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1. Beredningens uppdrag 
Beredningen för funktionshinder och samverkan ska ur ett patient-, brukar- och 
invånarperspektiv bereda ärenden inom det funktionshinderpolitiska området. 

2. Syfte med nämndberedningen 
Syftet med beredningen för funktionshinder och samverkan är att fånga upp 
befolkningens behov och lyfta förslag till insatser inom det funktionshinderpolitiska 
området genom samverkan med representanter för civilsamhället.  

3. Tidsperiod 
Beredningen för funktionshinder och samverkan väljs för perioden 1 januari 2023 – 31 
december 2026. 
 
Beredningens uppdragsbeskrivning antas årligen. Uppdragsbeskrivningen innehåller 
löpande uppgifter för hela mandatperioden men kan även innehålla specifika uppdrag 
som baseras på aktuellt behov.  

4. Uppgifter 
Enligt kommunallagen 3 kap 5 § får en nämnd tillsätta de nämndsberedningar som 
behövs för beredning av sina ärenden. En nämndberedning har enbart en beredande 
funktion och någon beslutanderätt kan inte delegeras till den.  
 

Inom ramen för sitt uppdrag ska beredningen, utifrån Region Västerbottens 
styrdokument och tilldelade resurser, belysa, lyfta, främja, utveckla och föreslå åtgärder 
för att förbättra hälsan och ett deltagande i samhället på likavillkor för 
funktionshindrade i relation till prioriteringsprinciperna: människovärdesprincipen, 
behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Beredningen ska 
särskilt följa utvecklingen av omställning till nära vård ur ett funktionshinderpolitiskt 
perspektiv. 
 
Arbetsuppgifter: 
 

• Beredningen ska vara referensorgan i de frågor som rör funktionshinderpolitiska 
frågor i Region Västerbotten. 

 

• Beredningen ska, på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden, utarbeta förslag 
till nya eller reviderade styrdokument inom funktionshinderpolitiska området 
eller utföra andra utredningsuppdrag inom ramen för beredningens uppdrag.  
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• Beredningen ska bereda de ärenden som ska beslutas av hälso- och 
sjukvårdsnämnden och som faller inom beredningens område. (Motioner bereds 
av hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott) 
 

• Följa och utvärdera de föreningsbidrag som ges inom ramen för hälso- och 
sjukvårdsnämnden samt återrapportera till nämnden hur medlen fördelats och 
använts 
 

• Följa de länsorganisationer som får verksamhetsbidrag från hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 

 

• Företräda Region Västerbotten i samverkan genom samråd och information med 
civilsamhället enligt följande 
  - med nationella minoritetsgrupper, enligt lag 2009:724 om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. 
 - med funktionshinderorganisationer 
 - med Länspensionärsrådet. 

 

• Följa verksamheten inom basenheterna Habilitering centrum Västerbotten, 
Hjälpmedel Västerbotten samt Tolkcentralen 
 

• Följa regionens funktionshinderpolitiska arbete som sker i samverkan med 
lokala, regionala och nationella organ.  
 

• Samarbeta och samverka med länets kommuner, samhällsorgan och 
intresseorganisationer med målet att öka kunskap och utveckling inom det 
funktionshinderspolitiska området. 
 

• För nämndens räkning sköta omvärldsbevakning inom det funktionshinder-
politiska området. 
 

• Bistå i framtagande av innehåll till hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan 
gällande avsnitt som rör habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tolkservice. 

 
Beredningen ska till hälso-och sjukvårdsnämnden lämna förslag till beslut i ärenden som 
beretts av beredningen.  
 

4.1 Uppdrag 2023 

Beredningen ska under 2023 utarbeta förslag till Funktionshinderpolitiskt program för 
Region Västerbotten.  
 
Uppdraget ska mynna ut i förslag till styrande dokument.  
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Beredningen ska under 2023 följa omställningen av nära vård ur ett 
funktionshinderpolitiskt perspektiv. 
 
Beredningen ska under 2023 följa digitaliseringen inom vården så att digital delaktighet 
säkerställs bland utsatta grupper. 

5. Organisation och arbetsformer  
Beredningen beslutar om dess sammanträdestider. Sammanträdesplanen ska utformas 
så att den harmoniserar med hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdesplan.  
 
Vid behov kan ordföranden besluta om ytterligare sammanträde.  
 
Kallelse med dagordning ska skickas elektroniskt minst tre dagar innan sammanträdet 
äger rum till beredningens ledamöter och andra som är kallade att delta.  
 
Vid beredningens sammanträden ska sammanträdesanteckningar föras.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande avgör vilka av nämndens ärenden som ska 
beredas av beredningen för funktionshinder och samverkan 
 
Beredningen lämnar sina förslag och synpunkter direkt till nämnden.  
 
Beredningen ska vid behov samverka med andra förvaltningar och organ i utförandet av 
sitt uppdrag. I övrigt avgör beredningen själva hur uppdraget ska genomföras. 
 
Ledamöter förväntas delta vid beredningens sammanträden och föra vidare synpunkter 
och förslag som lyfts i beredningen till sina partier. Ledamöterna förväntas också, när 
det är aktuellt, lyfta förslag i lämpliga instanser.  
 

6.1 Årlig planering och uppföljning 

Beredningen upprättar årligen plan för verksamhetsåret samt verksamhetsberättelse vid 
årets slut.  

6.2 Återrapportering 

Beredningens återrapportering sker i hälso- och sjukvårdsnämndens delårs- och 
årsrapport.  
Beredningens sammanträdesanteckningar ska löpande delges nämnden. 
 
Beredningen kan även, vid behov, avrapportera muntligen till nämnden.  
 
Ordförande i beredningen ansvarar för att återrapportering sker.  
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6.3 Tjänstepersonsstöd 

Hälso-och sjukvårdsnämndens förvaltningschef utser medarbetare som ska delta i 
beredningens sammanträden, vara föredragande och i övrigt stödja ordförande som 
verkställande tjänstepersoner.  
 
Kanslienheten svarar för beredningens mötesadministration och möteshandläggning.  

6. Ekonomi  
Beredningens budget finns inom hälso och sjukvårdsnämndens budgetram.  

7. Ansvarig nämnd 
Ansvarig nämnd för beredningen för funktionshinder och samverkan är hälso- och 
sjukvårdsnämnden som har det övergripande ansvaret för regionens 
funktionshinderpolitiska arbete och samverkan. Hälso- och sjukvårdsnämnden 
fastställer beredningens uppdragsbeskrivning och beslutar om förändringar. 

8. Sammansättning 
Beredningen består av sju (7) ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande och 
en 2:e vice ordförande. Ordförande samt de två vice utgör presidiet. 

9. Val av ledamöter och ersättare 
Hälso-och sjukvårdsnämnden väljer ledamöter till beredningen samt ordförande och 
vice ordföranden. Ordförande och ledamöter väljs för en mandatperiod.  

10. Dokumentets giltighet 
Uppdragsbeskrivningen gäller fram till och med den 31 december 2023.  
 
Ny uppdragsbeskrivning ska vara antagen av hälso- och sjukvårdsnämnden innan den 1 
januari 2024.  

 
 


