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Reglemente för Funktionshinderrådet i Kalmar län
§1
Funktionshinderrådet i Kalmar län är ett partsorgan och utgör ett forum för
samverkan mellan landstinget i Kalmar län, regionförbundet i Kalmar län,
försäkringskassan och funktionshinderrörelsens länsorganisationer.
§2
a) Rådet består av totalt 16 ledamöter och 16 ersättare enligt följande:
− 4 ledamöter från landstinget, varav 2 från majoriteten och 2 från
oppositionen som utses av landstingsstyrelsen
− 2 ledamöter från regionförbundet, varav 1 från majoriteten och 1 från
oppositionen som utses av regionförbundets styrelse
− 1 ledamot från försäkringskassan som utses av försäkringskassan
− 9 ledamöter från länets funktionshinderorganisationer, varav 6 från
Funktionsnedsattas samarbetsorgan (FSO), 1 från DHR Kalmar läns
distrikt (DHR), 1 från Synskadades Riksförbund i Kalmar län (SRF)
samt 1 från Kalmar läns reumatikerdistrikt (R). Ledamöter och
ersättare utses av respektive organisation.
b) Ledamöter och ersättare i rådet väljs för en tid av fyra år som följer den
politiska mandatperioden. Valda ledamöter tillträder i januari året efter
att allmänna val hållits.
c) Riksorganisation för funktionsnedsatta som via sin distriktsorganisation
bedriver organiserad verksamhet inom länet får efter godkännande av
landstingsstyrelsen vara representerad i rådet.
d) Funktionshinderrådets presidium utgörs av rådets ordförande som utses
av landstingsstyrelsen, två vice ordföranden som utses av
funktionshinderorganisationerna samt en representant från
regionförbundet som utses av förbundet.
e) Landstinget tillhandahåller budgetmedel för rådets verksamhet jämte
kansliresurser.

§3
Funktionshinderrådet sammanträder fyra gånger per år samt vid ytterligare
ett tillfälle under hösten för övergripande information om landstingsplan och
årsbudget. Datum för nästkommande års sammanträden fastställs vid årets
sista sammanträde.
Ärenden till rådet kan initieras av ledamot, ersättare i rådet, enskild eller
flera funktionshinderorganisationer i samverkan samt rådets kansli.
Beredning av rådets ärenden sker genom dess presidium.
Skriftlig kallelse och föredragningslista ska i god tid delges rådets ledamöter
och ersättare. Vid rådets sammanträden förs protokoll som justeras av
ordföranden och de båda vice ordförandena. Justerat protokoll publiceras på
landstingets hemsida och skickas till rådets ledamöter, ersättare, adjungerade
samt länets funktionshinderorganisationer.
Till ledamot eller tjänstgörande ersättare utgår sammanträdesarvode och
reseersättning enligt landstingsfullmäktiges regler för ersättning till
förtroendevalda. Regionförbundets och Försäkringskassans ledamöter ersätts
från respektive huvudman.
I samband med ny mandatperiod ska rådets ledamöter och ersättare erbjudas
information/utbildning i landstingsövergripande frågor.
§4
Samverkan mellan parterna i funktionshinderrådet syftar till att ge
funktionshinderorganisationerna en möjlighet till påverkan och inflytande i
frågor som rör människor med funktionsnedsättningar i samhället.
Organisationerna kan ta initiativ till och aktivt medverka för en utveckling
och förändring av såväl landstingets som regionförbundets verksamhet.
Landstingets och regionförbundets uppgift är att informera organisationerna
om aktuell planering samt pågående angelägna projekt och utredningar inom
sina respektive verksamhetsområden.
Funktionshinderorganisationerna kan härigenom utgöra remissinstans och
vid behov inbjudas medverka i olika former av aktiviteter, såsom
arbetsgrupper, konferenser etc. Det är viktigt att de funktionsnedsattas
erfarenheter och kunskaper tas tillvara som underlag i de olika
beslutsprocesserna. Målet med samverkan är att bidra till förbättrade
levnads- och livsvillkor för de funktionsnedsatta i Kalmar län.
§5
Detta reglemente avser mandatperioden 2015-2018 och fastställs av
landstingsstyrelsen.
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Reglementet gäller från och med den 1 januari 2016.
Fastställt av landstingsstyrelsen den 14 december 2015, § 234.

