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FALKENBERGS KOMMUN
FORFATTNINGSSAMLING

Reglemente for Patientnamnden Halland
Region Halland samt Falkenbergs, Kungsbacka, Laholms, Varbergs, Hyltes och
Halmstads kommuner har overenskommit om att den 1 juli ar 2007 inratta en gemensam namnd kallad Patientnamnden Halland for samverkan angaende patientnamndsverksamhet enligt lagen (1998:1656) om patientnamndsverksamhet med mera.
Utover vad som foljer av forfattning galler detta reglemente och ett mellan huvudmannen inganget samverkansavtal for namnden.
Region Halland arvardkommun for patientnamnden.
Uppgifter

§1
Den gemensamma namnden har ansvar for att fullgora de uppgifter kommunerna och
Region Halland har enligt lagen (1998:1656) om patientnamndsverksamhet med
mera.
Utover vad som foljer av lag ska namnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet
med detta reglemente och samverkansavtalet.
Namnden ska till respektive huvudman halvarsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska stallningen ar.
Namnden ska aktivt till patienter och allmanhet informera om sin verksamhet.
Personuppgiftsansvar
§2
Namnden ar personuppgiftsansvarig i enlighet med bestammelserna i personuppgiftslagen (1998:208) och i forekommande fall patientdatalagen (2008:355) for den
behandling av personuppgifter namnden utfor.
Sammantraden
§3
Den gemensamma namnden sammantrader pa dag, tid och plats som namnden
bestammer.
Deltagande pa distans i namndsmote
§4
Namnden har mojlighet att i undantagsfall bevilja namndsledamot mojlighet att delta
pa distans i ett namndsmote. Forutsattningen ar dock att ljud- och bildoverforing kan
ske i realtid pa ett sadant satt att samtliga deltagare kan se och hora varandra och
delta pa lika villkor, samt att villkoren for obehorigt deltagande sakras.
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Sammansättning
§5
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Region Halland väljer
5 ledamöter och 5 ersättare. Falkenbergs, Kungsbacka, Laholms, Varbergs, Hyltes
och Halmstads kommuner väljer vardera 1 ledamot och 1 ersättare.
Nämndens partipolitiska sammansättning ska motsvara sammansättningen i regionfullmäktige.
Ordförande och ledamöter väljs första gången för tiden 1 juli 2007 – 31 december
2010. Därefter väljs de för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det då val av
regionfullmäktige och kommunalfullmäktige skett.
Av kommunallagen följer att Region Halland ska välja posterna som ordförande och
vice ordförande. Ordförande nomineras bland regionens ledamöter för samma tid som
ledamöterna i nämnden väljs, vice ordförande nomineras bland kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i nämnden väljs.
Såväl val av ledamöter och ersättare som nominering av ordförande respektive vice
ordförande ska föregås av samråd mellan huvudmännen.

Ersättarnas tjänstgöring
§6
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare från den huvudman som valt ledamoten tjänstgöra i
ledamotens ställe.
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.
En ledamot som inställer sig under 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 sedan ärendet handlagts.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

Anmälan av förhinder
§7
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.
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Kallelse
§8
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara senast fyra dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande 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 ledamot göra detta.

Ersättare för ordföranden
§9
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i
del av ett sammanträde får nämnden utse annan ledamot att fullgöra 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.

Justering av anslag och protokoll
§ 10
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.
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande parts anslagstavla. Nämndens
sekretariat har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll anslagits på de olika
anslagstavlorna.

Delgivning
§ 12
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller nämndsansvarig tjänsteman.
Nämnden ska i anslutning till delgivning som kan medföra rättslig process omedelbart
underrätta regionstyrelsen
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Undertecknande av handlingar
§ 13
Avtal, andra handlingar samt skrivelser i patientnämndens namn ska, om ej annat
särskilt beslutas, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden med kontrasignation av sekreteraren. Sådana från nämnden utgående
skrivelser, som avser löpande ärenden eller ärenden av mindre vikt, undertecknas av
sekreteraren.

Arkivering
§ 14
För vården av nämndens arkiv enligt arkivlagen gäller Region Hallands arkivreglemente.
__________
Detta reglemente gäller från och med 2015-01-01.
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