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Reglemente för Tillgänglighetsråd 
Region Norrbotten 
Fastställt av landstingsstyrelsen den 13 december 2016 § 247 

Uppgifter 
1 § Tillgänglighetsråd Region Norrbotten ska fungera som ett samråds-, 

kontakt- och informationsorgan mellan rörelsen för funktionsnedsattas läns-

avdelningar, regionens kommuner, regionen samt statliga myndigheter. 

2 § Rådet ska vara ett forum där organisationernas sakkunskap samlas och 

förmedlas till de berörda myndighetsorganen. 

3 § Rådet ska verka för att de olika samhällsorganen planerar sin verksamhet 

på ett sådant sätt att deras reguljära verksamhet tillgodoser grupper eller 

personer med funktionsvarianter. 

Sammansättning 
4 § Rådet ska bestå av 13 ledamöter, varav fem utses av Handikappförening-

arnas samarbetsorgan (HSO), en av Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 

(DHR), en av Synskadades Riksförbund (SRF), tre av regionen och tre av 

Norrbottens Kommuner. För varje ledamot utses en personlig ersättare. 

5 § Till rådet kan vid behov adjungeras representanter från statliga myndig-

heter, kommunala verksamheter och regionverksamheter. 

Organisation och arbetsformer 
6 § Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande ska 

utses bland de ledamöter som utsetts av regionen. Vice ordförande utses 

bland ledamöterna från patient- och brukarorganisationerna. 

7 § Som sekreterare fungerar tjänsteman från regiondirektörens stab. 

8 § Ledamöternas mandattid sammanfaller med mandattiden för regionsty-

relsen. Mandattiden för ledamöterna utsedda av Norrbottens Kommuner 

sammanfaller med förbundsfullmäktiges länsmöte. 

9 § Rådet ska utse ett beredningsutskott bestående av ordförande och en 

ledamot vardera från HSO, DHR och SRF. För varje ledamot utses en per-

sonlig ersättare. Utskottet ska ha till uppgift att förbereda ärenden och vid 

behov framlägga rådet beslutsunderlag eller förslag till beslut. Utskottet kan 

i brådskande fall avge yttranden till berörda organ inom regionen. 

10 § Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter 

och för kännedom till rådets ersättare senast 14 dagar före rådets samman-

träden. 

11 § Rådet ska inrikta sig på att sammanträda minst fyra gånger per kalen-

derår, varav en gång i anslutning till regionens strategiska plan. Det sam-

manträde som ska hållas i samband med behandlingen av strategiska planen 

ska förläggas till sådan tidpunkt att synpunkter på planen, som kan fram-

komma under rådssammanträdet, också kan beaktas vid den fortsatta be-

handlingen av strategiska planen inom regionen. 

12 § Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande 

eller fler än hälften av rådets ledamöter begär detta.  
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13 § Vid rådets sammanträden ska protokoll föras. Protokollsutdrag tillställs 

dem som är berörda av i protokollet intagna beslut. Fullständiga protokoll 

ska delges ledamöter och ersättare i rådet, adjungerade ledamöter samt reg-

ionstyrelsen. 

14 § Rådet utser för varje sammanträde en ledamot till att jämte ordföranden 

justera protokollet. 

15 § Rådets möten är slutna möten. 

Ekonomi 
16 § Till såväl regionens som patient- och brukarorganisationernas tjänstgö-

rande representanter utbetalas rese-, traktaments- och sammanträdesersätt-

ning enligt regionens bestämmelser. Ersättningarna betalas med regionme-

del. 

I övrigt hänvisas till Reglemente för ersättning till landstingets förtroende-

valda, där följande utdrag är hämtat: 

”Förtroendevald med funktionshinder 

Förtroendevald med funktionshinder har rätt till ersättning för särskilda 

kostnader som uppkommer när uppdraget fullgörs. 

Rätten omfattar kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 

handlingar och liknande.” 

17 § Norrbottens Kommuner ersätter ledamöterna som är utsedda av förbun-

det. 

__________  

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2017. 

 

 


