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Å n sve.s* rn rär1*
Region Kalmar läns funktionshinderråd är ett partsorgan och utgör ett forum för samverkan
mellan Region Kalmar län, Försäkringskassan och funktionshinäerrörelsens
länsorganisationer.

samverkan mellan parterna i funktionshinderrådet syftar till att ge
funktionshinderorganisationerna en möjlighet till påverkan och inflytande i frågor som rör
mdnniskor med funktionsnedsättningar i sämhällei.

Organisationerna kan ta initiativ till och aktivt medverka ftir enutveckling och förändring
av Region Kalmar läns olika verksamheter.

Region Kalmar läns uppgift är att informera organisationema om aktuell planering samt
pågående angelägna projekt och utredningar inom olika verksamhetsområden.

Funktionshinderorganisationerna kan härigenom utgöra remissinstans och vid behov
inbjudas medverka i olika former av aktiviteter, bland annat arbetsgrupper och
konferenser. Det är viktigt att de funktionsnedsattas erfarenheter olh t<unskaper tas
tillvara som underlag i de olika beslutsprocesserna. Målet med samverkan äiatt bidra till
forbättrade levnads- och livsvillkor ftir de funktionsnedsatta i Kalmar län.

L**,: i:':':i* I *ci: * rsaita r*
Rådet består av totalt l6 ledamöter och 16 ersättare enligt roljande:

sex ledamöter från Region Kalmar län varav tre från majoriteten och tre från
oppositionen som utses av regionstyrelsen,

en ledamot från Försäkringskassan som utses av Försäkringskassan,

nio ledamöter från länets funktionshinderorganisationer, varay sex från
Funktionsnedsattas samarbetsorgan (FSO), en från DHR Kalmar läns distrikt (DHR),
en från Synskadades Riksforbund i Kalmar ldn(SRF) samt en från Kalmar läns
reumatikerdistrikt (R). Ledamöter och ersättare utses av respektive organisation.

Riksorganisation lor funktionsnedsatta som via sin distriktsorganisation bedriver organiserad
verksamhet inom länet får efter godkännande av regionstyrelsen vara representerad i rådet.

Region Kalmar län tillhandahåller budgetmedel lor rådets verksamhetjämte kansliresurser.

Till ledamot eller t1'änstgörande ersättare utgår sammanträdesarvode och reseersättning enligt
regionfullmäktiges regler lor ersättning till lortroendevalda. Försäkringskassans ledamot
ersätts från Försäkringskassan.

l,ll i:*;:-l;i:
Ledamöter och ersättare i rådet väljs lor en tid av fyraår som floljerden politiska
mandatperioden. Valda ledamöter tillträder i januari året efter att allmänna val hållits.

f.*ricium
Funktionshinderrådets presidium utgörs av rådets ordflorande som utses av regionstyrelsen och
två vice ordlöranden som utses av funktionshinderorganisationerna.
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Arenden till rådet kan initieras av ledamot, ersättare i rådet, enskildeller flera
funktionshinderorganisationer. Beredning av rådets ärenden sker genom dess presidium.

Tid !* r-r i<t l*r sa m ma n lråCei-:
Funktionshinderrådet sammanträder flrra gånger per år samt vid ytterligare ett tillfiille
under hösten for övergripande information om regionplan och årsbudget. Datum for
nästkommande års sammanträden fastställs vid årets sista sammanträde.

1(a iirls*
Skriftlig kallelse ska i god tid fore varje sammanträde med funktionshinderrådet sändas till
ledamöter och ersättare på lämpligt sätt. Med kallelsen ska folja en preliminär
föredragningslista över de ärenden som kommer att behandlas vid sammanträdet. Övriga
handlingar som hör till ärendena ska hållas tillgängliga. Slutlig foredragningslista fastställs
vid varje sammanträdes början.

lertagarde på di:ta*s
Ledamot som inte kan delta fysiskt vid ett sammanträde får delta i funktionshinderrådets
sammanträden på distans. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverftring i realtid samt
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika villkor. En
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande.

**: lr-; tsf*rh *l
Funktionshinderrådet får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är
ndrvarande.

Jåv

Om jäv finns bestämmelser i 6 kap 28-32 §§ kommunallagen.

Prci*i<*ii
Vid sammanträde ska protokoll foras. I fråga om hur protokollet ska föras, protokollets
innehåll, justering av protokoll och hur justeringen ska tillkännages ska 5 kap 65-67 och 69 §§
samt 8 kap 12 § kommunallagen tillämpas.

Funktionshinderrådet utser for varje sammantrdde en ledamot att jämte ordfloranden justera
nämndens protokoll senast fiorton dagar efter sammanträdet.

Har flera ordflorande fungerat vid sammanträdet, justerar varje ordftirande de paragrafer i
protokollet som avser de delar av sammanträdet som hen lett florhandlingama.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservation ska det göras
skriftligt. Motivering ska lämnas till sekreterare före protokollsjusteringen.

Justering av protokoll sker på lämpligt sätt, antingen digitalt eller genom namnteckning och
signatur på varje sida av protokollet.

Anslag om justering tillkännages på Region Kalmar läns digitala anslagstavla.
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Detta reglemente gäller från och med den I januari 2019.
Fastställt av landstingsstyrelsen den 3 oktober 2018.
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