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Reglemente för regionens råd för
funktionshindersfrågor
§ 1 Syfte
Regionens råd för funktionshindersfrågor är avsett att vara ett organ för
samråd mellan Region Sörmland och funktionshindersorganisationerna i
Sörmland. Rådet ska genom informationsutbyte, kunskaps- och
erfarenhetsförmedling och kontaktknytande åtgärder verka för att
möjligheter till delaktighet, inflytande och självbestämmande ökas för
personer med funktionsnedsättning.
Vägledande i detta ska vara




Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
FN:s standardregler för människor med funktionshinder
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

§ 2 Uppgifter
Rådet ska i sin verksamhet bland annat
 samla in synpunkter och ha en omvärldsbevakning i Region Sörmland
 uppmärksamma behov samt föreslå åtgärder
 initiera och aktivt verka för informationsinsatser
 fungera som referensorgan i ärenden inom verksamhetsområdet
§ 3 Sammansättning
Rådet har 20 ledamöter. Regionstyrelsen utser sex ledamöter, varav en
ledamot utses till ordförande och en av de övriga ledamöterna utses till vice
ordförande. Detta sker året efter val till regionfullmäktige.
14 ledamöter utses av funktionshindersorganisationernas läns- och
distriktsavdelningar genom Funktionsrätt Sörmland. Om ledamot i rådet av
någon anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag har berörd organisation rätt
att under året tillsätta ny ledamot. Förändringar ska ordföranden i
Funktionsrätt Sörmland skriftligen meddela sekreteraren i rådet.
Mandatperioden sammanfaller med den som enligt kommunallagen gäller
för kommun och region.
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§ 4 Arbetsformer
Till sammanträde kallas tjänsteman inom Region Sörmland att delta i
överläggningarna och fungera som sekreterare.
Företrädare för regionens verksamheter och andra samhällsorgan kan
adjungeras beroende på frågor som ska behandlas och har rätt att delta i
överläggningarna rörande den aktuella frågan.
Protokoll ska föras av sekreteraren, justeras av ordförande jämte en
representant från funktionshindersorganisationerna. Protokollet ska anmälas
i regionstyrelsen.
Rådet rapporterar till regionstyrelsen i form av årlig verksamhetsberättelse.
För planering och prioritering av frågor som bör lyftas i rådet har rådet
tillsatt en beredningsgrupp som träffas inför varje ordinarie sammanträde.
Beredningsgruppen består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren
samt sakkunnig tjänsteman inom funktionshindersfrågor.
Funktionshindersorganisationerna utser tre ledamöter att ingå i
beredningsgruppen.
§ 5 Sammanträden
Rådet
Rådet bör hålla minst fyra ordinarie sammanträden per år. Därutöver har
rådet möjlighet att sammanträda om det finns frågor som skyndsamt måste
behandlas.
Kallelse och övriga handlingar skickas till ledamöter samt till adjungerade.
Beredningsgrupp
Beredningsgruppen träffas inför ordinarie sammanträden och vid behov.
§ 6 Ekonomi
Rådets ledamöter har rätt till arvode och reseersättning vid rådets ordinarie
sammanträden enligt regionens arvodesreglemente som fastställts av
regionfullmäktige.
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