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Reglemente för tillgänglighetsrådet 

Fastställt av regionfullmäktige den 23-24 november 2022 § 160. Reglemen-

tet träder i kraft den 1 januari 2023. 

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

takt- och informationsorgan mellan rörelsen för funktionsnedsattas länsav-

delningar, regionens kommuner och regionen.  

2 § Rådet ska vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör 

funktionsnedsatta. 

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

på ett sådant sätt att deras reguljära verksamhet anpassas till grupper eller 

personer med funktionsvarianter.  

Sammansättning 
4 § Rådet ska bestå av tretton ledamöter, varav sex utses av Funktionsrätt 

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

av Norrbottens Kommuner. För varje ledamot utses en personlig ersättare.  

5 § Representanter från statliga myndigheter, kommunala verksamheter, reg-

ionverksamheter och andra intresseorganisationer kan vi behov bjudas in till 

rådet. 

6 § Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande ska ut-

ses bland de ledamöter som utsetts av regionen. 

7 § Som sekreterare fungerar tjänsteperson från regiondirektörens stab.   

Organisation och arbetsformer 
8 § Ledamöternas mandattid löper från och med 1 jan året efter val till reg-

ionfullmäktige och 4 år framåt. Mandattiden för ledamöterna utsedda av 

Norrbottens Kommuner sammanfaller med förbundsfullmäktiges länsmöte.  

9 § Rådet ska utse ett beredningsutskott bestående av ordförande och två le-

damöter från Funktionsrätt Norrbotten samt en ledamot från Synskadades 

Riksförbund (SRF). För varje ledamot utses en personlig ersättare. I utskottet 

ingår också sammankallande i de lokala patientråden. Utskottet har till upp-

gift att förbereda kommande sammanträden. Utskottet kan i brådskande fall 

avge yttranden för hela rådet till berörda organ inom regionen. 

10 § Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter 

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

träden.  

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

derår. Det sammanträde som ska hållas i samband med behandlingen av stra-

tegiska planen ska förläggas till sådan tidpunkt att synpunkter på planen, 

som kan framkomma under rådssammanträdet, också kan beaktas vid den 

fortsatta behandlingen av strategiska planen inom regionen.  

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

ler fler än hälften av rådets ledamöter begär detta.  
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13 § Vid rådets sammanträden ska protokoll föras. Rådet utser för varje sam-

manträde en ledamot till att jämte ordföranden justera protokollet. Fullstän-

diga protokoll ska efter justering publiceras på regionens webbplats.  

14 § Rådets möten är slutna möten.  

15 § Frågor av lokal karaktär som uppstår under rådets möten ska vidareför-

medlas till de patientråd som frågan berör. Tillgänglighetsrådet ska vara 

mottagare av frågor av regional karaktär som uppstår i de lokala patientrå-

den. 

16 § Ordinarie ledamöter ska lämna eventuella förhinder till rådets sekrete-

rare som kallar personliga ersättare till tjänstgöring.   

Ekonomi 

17 § Till såväl regionens som patient- och brukarorganisationernas tjänstgö-

rande representanter utbetalas ersättning i enlighet med regionens bestäm-

melser.1 Norrbottens Kommuner ersätter ledamöter som är utsedda av för-

bundet. 

18 § Som referensorgan kan rådet inte förfoga över sin egen budget. 

                                                      
 

1 Se ”Regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten” 


