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1. Allmänt
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda
levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och i nära samverkan med organisationer
främja goda miljöer i kommunen.
Kommunala rådet för funktionshinder (KRF) är referensgrupp och rådgivande organ till Gislaveds
kommun. Det är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare
för de olika handikapporganisationerna. Det är angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra
sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
KRF har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse.

2. Arbetsuppgifter
Kommunen ska samråda och informera rådet om verksamheten, planerade förändringar och
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med olika funktionshinder.
Kommunen ska inhämta synpunkter från KRF i tidigt skede så att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.
Därigenom ges handikapporganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Organisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av verksamhetsutbud
som berör de funktionsnedsattas förhållanden i samhället.

3. Kommunala rådet för funktionshinders sammansättning
KRF är organisatoriskt knutet till socialnämnden.
Åtta ledamöter och åtta ersättare utses av handikapprörelsen. Organisationer/ samorganisationer för
handikappade måste vara verksamma i kommunen för att ha rätt till representation i KRF.
Handikapporganisationernas ledamöter ska bo och verka i kommunen och utses för den tid som man
är vald av resp. organisation.
Bland sina ledamöter utser socialnämnden tre ledamöter och tre ersättare, kommunstyrelsen en
ledamot och en ersättare och barn- och utbildningsnämnden en ledamot och en ersättare.
En tjänsteman ska ständigt adjungeras från följande förvaltningar och kommunala bolag: Tekniska
kontoret, fastighets- och serviceförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningens planenhet,
socialförvaltningen och AB Gislavedshus.
KRF har dessutom möjlighet att i särskilda frågor adjungera ledamot från andra nämnder och
styrelser eller tjänstemän från andra förvaltningar.

4. Övrigt
KRF:s ledamöter erbjuds utbildning i början av varje ny mandatperiod.
Rådet sammanträder fyra gånger per år.
Handikapporganisationernas representanter har rätt till reseersättning för deltagande i KRF:s
sammanträden enligt kommunens regler för resekostnadsersättningar.
De förtroendevalda ledamöterna ersätts enligt av kommunfullmäktige fastställda
arvodesbestämmelser.

