REGLEMENTE FÖR PATIENTNÄMNDEN
antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2007, § 78

Landstinget Halland samt Falkenbergs, Kungsbacka, Laholms, Varbergs, Hyltes
och Halmstads kommuner har överenskommit om att den 1 juli år 2007 inrätta en
gemensam nämnd kallad Patientnämnden Halland för samverkan angående
patientnämndsverksamhet enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet
m m.
Den gemensamma patientnämnden inrättas av Landstinget Halland och ingår i
landstingets organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan parterna
ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
Uppgifter m m
1§
Den gemensamma nämnden har ansvar för att fullgöra de uppgifter kommunerna
och landstinget har enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m.
Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i
enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.
Nämnden skall till respektive huvudman halvårsvis rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
Nämnden skall aktivt till patienter och allmänhet informera om sin verksamhet.
Sammanträden
2§
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden
bestämmer.

Sammansättning
3§
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Landstinget 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 skall motsvara sammansättningen i landstingsfullmäktige.
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 landstingsfullmäktige och kommunalfullmäktige skett.
Av kommunallagen följer att Landstinget Halland skall välja posterna som
ordförande och vice ordförande. Ordförande nomineras bland landstingets
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 skall föregås av samråd mellan huvudmännen.
Ersättarnas tjänstgöring
4§
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde skall en ersättare från den huvudman som valt ledamoten
tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ersättarna inte valts proportionellt skall 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
5§
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en
del av sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.
Kallelse
6§
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
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 närvara senast fyra dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den
till åldern äldste ledamot göra detta.
Ersättare för ordföranden
7§
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse annan ledamot att fullgöra
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.
Justering av anslag och protokoll
8§
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.

Nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande parts anslagstavla.
Nämndens sekretariat har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll
anslagits på de olika anslagstavlorna.
Reservation och särskilt yttrande
9§
Om reservation till protokollet finns bestämmelser i 6 kap 28 och 30 §§ kommunallagen. Beträffande särskilt yttrande till protokollet gäller i tillämpliga delar vad som
stadgas om reservation.
Delgivning
10 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller nämndens sekreterare.
Undertecknande av handlingar
11 §
Avtal, andra handlingar samt skrivelser i patientnämndens namn skall, 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
12 §
För vården av nämndens arkiv enligt arkivlagen gäller landstingets arkivreglemente.

