett organ för samråd och
samverkan före kommunala beslut som berör villkor och behov för personer med
funktionsnedsättning. KHR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och är
sammansatt av representanter för kommunen och handikapporganisationerna.
Information skall vara ömsesidig och beredning av ärenden ska ske mellan KHR å ena
sidan och kommunens styrelser och nämnder å den andra.
Genom KHR tillförs kommunal verksamhet kunskap och erfarenhet från personer med
funktionsnedsättningar och deras organisationer.
KHR skall ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och rådets synpunkter skall
beaktas. Därmed ges handikapporganisationerna större möjligheter att påverka
förändringar och beslut i den kommunala verksamheten som berör deras område.
Arbetsuppgifter
§3
KHR yttrar sig över ärenden inom kommunen som kan bedömas påverka förhållanden
för personer med funktionsnedsättning. KHR kan hos kommunstyrelsen begära
utredning eller behandling av ärenden som berör sådana förhållanden.
KHR skall granska, analysera och följa upp kommunens verksamheter och bidrar
genom informationsverksamhet till utveckling av förhållanden för personer med
funktionsnedsättning.
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KHR skall ta till vara handikapporganisationernas erfarenhet och synpunkter samt
framföra deras förslag inom olika områden.
Kiruna kommun ska förelägga KHR planer till förändring som berör
handikappkollektivet. Kommunen skall därmed inhämta synpunkter i ett tidigt skede,
så att rådets uppfattning och förslag skall kunna påverka ärendets handläggning i
aktuell nämnd eller styrelse.
KHR är ett referensorgan med överläggnings- och förslagsrätt.
Handikapprådets sammansättning
§4
KHR ska bestå av fem kommunalt förtroendevalda och fem ersättare. Till de
förtroendevalda skall två ledamöter från kommunstyrelsen utses varav en från
kommunstyrelsens presidium. Vidare ska socialnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden vardera nominera en ledamot från
respektive nämnd/styrelses presidium.
De på orten verksamma handikapporganisationerna kan nominera sex representanter
och sex ersättare, samt ordförande i Handikappföreningarnas samarbetsorganisation
(HSO). Ledamöter i KHR väljs av kommunstyrelsen för tid som sammanfaller med
mandatperioden för allmänna val till kommunfullmäktige. KHR utser inom sig
ordförande från kommunen och vice ordförande från handikapporganisationerna.
Ersättare
§5
Ersättare tjänstgör i första hand för ej närvarande ledamot från samma parti eller
organisation som ersättaren. Förtroendevalda ledamöter tjänstgör i andra hand för ej
närvarande ledamot från samma partigrupp som ersättaren. I sista hand tjänstgör
ersättare enligt den av kommunstyrelsen fastställda ordningen.
Ersättare som ej tjänstgör har rätt att yttra sig vid sammanträden men har ej
förslagsrätt.
För att varje grupp av funktionshindrade skall ha möjlighet att klargöra sin uppfattning
i visst ärende har ersättare som ej tillhör samma parti eller organisation som ordinarie
ledamot dessutom rätt att anteckna avvikande mening till protokollet.
Kallelse
§6
Kallelse till KHR:s sammanträden utfärdas av ordförande och skall på lämpligt sätt vara
ledamöter och ersättare tillhanda senast en vecka före sammanträdet.
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Kallelse skall åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Arbetsutskott
§7
KHR utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande i KHR samt fyra
ledamöter varav tre utses av HSO och fyra ersättare varav tre utses av HSO samt
kommunens handikappkonsulent.
Arbetsutskottet bereder ärenden och utarbetar förslag som föreläggs KHR för
ställningstagande. Arbetsutskottet har dessutom en granskande roll. Arbetsutskottet
sammanträder på kallelse från ordförande när en aktuell granskningsfråga skall
behandlas. Dessa frågor rör förändringar vad avser avgifter för vård och omsorg,
färdtjänst, olika slag av boende samt trafiksäkerhetsfrågor och övriga ärende som kan
tänkas påverka levnadssituationer för personer med funktionshinder.
Önskemål är att arbetsutskottet har en bred kunskap om olika funktionshinder och om
vilka svårigheter som finns i samhället. Vid behov skall man kunna ta hjälp av
ytterligare ledamöter i KHR där frågor kräver kunskap om ett specifikt handikapp.
Arbetsutskottet kan i brådskande fall eller efter särskild delegation från KHR lämna
yttrande till berörda organ.
Ärenden till arbetsutskottet skall vara kommunen tillhanda senast 14 dagar innan
mötet. De bestämmelser som i övrigt gäller för kallelse till KHR gäller även för kallelse
till arbetsutskottet.
Sammanträden
§8
KHR skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår varav ett sammanträde skall
hållas i anslutning till kommunens budgetberedning.
Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än
hälften av rådets ledamöter begär det.
KHR får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna, alternativt
tjänstgörande ersättare, är närvarande.
Protokoll
§9
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Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordförande och minst
en ledamot från handikapporganisationerna.
Kopia av justerat protokoll skall tillsändas KHR:s ledamöter och de organisationer och
nämnder/styrelser som är representerade i rådet.
Ändring av reglemente
§ 10
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av KHR och kommunstyrelsen.
Fastställan
§ 11
Ändring av reglemente för kommunala handikapprådet skall fastställas av
kommunfullmäktige.

