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Reglemente för Karlstads kommuns råd för 
personer med funktionsnedsättning 
 

Rådets uppgifter 

I Karlstads kommun ska det finnas ett råd för personer med 
funktionsnedsättning. Rådet ska bestå av förtroendevalda från kommunen 
och representanter för handikappföreningarna i Karlstad. 

Rådet för personer med funktionsnedsättning är ett organ för samråd, 
diskussion och ömsesidig information mellan kommunen och 
handikappföreningarna i Karlstad. Syftet med rådet är att öka 
medvetenheten om de behov som personer med funktionsnedsättningar 
har, så att handikappaspekter uppmärksammas, utreds och beaktas i 
kommunens verksamhet. Rådet ska behandla frågor av övergripande 
karaktär som är aktuella i kommunen. 

 

Rådets sammansättning 

Rådet för funktionshindrade ska bestå av en ordinarie ledamot och en 
ersättare från följande nämnder.  

Kommunstyrelsen 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Karlstads-Hammarö gymnasienämnden 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Stadsbygggnadsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Rådet för personer med funktionsnedsättning ska också bestå av sju 
ordinarie och sju ersättare som ska representera handikappföreningar 
verksamma i Karlstad med omnejd. En ledamot utses av Synskadades 
riksförbund (SRF), en ledamot utses av De handikappades riksförbund 
(DHR) och övriga fem ledamöter utses av Handikappföreningarnas 
samverkans organ (HSO) i Karlstad. 

 

 

 

Rådets organisation och arbetsformer 
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Rådet för funktionshindrade är organisatoriskt knutet till 
kommunstyrelsen. Ordförande för rådet ska vara ledamot i 
kommunstyrelsen och vice ordförande ska vara ledamot som 
representerar någon av handikappföreningarna. 

Rådet ska sammanträda 2 gånger per år. Dagar och tider för rådets 
sammanträden ska fastställas vid årets början. 

Rådet för funktionshindrade bör i början av varje mandatperiod se till att 
ledamöterna i rådet utbildas i handikappolitik och i kommunens 
organisation. 

 

Beredningsgrupp 

Rådet för personer med funktionsnedsättning ska ha en beredningsgrupp 
som förbereder årets början. Beredning för de två rådsmötena sker vid 
årets början. Beredningsgruppen ska bestå av ordförande, vice 
ordförande, en politiker från oppositionen, en ytterligare representant för 
handikappföreningarna och sekreteraren i rådet. 

Beredningsgruppens ledamöter ska utses på första mötet i varje 
mandatperiod.  

 

Arbetsgrupper 

För att utveckla samverkan mellan kommunens förvaltningar och 
handikappföreningarna kan rådet besluta om att tillsätta en eller flera 
arbetsgrupper med olika inriktning. Rådets arbetsgrupper ska samverka 
kring aktuella projekt, förändringar av ordinarie verksamhet eller andra 
frågeställningar som är aktuella ur ett handikapperspektiv.  

Arbetsgrupperna ska ledas av representanter från kommunens 
förvaltningar. De funktionshindrades representanter i arbetsgrupperna 
behöver inte nödvändigtvis vara utsedd av HSO eller medlem i en 
handikappförening, men ska godkännas av rådet för personer med 
funktionsnedsättning. Arbetsgrupperna ska regelbundet återrapportera till 
rådet för personer med funktionsnedsättning hur arbetet fortskrider. 

 

Administrativa rutiner 

Kommunledningskontoret svarar för sekreteraruppgifter. Kallelse med 
föredragningslista ska skickas ut minst en vecka innan mötena. Protokoll 
ska skrivas efter varje möte och justeras av ordförande och en 
representant för handikappföreningarna. 

Protokoll ska skickas ut till alla ledamöter i rådet och de nämnder som 
berörs av frågor som hanterats på rådets möten. Protokoll ska också 
publiceras på kommunens hemsida. 
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Ekonomi och arvode 

Ledamöterna från nämnderna får ersättning enligt kommunens regler om 
sammanträdesarvoden. Representanterna för handikappföreningarna får 
inget personligt arvode. Däremot betalas ett föreningsbidrag ut till de 
föreningar som är representerade i rådet för personer med 
funktionsnedsättning. Bidraget ska baseras på närvaro och ska motsvara 
de förtroendevaldas arvode. 

 

 

________________________ 

 

 
 


