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Författningssamling 
Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala 
regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut om. Det kallas 
kommunens författningssamling och dit hör till exempel vilka arbetsordningar, 
bidragsregler och taxor som gäller i Västerås. 

1 § Allmänna uppgifter 

 
Inom Nämnden för idrott, fritid och förebyggande ska det finnas ett 
arbetsutskott. Arbetsutskottet är även nämndens beredningsorgan i ärenden 
som rör verksamhetsplanering, budget och administration. 
 

2 § Ledamöter och ersättare 

 
Utskottet ska bestå av tre ledamöter. Ordföranden i nämnden är ledamot och 
ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i utskottet är nämndens 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande, vilka tillika är utskottets 1:e vice 
ordförande respektive 2:e vice ordförande. 
 
Ersättare är nämndens ordinarie ledamöter inom partigrupp i den ordning som 
kommunfullmäktige fastställt och därefter nämndens ersättare inom partigrupp 
i den ordning kommunfullmäktige fastställt. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad. 
 

Avgår ledamot eller ersättare i utskottet, ska nämnden snarast förrätta  
fyllnadsval för återstående del av tjänstgöringstiden. Om ordföranden på grund 
av sjukdom eller annat för längre tid är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, får 
nämnden utse annan ledamot. 
 
 

3 § Adjungerad 

 
Till utskottets sammanträden ska varje gång en av nämndens ledamöter eller 
ersättare kallas som adjungerad. Den adjungerade kallas enligt ett på förhand 
uppgjort rullande schema. Adjungerad som får förhinder kan till nämndens 
nämndsekreterare meddela önskemål om att byta sammanträde med annan 
adjungerad. 
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4 § Beslutsförhet 

 
För beslutsförhet i sådana ärenden, i vilka utskottet med stöd av delegerad 
beslutanderätt fattar beslut på nämndens vägnar, krävs att minst två av tre 
ledamöter alternativt i utskottet tjänstgörande ersättare är närvarande. För 
beredning av ärenden krävs enbart att minst en av ordinarie ledamöter 
alternativt tjänstgörande ersättare är närvarande. 
   

 

5 § Kallelse och sammanträde 

 
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer och i 
övrigt när ordföranden eller, vid förhinder för denne, vice ordföranden så finner 
nödvändigt. 
 
Vad som föreskrivs om kallelse till nämndens sammanträden gäller i  
tillämpliga delar även för arbetsutskottet. 
 
Avseende fråga om jäv, förfarande vid beslut, protokollföring, protokollets 
innehåll och justering samt reservation och särskilt yttrande, gäller det som 
kommunallagen och nämndens reglemente föreskriver. Protokoll från 
utskottssammanträdet ska justeras av ledamot samt utskottets ordförande 
under det aktuella sammanträdet. 
 
Arbetsutskottets sammanträdesprotokoll ska delges nämndens samtliga 
ledamöter och ersättare
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