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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 139

Överföring av ansvaret för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor från Socialnämnden till 
Kommunstyrelsen
KS 2017/277

Beslut
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor från socialnämnden till kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige antar regler för rådet, enligt bilaga 1, samt upphäver rådets 

nu gällande reglemente.

Bilaga
Bilaga 1: Regler för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-08-25, § 114, föreslå kommunstyrelsen att budgetmedel 
för handikappkonsulent förs över från socialförvaltningen till 
kommunstyrelseförvaltningen från och med 2017-01-01 med hänvisning till att arbetet 
med tillgänglighetsfrågor är en funktion som verkar i ett kommunövergripande 
perspektiv och därför lämpligen bör vara organiserad inom 
kommunstyrelseförvaltningen istället för socialförvaltningen. Kommunstyrelsen 
beslutade 2017-04-05, § 74, att bifalla socialnämndens begäran om överflyttning av 
medel för funktionen handikappkonsulent. Som en följd av kommunstyrelsens beslut 
beslutade socialnämnden 2017-05-18, § 55 att föreslå kommunfullmäktige att överlåta 
ansvaret för kommunala rådet för
Funktionshinderfrågor (KRF) från socialnämnden till kommunstyrelsen.
I samband med överföringen har också KRF:s reglemente setts över och 
kommunstyrelseförvaltningen föreslår nya regler för KRF. Nuvarande reglemente 
antogs av kommunfullmäktige 2001-05-14, § 42.
Under beredningen har framkommit att kommunfullmäktige 2005-06-21, § 59, antagit 
ett handikappolitiskt program. Rådet har i nuvarande reglemente haft uppgiften att ta 
fram ett kommunalt handlingsprogram för att påverka och följa upp krav om 
förbättringar i närmiljö för personer med funktionshinder. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att denna uppgift bör tas bort och att 
programmet bör upphävas. Ansvaret för framtagande av kommunala styrdokument bör 
ligga på den kommunala nämnd- och förvaltningsorganisationen, detta hindrar dock inte 
att rådet även fortsättningsvis kan fungera som remissinstans och samrådsorgan i 
framtagandet av styrande dokument på området.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2017-05-18 § 55 med tillhörande tjänsteskrivelse och gällande 
reglemente.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslog att beslutet skulle ges följande lydelse.
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
från socialnämnden till kommunstyrelsen. 
2. Kommunfullmäktige antar regler för rådet, enligt bilaga, samt upphäver rådets nu 
gällande reglemente.
Ordföranden föreslog även att rådets sammansättning skulle utökas med en 
ledamotplats för kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställde sitt förslag under proposition, och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott bifallit förslaget.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-08-23 Dnr: KS 2017/277

Handläggare
Olof Borgmalm
olof.borgmalm@vanersborg.se
0521-72 23 92

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Överföring av ansvaret för kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor från socialnämnden till 
kommunstyrelsen, antagande av regler för rådet samt 
upphävande av reglemente och handikappolitiskt 
program
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor från socialnämnden till kommunstyrelsen.

2. Kommunfullmäktige antar regler för rådet, enligt bilaga, samt upphäver rådets 
nu gällande reglemente.

3. Kommunfullmäktige upphäver handikappolitiskt program.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-08-25, § 114, föreslå kommunstyrelsen att budgetmedel 
för handikappkonsulent förs över från socialförvaltningen till 
kommunstyrelseförvaltningen från och med 2017-01-01 med hänvisning till att arbetet 
med tillgänglighetsfrågor är en funktion som verkar i ett kommunövergripande 
perspektiv och därför lämpligen bör vara organiserad inom 
kommunstyrelseförvaltningen istället för socialförvaltningen. Kommunstyrelsen 
beslutade 2017-04-05, § 74, att bifalla socialnämndens begäran om överflyttning av 
medel för funktionen handikappkonsulent. Som en följd av kommunstyrelsens beslut 
beslutade socialnämnden 2017-05-18, § 55 att föreslå kommunfullmäktige att överlåta 
ansvaret för kommunala rådet för
Funktionshinderfrågor (KRF) från socialnämnden till kommunstyrelsen.
I samband med överföringen har också KRF:s reglemente setts över och 
kommunstyrelseförvaltningen föreslår nya regler för KRF. Nuvarande reglemente 
antogs av kommunfullmäktige 2001-05-14, § 42.
Under beredningen har framkommit att kommunfullmäktige 2005-06-21, § 59, antagit 
ett handikappolitiskt program. Rådet har i nuvarande reglemente haft uppgiften att ta 
fram ett kommunalt handlingsprogram för att påverka och följa upp krav om 
förbättringar i närmiljö för personer med funktionshinder. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att denna uppgift bör tas bort och att 
programmet bör upphävas. Ansvaret för framtagande av kommunala styrdokument bör 
ligga på den kommunala nämnd- och förvaltningsorganisationen, detta hindrar dock inte 
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2018-08-23 Dnr: KS 2017/277

att rådet även fortsättningsvis kan fungera som remissinstans och samrådsorgan i 
framtagandet av styrande dokument på området.

Beredning
Ärendet har beretts i samråd mellan kommunstyrelseförvaltningen och 
socialförvaltningen.

Underlag
Socialnämndens beslut 2017-05-18 § 55 med tillhörande tjänsteskrivelse och gällande 
reglemente.

Katrin Siverby Olof Borgmalm 
Kanslichef Utredare

Bilagor
Regler för kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Sändlista
KRF
Kommunstyrelsen
Kommunkansliet
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Regler för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Ange ÅÅÅÅ-MM-DD

1

Rådets uppgifter
1 §
Rådet har inte några beslutsfunktioner. Det är ett referensorgan till nämnderna för sam-
råd och information i frågor som rör olika grupper av personer med funktionsnedsätt-
ning. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Rådets synpunkter ska via protokollsutdrag delges den nämnd som ansvarar för respek-
tive område. Förslag eller rekommendationer av mer principiell karaktär ska alltid stäl-
las till kommunstyrelsen. Av protokollsutdraget ska det framgå om de politiskt tillsatta 
ledamöterna deltagit i beslutet. 
Rådet ska  
- utgöra ett kontaktnät mellan kommunen och organisationerna (som ingår i Funk-

tionsrätt Vänersborg (FRV)) samt att vara ett forum för överläggningar,
- verka för att funktionshindersaspekter beaktas i nämnder
- och förvaltningar,
- utgöra ett forum där organisationernas sakkunskaper kan förmedlas till kommunens 

olika nämnder och där politiker och tjänstepersoner kan få en samlad föreställning 
om olika gruppers behov och synpunkter,

- verka för att inrikta samhällsplaneringen så att medborgare med funktionsnedsätt-
ningar inte ska uteslutas från grundläggande möjligheter att utöva sina medborgerli-
ga rättigheter,

- ta initiativ till nödvändig information till personer med funktionsnedsättning,
- vara remissinstans i kommunala frågor som berör personer med funktionsnedsätt-

ning.

Rådets sammansättning
2 §
Rådet har 10 ledamöter och 5 ersättare. Ersättare utses inte för de politiskt tillsatta leda-
möterna. Kommunen representeras av förtroendevalda från följande nämnder:

- Kommunstyrelsen, 1 ledamot, 
- Socialnämnden, 1 ledamot, 
- Samhällsbyggnadsnämnden, 1 ledamot, 
- Byggnadsnämnden, 1 ledamot, 
- Barn- och utbildningsnämnden, 1 ledamot. 

Handikappgruppernas representanter företräder var sina grupper funktionshindrade en-
ligt nedanstående:

- Svårt att höra, 1 ledamot, 1 ersättare,
- Svårt att se, 1 ledamot, 1 ersättare,
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ÅÅÅÅ-MM-DD

2

- Svårt att tåla vissa ämnen, 1 ledamot, 1 ersättare,
- Svårt att röra sig, 1 ledamot, 1 ersättare,
- Svårt att tolka, bearbeta och förmedla information, 1 ledamot, 1 ersättare.

Handikapprepresentanterna företräder hela sin handikappgrupp. 
Mandatperioden sammanfaller med den som gäller för kommunala nämnder. 
Representanterna för handikapporganisationerna utses på ordförandemöte i FRV, då 
även handikappföreningar som inte är anslutna till FRV deltar.
Ordföranden utses av kommunstyrelsen och vice ordföranden utses av samhällsbygg-
nadsnämnden. 
Sekreteraren/ansvarig tjänsteperson utses av kommunstyrelseförvaltningen. 

Beredning av ärenden
3 §
Frågor som handikappföreningarna vill väcka i rådet ska beredas på ordförandemöte in-
om FRV. Ärenden till handikapprådets möten ska anmälas till rådets sekreterare minst 
10 dagar före rådets möte. 
Rådet kan inom sig utse arbetsgrupper för att utreda vissa frågor.

Sammanträden
4 §
Rådet sammanträder en gång per kvartal. Till rådets sammanträden kan förtroendevalda 
och anställda från kommunens nämnder och förvaltningar inbjudas.
Extra sammanträde kan hållas om ordföranden, vice ordföranden eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det.
Kallelse och föredragningslista ska på lämpligt sätt skickas till rådets ledamöter och er-
sättare senast en vecka före rådets sammanträde. Till föredragningslistan bör eventuella 
handlingar och underlag bifogas så att vidare information och behandling underlättas.
Rådet får inhämta yttranden och upplysningar från nämnder och tjänstepersoner inom 
kommunen i frågor som tagits upp i rådet.

Protokoll
5 §
Ordföranden ansvarar för att det förs protokoll på sammanträdena, med ansvarig tjänste-
person som sekreterare. Protokollet justeras av ordföranden och en utsedd justerare.
Utöver att protokollsutdrag med rådets synpunkter ska tillställas ansvariga nämnder ska 
fullständiga protokoll delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen och re-
presenterade nämnder samt de i rådet representerade organisationerna/föreningarna.
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ÅÅÅÅ-MM-DD

3

Arvodering
6 §
Arvoden utgår enligt kommunens bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till 
förtroendevalda till de politiskt tillsatta ledamöterna. Övriga ledamöter och ersättare är 
inte berättigade till kommunalt arvode.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-05-18

Ordförandes 
sign

Justerandes 
sign

Justerandes 
sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 55

Överföring av ansvaret för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor från socialnämnden till 
kommunstyrelsen
SOC 2017/123

Beslut
Socialnämnden föreslår, som en följd av kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 
74, att kommunfullmäktige överlåter ansvaret för ”Kommunala rådet för 
funktionshinder-frågor” (KRF) från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-08-25, § 114, föreslå kommunstyrelsen att budgetmedel 
för handikappkonsulent förs över från socialförvaltningen till kommunstyrelseförvalt-
ningen från och med 2017-01-01. Arbetet med tillgänglighetsfrågor är en funktion som 
verkar i ett kommunövergripande perspektiv och därför lämpligen bör vara organiserad 
inom kommunstyrelseförvaltningen istället för socialförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-05, § 74, att bifalla socialnämndens begäran om 
överflyttning av pengar för funktionen handikappkonsulent. 

Som en följd av kommunstyrelsens beslut, bör även Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF), med tillhörande administration, föras över till 
kommunstyrelsen. I samband med att rådet förs över, behöver också KRF:s reglemente 
ses över, vilket inte har skett i avvaktan på den organisatoriska förändringen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-02
 Reglemente handikapprådet 2001-05-14, § 42

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Handläggare
Anne Elfving
anne.elfving@vanersborg.se
Tel: 0521-72 13 14

2017-05-02

Mottagare
Socialnämnden

Dnr: SOC 2017/123  

Socialnämnden

Överföring av ansvaret för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor från socialnämnden till 
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår, som en följd av kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 74, att 
kommunfullmäktige överlåter ansvaret för ”Kommunala rådet för funktionshinder-
frågor” (KRF) till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-08-25, § 114, föreslå kommunstyrelsen att budgetmedel 
för handikappkonsulent förs över från socialförvaltningen till kommunstyrelseförvalt-
ningen från och med 2017-01-01. Arbetet med tillgänglighetsfrågor är en funktion som 
verkar i ett kommunövergripande perspektiv och därför lämpligen bör vara organiserad 
inom kommunstyrelseförvaltningen istället för socialförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-05, § 74, att bifalla socialnämndens begäran om 
överflyttning av pengar för funktionen handikappkonsulent. 

Som en följd av kommunstyrelsens beslut, bör även Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF), med tillhörande administration, föras över till 
kommunstyrelsen. I samband med att rådet förs över, behöver också KRF:s reglemente 
ses över, vilket inte har skett i avvaktan på den organisatoriska förändringen. 

Fördjupad beskrivning av ärendet
Bakgrund
Ledningen för socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen, har efter en längre 
tids diskussion, kommit fram till att det finns en fördel i att låta kommunstyrelse-
förvaltningen överta de funktioner som är organiserade inom socialförvaltningen, men 
som verkar i ett kommunövergripande perspektiv. Två sådana strategiskt övergripande 
områden som idag ligger nära olika funktioner på utvecklingskontoret är arbetet 
gällande tillgänglighetsfrågor och det drogförebyggande arbetet. 

Socialnämnden beslutade mot bakgrund av ovan 2016-08-25, § 114, föreslå 
kommunstyrelsen besluta att budgetmedel för handikappkonsulent överförs från 
socialförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen från och med 2017-01-01. 
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Socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2017-05-02 Dnr: SOC 2017/123       

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-03, § 151, att återremittera ärendet 
till socialnämnden för ytterligare utredning. Socialnämnden besvarade återremissen 
2016-10-24, och då inget besked gavs när det gällde funktionen handikappkonsulent, 
överlämnades ny tjänsteskrivelse 2017-01-24 i ärendet.

Reglemente för handikapprådet
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 1973, § 137, att inrätta ett handikappråd, 
om fem ledamöter och lika många ersättare, av vilka tre ledamöter och ersättare, ska 
vara förtroendevalda och utses av sociala centralnämnden. Sociala centralnämnden fick 
samtidigt i uppdrag att kontakta handikapporganisationer för val genom 
organisationernas försorg av två ledamöter och två ersättare i rådet.

Kommunfullmäktige fastställde 2001-05-14, § 42, nuvarande reglemente för 
Handikapprådet. Enligt detta består rådet av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunen 
representeras av förtroendevalda från kommunstyrelsen, socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
(totalt 6 ledamöter och 6 ersättare).  Handikappgruppernas representanter företräder var 
sina grupper funktionshindrade enligt den s.k. 5-gruppindelningen, med (5 ledamöter 
och 5 ersättare). Ordförande och vice ordförande utses av socialnämnden.

Underlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2016-10-03, § 151 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-24 
Socialnämndens ordförande delegeringsbeslut 2016-10-24 
Socialnämndens beslut 2016-08-25, § 114
Kommunfullmäktiges beslut 2001-05-14, § 42
Kommunfullmäktiges beslut 1973-11-28, § 137

Karin Hallberg
Socialchef

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)
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REGLEMENTE FÖR HANDIKAPPRÅDET

Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-15, § 42.

§ 1

Handikapprådets uppgifter

Handikapprådet är ett till kommunens socialnämnd knutet rådgivande organ.

Handikapprådet har till syfte att:

- utgöra ett kontaktnät mellan kommunen och handikapporganisationer-
na samt att vara ett forum för överläggningar

- verka för att handikappaspekter beaktas i alla förekommande nämnder
och förvaltningar

- utgöra ett forum där handikapporganisationernas sakkunskaper kan
förmedlas till kommunens olika facknämnder och där politiker och
tjänstemän kan få en samlad föreställning om olika handikappgruppers
behov och synpunkter

- inrikta samhällsplaneringen så att medborgare med funktionsnedsätt-
ningar inte skall uteslutas från grundläggande möjligheter att utöva
sina medborgerliga rättigheter

- genom ett kommunalt handlingsprogram påverka och följa upp krav
om förbättringar i närmiljö för personer med funktionshinder.

Bärande  principer för funktionshindrade bör vara:

- självbestämmande och inflytande

- tillgänglighet

- delaktighet

- kontinuitet och helhetssyn

§ 2

Handikapprådets sammansättning

Handikapprådet har 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunen representeras
av förtroendevalda från följande nämnder:
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Kommunstyrelsen 1 ledamot 1 ersättare

Socialnämnden 2 ledamöter 2 ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot 1 ersättare

Byggnadsnämnden 1 ledamot 1 ersättare

Barn- och ungdomsnämnden/
Gymnasienämnden 1 ledamot 1 ersättare

Handikappgruppernas representanter företräder var sina grupper funktions-
hindrade enligt den så kallade 5-gruppsindelningen enligt nedanstående:

Döva och hörselskadade 1 ledamot 1 ersättare

Blinda och synskadade 1 ledamot 1 ersättare

Rörelsehindrade 1 ledamot 1 ersättare

Intellektuellt funktionshindrade/
psykiskt funktionshindrade 1 ledamot 1 ersättare

Medicinskt funktionshindrade 1 ledamot 1 ersättare

Handikapprepresentanterna företräder hela sin handikappgrupp.

Ordföranden och vice ordföranden utses av socialnämnden. Mandatperi-
oden sammanfaller med den som gäller för kommunala nämnder. Sekretera-
ren utses av socialnämnden. Representanterna för handikapporganisationer-
na utses på ordförandemöte i Handikappföreningarna i Vänersborg (HSO),
då även handikappföreningar som inte är anslutna till HSO deltar.

§ 3

Sammanträden

Handikapprådet sammanträder en gång per kvartal. Till rådets sammanträ-
den kan förtroendevalda och anställda från kommunens nämnder och för-
valtningar inbjudas.

Handikapprådet äger inhämta yttranden och upplysningar från nämnder och
anställda inom kommunen i frågor som tagits upp i rådet.

§ 4

Beredningsorgan

Frågor som handikappföreningarna vill väcka i handikapprådet skall beredas
på ordförandemöte inom Handikappföreningarna i Vänersborg (HSO).
Ärenden till handikapprådets möten skall anmälas till rådets sekreterare
minst 10 dagar före rådets möte.

138



3 (3)

§ 5

Arbetsgrupper

Kommunala handikapprådet kan utse arbetsgrupper för att utreda vissa
frågor.

_______________________
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