Arbetsordning för nämndens råd
Denna lydelse av nämndens arbetsordning gäller från och med den 16 april 2020.
1. Sammansättning
1.1 Rådets sammansättning framgår av 5 § Trafikskadenämndens reglemente.
1.2 Nämndens ordförande leder rådets sammanträden. Vid förfall för nämndens
ordförande leds sammanträdet av den vice ordförande som har flest tjänstgöringsår i
nämnden.
1.3 Ordföranden och kanslichefen planerar tillsammans rådets arbete.
2. Rådsledamöter

2.1 Ledamöter utses av rådet för en mandattid om två år.
2.2 Till ledamöter i rådet är nämndledamöter valbara.
2.3 Varje ledamotsgrupp föreslår ledamöter till rådet. Ledamotsgrupperna är
- ordförandegruppen,
- konsumentrepresentanterna och
- företagsrepresentanterna.
2.4 Om ett uppdrag som rådsledamot upphör i förtid ska ny ledamot utses vid nästa
rådsmöte.
2.5 Ledamot som inte kan delta vid sammanträde ska underrätta kansliet.
3. Nämndledamöter och ledamotsinstruktioner
3.1 Ordförandegruppen och konsumentrepresentanterna ska nominera ledamöter utifrån
det antal och den fördelning som framgår av 6 § nämndens reglemente.
3.2 Rådet lämnar förslag till Finansinspektionen på vice ordförande och
konsumentrepresentanter.
3.3 Om ett uppdrag som vice ordförande eller konsumentrepresentant upphör i förtid ska
rådet så snart som möjligt föreslå en ny ledamot.
3.4 Rådet beslutar om instruktioner för de olika ledamotsgrupperna.
4. Kallelse med dagordning
4.1 Kallelse med dagordning skickas ut till ledamöterna senast tio arbetsdagar före
sammanträdet.
5. Sammanträden

5.1 Rådsmöten ska hållas i mars, juni, september och november. Undantag från årsplanen
kan göras. Vid behov hålls extra sammanträden.
Vissa frågor ska behandlas vid rådsmöten enligt följande årsplan:
Mars: Verksamhetsberättelse.

Juni: Arbetsordning för nämnden och rådet.
September: Sammanträdesdatum till kommande år. Förslag till nämndledamöter
November: Ersättningstabeller, delningstal m.m. Verksamhetsplan.

5.2 Utöver vad som följer av årsplanen i 5.1 och av reglementet ska bland annat följande
frågor tas upp:
-

Förslag till ändring av nämndens reglemente
Rättsliga frågor
Beslut om arbetsgrupper
Beslut om referat
Vilka organisationer som kan föreslå representanter att företräda
konsumenterna
Val av nya rådsledamöter
Förslag till nämndledamöter vid uppkommen vakans
Justering av ledamotsinstruktioner
Förordnande av sakkunniga

5.3 Om ordföranden bedömer att ett sammanträde inte kan avvaktas, kan rådet fatta
beslut på annat sätt, exempelvis via e-post. Beslut som tagits utan att rådets
medlemmar är samlade ska godkännas av samtliga ledamöter som deltagit i beslutet.
6. Beslutsförhet

6.1 Rådet är behörigt att fatta beslut när minst två tredjedelar av ledamöterna deltar.
6.2 Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
7. Protokoll

7.1 Rådsmöten ska refereras i protokoll.
7.2 Protokoll vid rådsmöte justeras av ordföranden vid sammanträdet och en av rådet vid
mötet utsedd ledamot.
7.3 Till protokollet bifogas all dokumentation som utgjorde underlag för de fattade
besluten.
7.4 Protokollet ska snarast sändas ut till rådsledamöterna.

