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Arbetsordning för nämnden för personer med 
funktionsnedsättnings arbetsutskott 
Inom nämnden för personer med funktionsnedsättning (NF) skall finnas ett 
arbetsutskott (AU). Arbetsutskottet skall bestå av tre ledamöter.   
 
Ordföranden i nämnden för personer med funktionsnedsättning är självskriven 
ledamot och ordförande i arbetsutskottet. Övriga ledamöter i utskottet är 
nämndens förste och andre vice ordförande, som tillika är utskottets förste 
respektive andre vice ordförande.  Ersättare för ledamöterna i utskottet är i 
första hand ordinarie ledamöter i nämnden och i andra hand ersättare i 
nämnden inom partigrupp i den ordning som kommunfullmäktige fastställt.  
 
Ledamot och ersättare, som inte har uppdrag som ledamot i arbetsutskottet, 
äger rätt att i turordning närvara vid utskottets sammanträden med rätt att 
delta i överläggningarna, men inte i besluten. 
 
Arbetsutskottet beslutar i individuella ärenden av omvårdnads- och 
omsorgskaraktär och i ärenden i övrigt, som nämnden delegerar till utskottet. 
För att fatta beslut krävs att två ledamöter är närvarande. Arbetsutskottet är 
även nämndens beredningsorgan i ärenden som rör verksamhetsplanering, 
budget och administration. 
 
Enligt nämnden för personer med funktionsnedsättnings delegationsordning 
har nämndens ordförande rätt att i brådskande ärenden fatta beslut enligt 6 
kap 39 § kommunallagen.  
 
Om ordförande på grund av sjukdom eller annars för längre tid är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse annan ledamot. Posten som ordförande 
övertas då av förste vice ordföranden och i dennes frånvaro av andre vice 
ordföranden. Ersättare skall närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast 
om ledamot är förhindrad att närvara.  Avgår ledamot eller ersättare i 
arbetsutskottet, skall nämnden snarast förrätta fyllnadsval för återstående del 
av mandatperioden.  
 
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som nämnden bestämmer och i 
övrigt när ordföranden eller, vid förhinder för denne, vice ordförande så finner 
erforderligt. Vad som föreskrivs om kallelse till nämndens sammanträden gäller 
i tillämpliga delar även för arbetsutskottet. 
 
I fråga om jäv, förfarande vid beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
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justering samt reservation och särskilt yttrande, äger vad kommunallagen 
föreskriver om kommunstyrelsen samt vad nämndens reglemente föreskriver 
motsvarande tillämpning. Beträffande sådana ärenden, i vilka utskottet med 
stöd av delegerad beslutanderätt fattar beslut på nämndens vägnar, skall 
justering ske i den ordning, som gäller för nämnden. 
 
Kopia av arbetsutskottets protokoll skall skickas till nämndens samtliga 
ledamöter och ersättare. 


