Region Gotland

INSTRUKTIONER FÖR REGION GOTLANDS TILLGÄNGLIGHETSRÅD
FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Antaget av regionstyrelsen 2018-12-12. Ändrad 2019-04-29.
Syfte (Verksamhetsområde)

§1
Regionens samverkan med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning är
lagstadgad och ska ingå som en naturlig del i all planering inom Region Gotland.
Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Regionen och
organisationerna.
Verksamhet

§2
Region Gotland ska informera rådet om Regionens övergripande planering och större
verksamhetsförändringar som berör organisationerna och därvid inhämta synpunkter från
rådet i så tidigt skede att rådet kan påverka ärendets handläggning.
Rådet kan aktivt informera om och ge förslag till lämplig anpassning av de delar av Regionens
verksamhetsutbud som berör funktionsnedsattas förhållanden i samhället. Rådet ska vara
remissinstans i frågor av principiell och övergripande karaktär för personer med
funktionsnedsättning.
Nämnder och styrelser ska följa upp antagna åtgärdsplaner för att implementera FN:s
konvention för personer med funktionsnedsättning i den egna verksamheten. Detta sker bl.a.
genom att nämnder och styrelse, en gång per år eller minst vartannat år i samband med
verksamhetsberättelsen, till rådet överlämnar en sammanfattning av nämndernas arbete under
perioden enligt beslut i regionfullmäktige (RF 2013-12-16 §178). Rådet granskar nämndernas
och styrelsens arbete och kan med anledning av detta, vid behov, yttra sig till regionstyrelsen.
Dessutom ska rådet svara för uppföljning av dialogerna i samrådsgrupperna på
nämnd/förvaltningsnivå.
Tillgänglighetsrådet för personer med funktionsnedsättning, sammansättning

§3
Rådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen och består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
Regionstyrelsen utser ordförande, en ledamot och 2 ersättare bland regionstyrelsens ledamöter.
1:e vice ordförande utses av rådet på förslag från representantgruppen.
De organisationer med verksamhet för personer med funktionsnedsättning på Gotland som tillhör
rikssammanslutning ska beredas representation i rådets representantgrupp. Varje organisation har
en röstberättigad i representantskapet som de själva utser. Representantgruppen utser 7 ledamöter
och 7 ersättare vilka ska vara folkbokförda på Gotland som tillsammans med Region Gotlands
representanter utgör tillgänglighetsrådet. 1:e vice ordförande är sammankallande för
representantgruppen.
Ledamöter är valda för en mandatperiod. Fyllnadsval kan ske. Representantskapet ska före 1
december det år regionfullmäktige väljs, lämna in uppgift till regionstyrelsen på sina ledamöter i
tillgänglighetsrådet samt kontaktuppgifter till organisationerna.
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Samrådsgrupper

§4
I Region Gotland finns ett system med samrådsgrupper med representanter från organisationer
i vissa nämnder. Utformningen av samrådsgrupperna bestäms av respektive nämnd efter dialog
med berörda organisationer. Tillgänglighetsrådet har utarbetade instruktioner omkring
arbetssätt och rutiner.
Organisation och arbetsformer

§5
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Ersättare har rätt att närvara vid samtliga sammanträden. När ordförande för
tillgänglighetsrådet är förhindrad att närvara tjänstgör dess ersättare som ordförande.
Rådet sammanträder på dag som ordföranden bestämmer. Extra sammanträde ska hållas om
rådets ordförande, vice ordförande eller hälften av rådets ledamöter begär detta.
Ordföranden ska samråda med 1:e vice ordförande om upprättande av dagordningen inför
sammanträde. Ordföranden ansvarar för att kallelse tillställs rådets ledamöter och ersättare
senast två veckor före sammanträdesdatum. Kallelsen ska åtföljas av förteckning över de
ärenden som ska behandlas samt handlingar och övrigt beslutsunderlag som tillhör ärendena.
Ledamöter kan väcka nya frågor vid sammanträdet.
Representantgruppen sammanträder tre veckor före rådets möte. Återrapport från
representantgruppen är en stående punkt vid tillgänglighetsrådets möte.
En tjänsteperson från Region Gotland ska vara samordnare i tillgänglighetsrådet för personer
med funktionsnedsättningar.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordföranden jämte en av rådet utsedd ledamot.
Protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, ledamöter i representantgruppen,
regionstyrelsen, övriga nämnder och styrelser samt inom Regionens verksamma organisationer
som företräder personer med funktionsnedsättning.
Från regionstyrelsen och övriga nämnder får rådet kalla förtroendevald eller särskilt sakkunnig
samt i övrigt infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att rådet ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
Vid behov kan utskott, kommitté eller särskilt adjungerad utses.
Vid varje ny mandatperiod ska regionstyrelsen i samarbete med organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning svara för erforderlig utbildning för ledamöter och ersättare
i tillgänglighetsrådet. Detta gäller även för nämndernas samrådsgrupper.
Ekonomi

§6
Regionstyrelsen svarar för rådets personella och ekonomiska resurser.
Till regionens representanter i rådet utgår arvode, traktaments- och reseersättningar enligt av
regionfullmäktige fastställda regler för ersättning till förtroendevalda.

2 (3)

Region Gotland

Instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättning

Till organisationernas representanter i rådet utgår traktaments- och reseersättningar samt i
förekommande fall ersättning för förlorad arbetsinkomst. Till representantgruppens möten utgår
reseersättning.
Övrigt

§7
Tillgänglighetsrådet för personer med funktionsnedsättning får lägga fram förslag till ändringar
och kompletteringar av dessa instruktioner till regionstyrelsen.
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