REGLEMENTE
för
gemensam nämnd
för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
Fastställt av regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen och kommunfullmäktigena i Bergs
kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun,
Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasieförbund och
Jämtlands Räddningsförbund.
Region Jämtland Härjedalen, Berg kommun s, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms
kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommun,
Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningsförbund, nedan benämnt samverkande
parter, har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd för samverkan inom drift
och service, utveckling samt specialistfunktioner.
Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 3 a-c §§ kommunallagen. Den gemensamma
nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess organisation. Nämnden fattar
beslut i Region Jämtland Härjedalen och ingår avtal för Region Jämtland Härjedalens räkning.
Region Jämtland Härjedalen har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en
utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett samarbetsavtal mellan regionen och
kommunen.

§ 1 Uppgifter
Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra sådana
särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt
specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter för vilka uppdrag lämnats till
nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt
beslut.
Nämnden skall vid behov samråda med styrelser och nämnder i regionen och kommunerna,
Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningsförbund.
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i
Östersund om inte nämnden själv bestämmer annat.

§ 2 Sammansättning
Den gemensamma nämnden består av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare. Vardera
samverkande parten utser en ledamot och en ersättare.
Region Jämtland Härjedalen ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice
ordförande enligt vad som sägs i samarbetsavtalet under punkten 6.

§ 3 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett
sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid ordförandens uppgifter och vid
lika tjänstgöringstid för flera ledamöter träder den av dessa in som är äldst.
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.

§ 4 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 samverkande parten 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 en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra
sedan ärendet handlagts.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

§ 5 Ersättning till ledamot och ersättare
Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden skall få ersättning för uppdraget från den
samverkande part som valt ledamoten och ersättaren enligt partens egna regler.

§ 6 Anmälan av förhinder
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 sekretariat.

§ 7 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

§ 8 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller
vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den ledamot som har längst tjänstgöringstid
göra detta och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är äldst.
Kallelse och en preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid
sammanträdet ska göras tillgänglig för styrelsens ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar)
före varje sammanträde med nämnden.
Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början.
Fullständiga handlingar i de ärenden som har satts upp på föredragningslistan ska före sammanträdet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för de samverkande
parternas revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på de samverkande parternas
webbplatser.

§ 9 Justering och anslag av protokoll
Protokollet 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.
Bevis om justering av nämndens protokoll ska tillkännages på de samverkande parternas
anslagstavlor.
Fullständiga protokoll ska skickas till de samverkande parterna och dess revisorer.

§ 10 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall
ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justering av protokollet.

§ 11 Närvarorätt för kommunalråd och landstingsråd
Kommunalråd och regionråd från samverkande part, som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden, får närvara vid sammanträden i nämnden och delta i överläggningar men inte delta i
besluten.
Detta gäller inte vid behandling av ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild eller i
vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen.
Kommunalråd och regionråd har även rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

§ 12 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer.

§ 13 Undertecknande av handlingar och expediering
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.

§ 14 Revision
Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande parterna. Frågan om
ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige hos var och en av de samverkande parterna.
Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den part som valt personen i fråga som kan
besluta om entledigande från uppdraget.

