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Bodens Kommunala råd för funktionsnedsatta (KRF) är kommunens samrådsorgan med 

organisationerna för funktionsnedsatta. Syftet med rådet är att arbeta för att tillförsäkra 

människor med funktionsnedsättningar i Boden delaktighet och jämlikhet. 

Rådet behandlar inte ärenden som avser enskilda personer.  

Instruktionen för KRF har fastställts av kommunstyrelsen. Beslut om förändringar av 

instruktionen fattas av kommunstyrelsen. 

Uppgifter 

KRF i Bodens kommun företräder rörelsen för människor med funktionsnedsättning i 

kommunen. Styrelser, nämnder och kommunala bolag skall med rådet samverka och 

informera om sin verksamhet i de frågor som speciellt berör de med funktionsnedsättningar i 

kommunen. Samrådet skall ske i ett så tidigt skede av planeringsprocessen som möjligt och i 

enlighet med tillgänglighetspolicyn. Det gäller t.ex. planerade förändringar och resultatet av 

dessa. Samtidigt skall KRF:s organisationsföreträdare ha möjlighet samråda med och få 

information av kommunens företrädare.  

Sammansättning 

KRF består av företrädare för organisationerna för funktionsnedsatta inom Bodens kommun 

enligt följande 

 Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO); 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR); 2 ledamöter och 2 ersättare 

 Synskadades Riksförbund (SRF); 1 ledamot och 1 ersättare 

 Attention; 1 ledamot och 1 ersättare 

På förslag av respektive organisationer utser kommunstyrelsen handikapporganisationernas 

företrädare.  

Till KRF skall utses en kommunföreträdare vardera för följande nämnder och utskott. Det 

sker genom att i första hand ordförande i respektive nämnd skall delta. Kan denne inte 

närvara ersätts ordförande av vice ordförande.  

 Socialnämnden 

 Utbildningsnämnden 

 Tekniska utskottet 

 Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet 

 Miljö- och byggnämnden 

 Fastighetsnämnden 
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 Överförmyndarnämnden 

Nämndsföreträdarna kan medta personal ur förvaltningen vid behov. Representanter från 

kommunala bolag kallas vid behov. 

Kommunstyrelsen utser ordförande bland ledamöter och ersättare inom kommunstyrelsen 

KRF har möjlighet att begära biträde och samråd med icke representerade 

verksamhetsområden.  

Mandattid och val  

Mandattiden för organisations företrädare jämställs med övriga val till kommunens styrelser 

och nämnder. Samma gäller av kommunstyrelsen utsedd ordförande.  

De i KRF företrädda organisationerna har att inför varje valperiod till kommunstyrelsen 

lämna förslag på ledamöter. Kompletterande val under valperioden sker genom att aktuell 

organisation lämnar förslag till förändringar.  

Kommunföreträdares valperiod är samma som för organisationsföreträdarna om inte annat 

sägs. 

Vid valperiodens första sammanträde med KRF skall bland organisationernas företrädare 

utses en vice ordförande . 

Rösträtt 

KRF:s ordinarie företrädare har rösträtt vid rådets beslut. Kommunföreträdarna har ingen 

rösträtt. Vid lika röstantal har ordföranden utslagsröst och i övrigt samma rösträtt som 

organisationsföreträdarna. Yttranderätt tillkommer alla deltagare.  

Ersättare  

Organisationerna: 

Vid ordinarie ledamots frånvaro inträder ersättare i tjänst enligt ordningen, i första hand 

personlig ersättare. I andra respektive tredje hand inträder ersättare från samma organisation 

i den ordning de står i kommunstyrelsens beslut.  

Det åligger ordinarie ledamot att i förväg underrätta sin personliga ersättare om denna har 

förhinder att närvara. 

Ordförande:  

Vid ordförandens frånvaro ersätts denne med vice ordförande i första hand. I annat fall 

väljer rådet en ordförande till aktuellt möte.  

 
Beslutförhet 

KRF är beslutsförigt om minst hälften av organisationsföreträdarna är närvarande. 
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Kommunföreträdarnas uppgifter 

Kommunföreträdarna representerar sin nämnds ansvarsområde.  

Ansvaret är följande:  

– att ärenden av betydelse för människor med funktionsnedsättning remissbehandlas i 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta. Samråd skall ske i ett så tidigt skede som 

möjligt. Respektive politiska organ ansvarar för att ärenden remitteras till rådet vid 

behov samt för formerna för sådana remisser. 

Administrativ service  

Kommunledningsförvaltningens kansli svarar för administrativ service i form av expediering 

av kallelser och föredragningslistor till möten, upprättande och justering av protokoll samt 

administration av arvoden och ersättningar. 

Beslutsgrupp 

Vid första sammanträdet under mandatperioden utses en beslutsgrupp, bestående av 

ordförande alternativt vice ordföranden, samt ytterligare 5 ledamöter.  

Beslutgruppens sammansättning kan under mandatperioden förändras. 

Beslutgruppen kan adjungera ledamot, även fristående från rådet vid behov. 

Beslutsgruppen kallas vid behov för att mellan KRF:s sammanträden besluta i frågor som 

inte kan anstå till ordinarie sammanträden med KRF. Frågor av större räckvidd skall om 

möjligt beredas av beslutsgruppen.  

Det åligger ordinarie ledamot att i förväg underrätta sin personliga ersättare om förhinder 

uppstår att närvara vid sammanträdet. 

Arbetsformer 

Rådet leds av ordföranden.  

Rådet har högst fem ordinarie sammanträden per år. Extra sammanträden sker om 

ordförande eller vice ordförande begär detta, liksom om minst hälften av de ordinarie 

ledamöterna begär detta.  

Kallelse till beslutgruppens sammanträden sker av ordföranden eller på dennes ansvar senast 

14 dagar innan sammanträdet. Vid behov kan beslutsgruppen kallas in med kortare varsel.   

Kallelse till ordinarie sammanträden skall vara skriftlig och åtföljas av nödvändiga 

handlingar senast 14 dagar innan sammanträdet. 

Protokoll justeras av ordförande, jämte en av rådet utsedd ledamot. Justerat protokoll 

skickas ut till organisationernas företrädare snarast efter justering. 
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Arvoden och ersättningar 

Arvoden och ersättning till ledamöter och ersättare i rådet samt beslutsgruppen utgår enligt 

samma regler som för kommunens förtroendevalda.  

Kommunföreträdarna arvoderas och ersätts via respektive politiska organ.  

Rådslag med kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen inbjuder rådet att utse tre företrädare som inbjuds till rådslag en gång 

årligen i samband med styrelsens beredning av den strategiska planen. Härutöver äger 

kommunstyrelsen inbjuda till rådslag vid behov. 

Rådslag ska vara ett tillfälle för överläggningar mellan parterna men utgör inget forum för 

beslut. Rådslag utgör ett komplement till rådets ordinarie sammanträden 

 

 


