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Organisation och arbetsformer för Kommunala Handikapprådet (KHR) i
Falkenberg
Gäller från 2015-01-01.
Syfte:
Kommunala Handikapprådet ska:
- förstärka inflytandet i alla frågor som berör funktionsnedsatta.
- verka för att de funktionsnedsattas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar.
- initiera nya frågor som berör funktionsnedsatta i nämnder och förvaltningar.
- vara remissorgan i frågor som berör de funktionsnedsatta.
- vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
Rådets sammansättning
- Ledamöterna väljs på fyra år, från 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige
har ägt rum.
- Antalet politiker begränsas till en ordinarie med ersättare från följande nämnder:
BUN
Bygglovsnämnden
Kommunstyrelsen,
vice ordförande
Kultur och Fritidsnämnden
Falkenbergsnämnden
Socialnämnden
ordförande
Tekniska nämnden.
Stadsbyggnadskontoret
- Ersättare kallas in av ordinarie politiker endast då denna har förhinder.
- Referensgruppen (KHRR) utser fyra representanter från sina olika organisationer.
Arbetsuppgifter
- KHR sammanträder minst fyra gånger per år.
- Sammanträden kan utgå ifrån teman, där endast berörda sakområdens politiker kallas
- En person utses att ansvara för uppföljningen av aktualiserad fråga.
- Kommunala Handikapprådet ska användas som remissorgan.
- Det ankommer på råden själva att bevaka och yttra sig över de ärenden som berör
respektive råds intresseområde i de olika nämnderna.
Rådets ordförande och sekreterare får kommunstyrelsens dagordning där intresseområden
kan identifieras.
- KHR påminner alla förvaltningar senast i oktober månad om deras uppdrag att i sin
årsredovisning redogöra för hur man arbetat med tillgänglighetsarbetet. Detta står i
Tillgänglighetspolicyn,(Handikappolitiska programmet, reviderad 2011-12).
- Tjänstgörande sekreterare ska utses av socialnämnden. Dennes arbetsordning finns
fastställd från 2011-09-29.
- Protokoll delges ledamöter och ersättare samt publiceras på kommunens hemsida senast
14 dagar efter sammanträdena.
Ordning för utskick av kallelse:
- Sekreterare ska se till att en aktuell namn-, mail-, och telefonlista finns.
- Kallelse tillsändes ordinarie representerande politiker, denne kallar i sin tur ersättare vid
förhinder.
- Kallelse tillsändes ordinarie representanter från KHRR.
Fastställd av socialnämnden 2014-08-27
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Teman/Målsättningar
Rådet kan inför varje år besluta om särskilda teman eller målsättningar man vill uppnå under
året. Det kan t e x vara aktuella frågor, presentationer eller uppföljningar.
Beslutsgång:
KHRR

KHR

väcker frågor som framställs i

som behandlar frågan och för den vidare till den förvaltning som bäst kan
besvara frågan. Berörd politiker blir ansvarig.

FÖRVALTNING

bereder frågan. – ekonomiskt ställningstagande och skriver ett
beslutsförslag som går vidare till

NÄMND

som fattar beslut i frågan. Nämnden lämnar tillbaka frågan till

KHR

där ansvarig politiker redovisar resultatet.

Är det sådan dignitet på ärendena som kommer upp i KHR att en nämnd inte kan fatta eget
beslut i frågan, kan de olika nämnderna ta frågan med sig upp i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för beslut. Det kan t ex vara att man inte har ekonomi eller tillräcklig
kompetens i en fråga.
Ersättningar
Kommunalt sammanträdesarvode och reseersättning utbetalas till ledamöter och
referensgruppens representanter för deltagande i KHR:s sammanträden enligt de
bestämmelser som gäller för förtroendevalda i kommunen.
Utbildning
Ledamöter i handikapprådet kan erbjudas deltaga i utbildning, seminarier och studieresor som
berör handikapporganisationernas uppdrag i rådet. Deltagande i utbildning beslutas av
socialnämndens presidium och berättigar inte till arvode.

Fastställd av socialnämnden 2014-08-27

