Fastställt i hälso- och sjukvårdsnämnd 2019-01-09, § 6
Reviderad, fastställd i Hälso- och sjukvårdsnämnd 2019-10-03, § 135
Fullmäktige får, enligt 3 kap. 5 § kommunallagen, bestämma att en nämnd ska ha ett
eller flera utskott. I det reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden som fullmäktige
fastställt ingår att nämnden ska ha tre utskott: ett arbetsutskott, ett utskott för
funktionshinder och samverkan och ett primär- och tandvårdsutskott.
Utskott för funktionshinder och samverkan består av sju ledamöter.
Utskottets uppdrag är att bereda ärenden och för nämndens räkning inhämta kunskap
och information. Det gäller:
• Verksamheterna inom basenheterna Habiliteringscentrum Västerbotten och
Hjälpmedel Västerbotten gällande habilitering, rehabilitering till personer med
funktionsnedsättning, tolkservice till döva, hörselnedsatta och personer med
dövblindhet samt hjälpmedel. Utskottet ska övervaka och följa upp dessa
verksamheter.
• Samverkan, genom samråd och information, med nationella minoritetsgrupper,
enligt lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
• Samverkan, genom samråd och information, med funktionshinder-organisationer.
• Samverkan, genom samråd och information, med Länspensionärsrådet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar vidare till utskottet att
• Informera nämnden om den utveckling som utskottet ser inom sitt ansvarsområde.
• Bereda ärenden inom utskottets områden för beslut i nämnden.
• Ta del av uppföljning av budget samt bereda budget och verksamhetsplan för
utskottets ansvarsområden.
• Bidra till hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollansvar genom att förse
nämnden med det underlag och den information som nämnden behöver.
• 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 utskottets ansvarsområde.
• Arbeta med planering, beredning och uppföljning av strategiska utvecklingsfrågor
inom funktionshinderområdet.
• Aktivt delta i beredningsarbetet vad gäller framtagande av funktionshinderpolitisk
strategi samt hjälpmedelsstrategi. Utskottet ska följa tillämpningen av de fastställda
strategierna och bereda ärenden kopplat till implementeringen av dessa.
Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska vara representerade i utskottets
samverkansarbete med nationella minoriteter samt Länspensionärsrådet.
Utskott för funktionshinder och samverkan samt utskott för primärvård och tandvård
samverkar i gemensamma frågor.
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