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Regionstyrelsen 
 

Brukarsamverkan - funktionshindersråd

Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen inrättar Region Skånes funktionshindersråd som 
samrådsorgan mellan Region Skåne och 
funktionshindersorganisationerna i enlighet med förslag till 
reglemente. 

2. Regionstyrelsen utser 11 ledamöter och 11 ersättare till 
funktionshindersrådet. 

 

Sammanfattning

Med start från 2019 föreslås en ny organisation för brukarsamverkan på 
politisk nivå med bland annat pensionärsråd och funktionshindersråd. 
Reglemente för Region Skånes pensionärsråd beslutade Regionstyrelsen om 
2018-12-18. 

I ärendet finns följande dokument 
1. Beslutsförslag 2019-01-14 
2. Förslag till reglemente för Region Skånes funktionshindersråd från 

2019 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Inflytande, delaktighet, dialog och samverkan är viktigt för utveckling av 
Region Skånes verksamheter varför verksamheterna uppmanas att bjuda in 
relevanta grupper eller organisationer till dialog och samverkan i frågor av 
betydelse för målgruppen. 
 
Region Skånes funktionshindersråd har fyra ledamöter från HSO 
(Handikapporganisationernas samarbetsorgan), två ledamöter från DHR 
(Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet), två från SRF (Synskadades 
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Region Skåne     
 

Riksförbund) och två från NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), 
sammanlagt 10 ordinarie ledamöter och 10 ersättare. Region Skånes 
funktionshindersråd har 11 ledamöter och 11 ersättare från Region Skåne. 
funktionshindersorganisationernas representanter utses av respektive 
organisation och Region Skånes representanter utses av regionstyrelsen. 
 
Ordförande i funktionshindersrådet är Region Skånes ledamot från styrelsen 
och vice ordförande någon av Region Skånes övriga ledamöter. 
Funktionshindersrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Utöver 
planerade sammanträden kan ordförande kalla till extra sammanträde. 
 
För funktionshindersorganisationernas ledamöter lämnar Region Skåne 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning enligt samma regler 
som gäller för förtroendevalda i Region Skåne. För Region Skånes 
ledamöter lämnas även sammanträdesarvoden.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaderna för Region Skånes funktionshindersråd belastar Region Skånes 
förtroendemannabudget. 
 
Juridisk bedömning 
Ingen juridisk bedömning har bedömts nödvändig i detta ärende.  
 
Miljökonsekvenser 
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. 
 
Samverkan med berörda fackliga organisationer 
Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende. 
 
Uppföljning 
Regelbunden återkoppling från funktionshindersrådets möten lämnas till 
övriga ledamöter i styrelse och nämnder när det är relevant. 
 
 

Carl Johan Sonesson 
Ordförande 

Alf Jönsson 
Regiondirektör 
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