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1.  Organisation 

Rådet för funktionshinderfrågor är sammansatt av totalt femton ledamöter och 
dessutom adjungerade tjänstemän från vissa statliga och regionala organ samt 
två kommunpolitiker. Ersättare utses endast för 
funktionshinderorganisationernas representanter. Personal från Hälso- och 
sjukvårdsstaben vid Region Örebro läns Regionkansli tjänstgör som sekreterare.   
 
Sju av ledamöterna är politiska företrädare från Region Örebro län. En av dessa 
företrädare utses till ordförande. De politiska företrädarna utses av 
regionstyrelsen.  
 
Åtta av ledamöterna utses av de länsövergripande 
funktionshinderorganissationer som får verksamhetsbidrag av Region Örebro 
län. De utser även åtta ersättare. En av de ordinarie ledamöterna förslås till vice 
ordförande och val av vice ordförande hålls av rådet för funktionshinderfrågor 
på den nya mandatperiodens första möte. 

 
Ledamöterna från funktionshinderorganissationerna utses enligt följande: 
 två ledamöter från rörelsehindergruppen, 
 två ledamöter från medicingruppen, 
 en ledamot från syngruppen,  
 en ledamot från hörselgruppen,  
 en ledamot från psykiatri- och neuropsykiatrigruppen, 
 en ledamot från Funktionsrätt Örebro län. 
 
De adjungerade ledamöterna under mandatperioden 2019-2023 utses enligt 
följande: 
 en ledamot utses av Arbetsförmedlingen, 
 tidigare har två ledamöter utsetts av Försäkringskassan, varav en från Örebro 
och en från Karlskoga. Det är oklart hur det blir med Försäkringskassans 
medverkan i fortsättningen. 
 två kommunpolitiker utses av regionala samverkansrådet. 
 
Rådet för funktionshinderfrågors ledamöter väljs för en mandatperiod.  
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2. Uppdrag 

Rådet ska vara ett samrådsorgan mellan Region Örebro län och funktionshinder-
organisationernas länsföreningar och statliga myndigheter. Det ska vara ett läns-övergripande 
forum för samverkan och kunskapsutbyte i frågor som på olika sätt berör människor med 
funktionsnedsättningar.  

 
Rådet ska vara ett rådgivande organ till regionstyrelsen. Rådet kan där vara ett referensorgan 
och en remissinstans i principiella frågor som berör personer med funktionsnedsättning.  
Rådet är inte ett beslutsfattande organ utom i frågor som rör själva rådet, till exempel att utse 
ledamöter i rådets två undergrupper. 
 
Rådet ska verka för att funktionshinderaspekterna beaktas i Region Örebro läns styrelser, 
nämnder, beredningar, förvaltningar samt hos myndigheter. Särskilt fokus riktas på frågor 
som rör tillgänglighet, delaktighet, bemötande och diskriminering.  
 
Rådet ska samverka med de kommunala råden genom informationsutbyte. 
 
Rådet ska vara ett forum för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och kunskaps-spridning.  
 
Rådet ska hålla sig underrättat om levnadsvillkoren för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar samt följa förändringar i samhällets service såsom exempelvis 
effekterna av olika prioriteringar. 
 
Rådet ska upprätta förslag till regionstyrelsen om fördelning av Region Örebro läns 
verksamhetsbidrag till de länsövergripande funktionshinderorganissationer som är berättigade till 
detta bidrag genom att uppfylla de uppställda kriterier som finns beskrivna i dokumentet 
Riktlinjer för *landstingets bidrag till länets funktionshinderorganissationer. Det pågår för 
närvarande en revidering av dessa riktlinjer. En arbetsgrupp utsedd av rådets referensgrupp är 
delaktiga i revideringen av riktlinjerna.   
*nuvarande Region Örebro län 

  
Rådet ska delta i uppföljningen av Handlingsplanen för funktionshinderfrågor 2018 - 2020 
samt förslå ändringar. 
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3.  Verksamhetsområde och syfte 

Att behandla frågor av principiell karaktär som påverkar förutsättningarna för 
personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor. Ett 
särskilt fokus på de verksamheter som ligger under Region Örebro läns 
ansvarsområden. 
 
Att lyfta viktiga frågor och ha ett informationsutbyte med de till varje möte 
särskilt inbjudna gästerna med målet att det på sikt kan ske en förbättring av 
levnadsvillkoren för länets medborgare med funktionsnedsättning. Att ha ett 
särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet, bemötande och diskriminering.  

 
Att genom det ovan nämnda verka för att FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning ska få genomslagskraft. Denna konvention 
ligger även som grund för Region Örebro läns handlingsplan för 
funktionshinderfrågor 2018 - 2020. 

4.  Aktiviteter för 2021 

Rådet för funktionshinderfrågor har planerat följande mötesdatum för år 2020: 

 16 februari 

 20 april 

 8 juni 

 1 september 

 26 oktober  

 14 december 
 
Då rådet för funktionshinderfrågor följer aktuella diskussioner och händelser 
inom funktionshinderområdet planeras innehållet i rådsmötena på de 
förberedande möten som hålls av rådets presidium. Rådet för 
funktionshinderfrågor kommer, förutom dessa löpande diskussioner, även att 
fördjupa sig i vissa teman vid rådsmötena.  
 
Teman som är aktuella under 2020 är: 
 Flera tillfällen med information från försäkringskassan.  
 Samverkan med kommunala handikappråd 
 Sjukhusvård och utskrivning från sjukhus när man är äldre 
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 Diskriminering 
 Mänskliga rättigheter 
 Upprätta, genomföra och följa upp rehabiliteringsplaner 
 Handlingsplanen för funktionshinderfrågor 
 Högkostnad för färdtjänst 
 Artificiell intelligens (AI) 
 E-hälsa och digitala vårdcentraler 
 Personcentrerad vård och patientkontrakt  
 Tolkservice 
 EKSAM 

 
 

Vid ovanstående temafördjupningar kommer, för ämnet, lämpliga personer att bjudas in för 
diskussion. 
 
Till varje rådsmöte kan en av länets funktionshinderföreningar bjudas in för att informera 
om sin förenings verksamhet. 
 
Vid varje rådsmöte ges utrymme för information från de adjungerade ledamöterna. 
 
Rådet referensgrupp har möjlighet att lämna in förslag till aktuella frågor och teman som 
man anser bör tas upp till diskussion i rådet.  
 
Rådets sammanträden hålls normalt i konferensrum Linden, Eklundavägen 1, Örebro. Under 
det rådande läget med Coronapandemin kan sammanträden hållas digitalt. 

5. Undergrupper 

Rådet för funktionshinderfrågor har två stycken undergrupper: 
 tillgänglighetsgruppen, 
 fördelningsgruppen. 

 
Ledamöterna i dessa båda grupper är fem stycken. De är föreslagna, i enlighet med 
femgruppsprincipen, av rådet för funktionshinderfrågors referensgrupp och beslutet om att 
utse dem fattas av rådet för funktionshinderfrågor. Referensgruppen består av representanter 
för de länsorganisationer som får verksamhetsbidrag från Region Örebro län och dessa 
representanter utses av föreningarna själva.  
 
Sekreterare för båda grupperna är personal från Hälso- och sjukvårdsstaben vid Region 
Örebro läns Regionkansli.  
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Tillgänglighetsgruppens uppdrag är att samverka med regionfastigheter och 
gruppen tar del av planerade ombyggnationer och nybyggnationer och ges 
möjlighet att framföra synpunkter.  
 
Fördelningsgruppen går igenom alla föreningars ansökningar om verksamhets- 
och projektbidrag för kommande år och upprättar ett förslag till fördelning. 

6. Uppföljning 

Uppföljning av rådet för funktionshinderfrågor verksamhet under 2021 sker via 
en verksamhetsberättelse som kommer vara regionstyrelsen tillhanda februari 
2022. 
 
Verksamhetsplanen godkändes vid möte med rådet för funktionshinderfrågor 
den 14 december 2020. 


