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Kf §181    Dnr: KS.2015.204      
 
Svar på motion om förändring av reglemente till Kommunala rådet 
för funktionshinder  
 
Ärendebeskrivning 
Peder Winnebrandt (SD) har den 27 augusti 2015 lämnat en motion med 
förslag om förändring av reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder 
(KRF). 
 
Motionären föreslår ett antal förändringar i reglementet som skulle göra det 
mer i överensstämmelse med reglementet för Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR). Han menar att det reglemente som finns i dag antogs redan i november 
2013, och att detta gjordes utan att remittera frågan till samtliga handikapp-
organisationer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 9 september 2015 motionen 
till socialnämnden för beredning.  
 
Socialnämnden har den 27 oktober 2015  yttrat sig över motionen och beslutat  
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänsyn tagen 
till att en revidering planeras inför 2017, samt att i nästa revidering av 
reglementet för Kommunala rådet för funktionhinder överväga de förslag som 
inkommit i motionen. 
  
Kommunstyrelseförvaltningen beredde därefter motionen med beaktande av 
motionens innehåll och socialnämndens yttrande och fann då skäl att föreslå att 
översyn av reglementet görs snarast, eftersom strukturen i reglemente för de 
båda referensgrupperna KPR och KRF inte överensstämmer. Motivet till 
bedömningen är att det är rimligt att reglementena för de båda 
referensorganen har samma struktur och uppbyggnad, dvs. organisation och 
representation samt arbetssätt är likvärdiga, dock med hänsyn tagen till de 
specifika verksamhets-områdena. Det är också lämpligt att översyn av 
reglementen görs så tidigt som möjligt under en mandatperiod. Reglementet 
för KPR omarbetades 2014 – 2015 och antogs efter kompletterande 
beredningar i augusti 2015 av komunfullmäktige. Reglementet för KRF är 
antaget den 20 november 2013, dvs. under förra mandatperioden. Det skedde i 
samband med att begrepps-förändring gjordes; från Handikapprådet till 
Kommunala rådet för funktionshinder (KRF). 
 
Båda reglementena borde ha överarbetats samtidigt.  Slutsatsen av beredningen 
blev att reglementet för KPF bör ses över snarast, varvid de synpunkter som 
motionären anfört ska, som socialnämnden också framför i sitt yttrande, 
övervägas. 

 
Kommunstyrelsen återremitterade den 20 april 2016 motionen till social-
nämnden för bedömning av möjligheten att bifalla motionen med angiven 
tidsplan. Kommunstyrelsens uppfattning var att förslag till svar på motionen 
borde vara att bifalla den, såtillvida att reglementet för KRF ska ses över 
snarast så att det får en likartad struktur som reglementet för KPR. Vid denna 
översyn, som var ett uppdrag till socialnämnden, ska motionärens synpunkter 
övervägas. Inriktningen är att reglementet ska vara antaget under 2016.  
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Socialnämnden har den 27 september 2016 besvarat återremissen genom att 
överlämna ett förslag till nytt reglemente för KRF att gälla från och med januari 
2017.  I socialförvaltningens beredning för att ta fram förslag till reglemente, 
som är likvärdigt det för KPR, har avsnitt 4 tillagts, vilket tidigare saknades. 
Vidare har ett förtydligande gjorts att KRF är ett referensråd för hela 
kommunen, även om det organisatoriskt hör till socialnämnden. Samtliga 
förslag i motionen har övervägts men några har inte tagits in; främst för att de 
inte överensstämmer med reglementet för KPR.  
 
KRF har dock varit delaktigt i beredningen av förslaget till reglemente via 
rådsmöte och har haft möjlighet att lämna skriftliga synpunkter, men några 
sådana har inte lämnats.  
 
Motionen kan genom socialnämndens förslag till reviderat reglemente för KRF 
anses vara bifallen.   
 
Förslag till reglemente för KRF föreläggs kommunfullmäktige för beslut i 
särskilt ärende efter att kommunfullmäktige beslutat om motionssvaret. 
 
Kommunstyrelsen har den 30 november 2016 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen genom socialnämndens åtgärd att 
överlämna förslag till nytt reglemente, i vilket motionärens synpunkter är 
beaktade samt i huvudsak tillgodosedda. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om förändring av reglemente till Kommunala Rådet för funktionshinder 
Reglemente för KPR, antaget av kommunfullmäktige den 27 augusti 2015, § 105 
Reglemente för KRF, antaget av kommunfullmäktige den 20 november 2013, 
§142 
Socialnämnden den 27 september 2016, § 103 
Kommunstyrelsen den 30 november 2016, § 387 
 
Anders Gustafsson (SD) framför ett tack för motionssvaret på Peder 
Winnebrandts vägnar. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen är bifallen genom socialnämndens åtgärd att överlämna förslag 

till nytt reglemente, i vilket motionärens synpunkter är beaktade samt i 
huvudsak tillgodosedda. 
  
 

Expedieras till: 
Sverigedemokraterna 
Socialnämnden 
Kommunstyreleseförvaltningen, kansli- och informationsenheten 
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