REGLEMENTE FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

Bilaga 1

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i
detta reglemente.
Nämndens verksamhet
§1
Nämnden ska ha hand om de företagshälsovårdsfrågor som ankommer på
ägarorganisationerna i egenskap av arbetsgivare.
Nämnden ska utse förvaltningschef. Samråd ska ske med ägarorganisationerna.
§2
Nämnden ansvarar för
-reformering av nämndens regelbestånd
-för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över
Ekonomisk förvaltning
§3
Nämnden ska ha hand om egendomsförvaltningen inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden fastställer årligen avgiften för basutbudet beräknat på en
summa per anställd och år. Antalet anställda beräknas per den 1 januari varje år.
Delegering från Regionfullmäktige
§4
Nämnden har beslutanderätten i alla ärenden i den mån det inte anges i kommunallagen eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av fullmäktige.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
§5
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika författningar
samt bestämmelser i detta reglemente.
Nämnden ska regelmässigt till Regionfullmäktige rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året budgetåret. Nämnden
ska också enligt avtalet rapportera till respektive ägarorganisation.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning

§6
Nämnden består av 2 ledamöter och 2 ersättare från varje deltagande organisation.
Ersättarnas tjänstgöring
§7
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare 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.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid sammanträdet och har rätt att delta i
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.
Inkallande av ersättare
§8
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden
§9

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 hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträdena
Tidpunkt
§ 10
Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.
Kallelse
§ 11
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, i god tid före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den
till åldern äldste ledamoten göra detta.
Justering av protokoll
§ 12
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
§ 13

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera denna paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag då beslutet fattades.
Särskilt yttrande
§ 14
Ledamot som vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet ska anmäla detta innan
sammanträdet avslutas och lämnas inom de tidsfrister som gäller för skriftlig
reservation.
Delgivning
§ 15
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd som nämnden
bestämmer.
Undertecknande av handlingar
§ 16
Ordningen för undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens
namn beslutas av nämnden.

KOMMENTARER TILL REGLEMENTE FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
Nämndens verksamhet
§1
Nämnden ska ansvara för den företagshälsovård som åligger respektive ägare i
egenskap av arbetsgivare.
Avtalet mellan Parterna om samverkan säger att den gemensamma nämnden ska
utse förvaltningschefen för verksamheten.
§2
Varje nämnd har ett ansvar att verka för regelreformering och regelförenkling inom
sitt verksamhetsområde.
Ekonomisk förvaltning
§3
Enligt 6 kap 4 § p 2 KL åligger det Regionstyrelsen att ha hand om den ekonomiska
förvaltningen. Begreppet ekonomisk förvaltning omfattar både medelsförvaltning
och egendomsförvaltning. Egendomsförvaltningen kan enligt 6 kap 5 § KL helt eller
delvis läggas på en annan nämnd än styrelsen.
Delegering från landstingsfullmäktige
§4
Fullmäktige får delegera alla ärenden till nämnderna i den mån det inte anges i
kommunallagen eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av
fullmäktige (prop. 1990/91:117 s 48).
Ansvar och rapporteringsskyldighet
§5
Föreskriften i första stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap 7 § KL som markerar
nämndernas ansvar för verksamheten.
Hur nämnden konkret ska se till att den får den information den behöver för att
fortlöpande kunna kontrollera verksamheten bestämmer den själv.
Kontrollformerna kan ske genom t ex rapporter, informationsmöten och
inspektioner på institutioner.
Verksamhetskontrollen avser inte enbart fullmäktiges mål och riktlinjer för
verksamheten och de föreskrifter som kan finnas för verksamheten i lagstiftning
utan även sådant som hänger samman med ekonomi, budgetering och annat som är
föremål för revisorernas granskning.

Möjligheterna till ökad delegering ställer större krav på verksamhetsredovisningar.
Både beträffande fullmäktigedelegering (3 kap 10 § första stycket KL) och finansbemyndigande (3 kap 12 § KL) ska nämnderna enligt 3 kap 15 § redovisa till
fullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag. Av förarbetena (prop 1990/91:117 s 48
och 160) framgår att syftet med rapporteringsskyldigheten är att ge fullmäktige ett
uppföljningsinstrument. Regeln får särskild betydelse i ett målstyrt system. Återredovisningen har betydelse som underlag för hur fullmäktige kan utöva sin styrning
av verksamheten.
Av specialmotiveringen (pro 1990/91:117 s 160) följer att rapporteringen avser en
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts
och inte någon traditionell anmälan av hur enskilda ärenden handlagts.
Bestämmelsen i 3 kap 15 § KL ställer inte något krav på formerna för redovisningen.
Det ankommer på fullmäktige att besluta om omfattningen av redovisningen och
formerna för denna. Här ingår även hur ofta redovisningen ska äga rum.
Denna rapporteringsskyldighet måste hållas isär från årsredovisningen i 8 kap KL
även om den handlar om en form av begränsad förvaltningsredovisning.
Rapporterna bör ske regelmässigt.
Uppföljningen kan ske på olika sätt. Man kan göra delårsbokslut eller tertialbokslut.
Härigenom får man en ekonomisk uppföljning som kan kompletteras med en
verksamhetsmässig.
Eftersom nämnden är en gemensam nämnd för ingående kommuner/regionen ska
rapportering även ske till respektive Kommunfullmäktige.

Nämndernas arbetsformer
Sammansättning
§6
Antalet ledamöter i nämnden bestämmer det samverkande regionen/kommuner.
För att en nämnd ska anses gemensam ska var och en av de samverkande parterna
ha valt minst två ledamöter och två ersättare bland sina egna valbara till nämnden.
Genom kravet på representation säkras det politiska inflytandet i nämnden. Antalet
ersättare ska dessutom vara lika stort som antalet ledamöter.
Ersättarnas tjänstgöring
§7
Enligt 6 kap 10 § KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring.
Första stycket överensstämmer med vad som gäller för fullmäktige. Bestämmelsen
innebär att ordinarie ledamot har företräde till att delta i ett sammanträde framför
en ersättare. En ledamot som kommer för sent till ett sammanträde har därför rätt
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in. Detta regleras i andra stycket.
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Enligt 6 kap 9
§ andra stycket KL ska fullmäktige om inte ersättarna väljs proportionellt bestämma
i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra.
Om ersättarna har utsetts vid proportionellt val gäller särskilda regler i lagen om
proportionellt valsätt.
Bestämmelsen om ersättarens företräde i fjärde stycket motsvarar vad som gäller
för fullmäktige i 5 kap 13 § andra stycket KL. Om en sådan ordning leder till partiväxling gäller att en ersättare som kommer för sent till sammanträdet men som står
före tjänstgörande ersättare i turordning får träda in.
Femte stycket motsvarar vad som gäller för fullmäktige.
Om en ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor”
även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att
undvika partiväxling föreskrivs i sjätte stycket en regel som gör det tillåtet för en
ledamot som avbrutit att tjänstgöra växelvis. Detta innebär att en ledamot som
avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv åter får tjänstgöra när
hindret inte längre finns. Bestämmelsen gäller om ersättarens inträde leder till
partiväxling och får endast tillämpas vid ett tillfälle under ett sammanträde.

Den lagstadgade närvarorätten för icke tjänstgörande ersättare regleras i 6 kap 11 §
KL. Enligt paragrafen följer vidare att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning
ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.
Det regleras i sjunde stycket.
Inkallande av ersättare
§8
Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i kommunallagen.
Ersättare för ordföranden
§9
I 6 kap 16 § KL föreskrivs att fullmäktige ska meddela föreskrifter om vem som ska
fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande
kan tjänstgöra. I första stycket har den till levnadsåldern äldste ledamoten tillagts
uppgiften att alltid fungera som tillfällig ordförande när samtliga i presidiet är
hindrande att sköta ordförandeskapet.
I andra stycket regleras vad som gäller om ordföranden på grund av sjukdom eller
dylikt är hindrad att sköta uppdraget som ordförande en längre tid. Bestämmelsen
avser att förhindra att den politiska ledningen i styrelsen ändras. Styrelsen får utse
en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättarens uppgifter
omfattar inte bara de uppgifter som ordföranden har vid sammanträdena med
styrelsen utan även de som ordföranden har att sköta mellan sammanträdena.
Justering
§ 12
Bestämmelserna om justering av protokollet återfinns i 6 kap. 30 § KL. Justeringen
av en gemensam nämnds protokoll ska tillkännages på var och en av de
samverkande kommunernas och Regionens anslagstavlor. Tillkännagivandet
behöver inte införas i någon tidning.

