
 

 

      

 

  

 
Bromölla kommun 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING  Nr 774.1 

 

 
Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr 
 
Kf 2002-10-28 § 84 2003-01-01 2002/236-106 
Kf 2017-11-27 § 169 2018-10-01 2017/739 
 
 

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND 
 
 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad och Östra 
Göinge kommuner har kommit överens om att fr.o.m. den 1 januari 2003 inrätta en gemensam 
nämnd, kallad Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, för samverkan angående tekniska hjälpmedel. 
Hörby kommun ansluter sig till samverkansavtalet den 1 oktober 2018. 
 
Kristianstad kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden, som tillsätts i Kristianstads 
kommun och ingår i dess organisation. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente antaget av respektive kommunfullmäktige i de 
samverkande kommunerna och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden. 
 
§ 1 Uppgifter mm 
Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter beträffande 
försörjningen av tekniska hjälpmedel. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. 
 
Nämnden skall till respektive kommun kvartalsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är. 
 
§ 2 Mandatperiod 
Den gemensamma nämndens mandatperiod skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter 
det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet skall dock 
upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång. 
 
§ 3 Sammanträden 
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i Kristianstads kommun om inte nämnden bestämmer annat. 
 
§ 4 Nämndens sammansättning 
Nämnden består av tolv ledamöter och tolv ersättare. Kristianstads kommun utser två ledamöter, 
tillika ordförande och vice ordförande, och två ersättare, medan övriga kommuner utser vardera en 
ledamot och en ersättare. 
 
§ 5 Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 



 
 
 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra när 
ärendet har handlagts. 
 
§ 6 Anmälan av förhinder 
Om en ledamot är förhindrad att delta vid ett sammanträde skall ledamoten kalla sin ersättare till 
sammanträdet. 
 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Ledamot som kallat ersättare 
att delta vid sammanträdet skall även anmäla detta till sekreteraren.  
 
§ 7 Kallelse 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. 
 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får delta vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen skall åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som hör till ett ärende skall bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
Kallelsen skall även för kännedom tillställas tjänstemännen i den i samverkansavtalet nämnda 
ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsv.) i respektive kommun. 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste 
ledamoten göra detta. 
 
§ 8 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 
 
§ 9 Justering och anslag av protokoll mm 
Nämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Justering av nämndens protokoll skall tillkännages på var och en av de samverkande 
kommunernas anslagstavlor. Nämndens kansli har ansvaret för att kontrollera när detta har gjorts. 
Kansliet bör samråda med de samverkande kommunernas kansli, så att anslag görs på samma 
dag i samtliga kommuner. 
 
Protokollet skall tillställas nämndens ledamöter och ersättare samt föredragande tjänsteman. Det 
skall även tillställas tjänstemännen i ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsv.) i respektive 
kommun. Nämndens ordförande avgör vilka som därutöver skall tillställas protokollet. 
 
§ 10 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 
ledamoten göra detta skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har bestämts för 
justering av protokollet. 
 
§ 11 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 
 



 
 
 
§ 12 Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 
 
§ 13 Arbetsutskott 
Inom nämnden skall finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre ledamöter, varav en 
ledamot, tillika ordförande, och en ersättare från Kristianstads kommun, en ledamot och en 
ersättare från kommungruppen Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Skurup och Sjöbo, samt en ledamot 
och en ersättare från kommungruppen Hässleholm, Hörby, Osby, Östra Göinge och Bromölla. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Utskottet sammanträder i 
Kristianstads kommun om utskottet inte bestämmer annat. Sammanträde skall hållas när 
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 
 
Utskottet får handlägga ärenden endast när minst två ledamöter är närvarande. 
 
Bestämmelserna i 4-9 §§ gäller i tillämpliga delar för arbetsutskottet. 
 
§ 14 Beredning av ärenden 
De ärenden som skall avgöras av den gemensamma nämnden i dess helhet skall beredas av 
utskottet om beredning behövs. 
 
Nämnden har rätt att besluta att ett ärende skall tas upp utan föregående beredning. 
 
En ledamot i utskottet får begära att den nämnd under vilken hjälpmedelsfrågorna sorterar i 
respektive kommun skall höras i ett ärende som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt. 
  
När ett ärende har beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.  
 
§ 15 Personuppgiftsansvarig 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens 
verksamhetsområden. 
 
§ 16 Arkiv 
Nämnden är arkivansvarig för de arkiv som bildas inom nämndens verksamhetsområde. 
  
§ 17 Ersättning till förtroendevalda 
Respektive kommun betalar ut ersättning till kommunens ledamöter och ersättare i nämnden enligt 
de ersättningsbestämmelser som gäller för den kommun ledamoten eller ersättaren företräder. 
  
§ 18 Revision 
Den gemensamma nämnden skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden skall prövas av fullmäktige i var och en av 
kommunerna. 
 
Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt ledamoten i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet 
kan besluta om entledigande från uppdraget. 
 
_______ 


