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§ 1 

Allmänt 

 
Funktionsrättsrådet Flen är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationer verksamma i Flens 
kommun och kommunens nämnder, styrelser och bolag. 
Kommunens nämnder, styrelser och bolag skall informera rådet om planer för 
förändringar av samhällsinsatser, utformning och organisation och därvid inhämta 
synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka 
ärendets handläggning. 
 
§ 2 
Funktion och uppgifter 
 
Rådet är ett remiss- och referensorgan i frågor som berör personer med 
funktionsnedsättning. Rådet bereds möjlighet att framföra synpunkter på den 
kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar.  
 
Rådet ska tidigt involveras som rådgivande instans i större planeringsprocesser och mer 
betydande processer av verksamhetsutveckling. Särskilt i om- och nybyggnadsprocesser. 
 
Rådet kan också på egen hand väcka frågor i nämnder, styrelser och bolag i frågor som 
berör rådets funktion och uppgifter. 
 
Organisationernas representanter i rådet skall i sina organisationer informera vidare om 
frågor som behandlats i rådet. Inga enskilda ärenden skall behandlas i rådet. 
 
§ 3 
Organisation och sammansättning 
 
Funktionsrättsrådet Flen är organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden. Rådet 
skall bestå av kommunrepresentanter och representanter för 
funktionsrättsorganisationer verksamma i Flens kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden utser en ledamot och en ersättare. Rådet utser inom sig 
ordförande och vice ordförande. Ordförande utses bland representanter från 
samhällsbyggnadsnämnden och vice ordförande bland företrädare från 
funktionsrättsorganisationer verksamma i Flens kommun. 
 
Funktionsrättsorganisationernas verksamma i Flens kommun, representation består av 
totalt fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.  
 
Fördelningen tas fram av organisationerna tillsammans och skall baseras på inkomna 
nomineringar.  
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Ledamöter och ersättare väljs för en period om fyra år. Mandatperioden räknas från 1 
januari året efter det har varit val till kommunfullmäktige. Organisationerna skall senast 
den 1 december valåret till samhällsbyggnadsnämnden lämna in namn på sina 
nomineringar. Fyllnadsval kan ske under mandatperioden. 
 
Ordförande och vice ordförande bereder ärenden och föreslår dagordning till rådets 
sammanträde. 
 
§ 4 
Arbetsformer 
 
Rådet skall sammanträda fyra (4) gånger per år. Extra sammanträde skall hållas om 
rådets ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det. 
 
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och ersättare 
senast sju (7) dagar före rådets sammanträde. 
 
Vid sammanträdena skall föras protokoll som justeras av ordförande jämte en av rådet 
utsedd ledamot. 
 
Protokollen tillställs rådets ledamöter och ersättare samt samhällsbyggnadsnämnden. 
Kommunens förvaltningar och nämnder delges rådets uttalanden i form av 
protokollsutdrag i den mån de berörs. 
 
För sekreterarfunktionen vid rådets möten svarar samhällsbyggnadsnämnden. 
 
§ 5 
Ersättning 
Arvode och övriga ersättningar till ledamöter och ersättare utgår enligt kommunens 
arvodesreglemente. Ordförande ersätts enligt bilaga 3. 
 
§ 6 
Ändring av reglemente 
 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av rådet eller samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Gäller från och med 2023-01-01. 

 
 


