1(1)

Datum
2019-05-09

Diarienummer
RS180559

Halmstad kommun halmstads.kommun@halmstad.se
Falkenbergs kommun kommun@falkenberg.se
Hylte kommun kommunen@hylte.se
Kungsbacka kommun kommun@kungsbacka.se
Laholms kommun kommunstyrelsen@laholm.se
Varbergs kommun ks@varberg.se

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland för
godkännande

Region Halland översänder härmed förslag till reviderat reglemente för
Patientnämnden i Halland för godkännande i respektive fullmäktigeförsamling.
Bakgrunden är att kommunerna tidigare givits möjlighet att inkomma med
synpunkter, vilka inarbetats i nu föreliggande förslag. Respektive fullmäktige behöver
därför fatta ett nytt beslut om att godkänna reglementet för den gemensamma
nämnden.
När samtliga kommuner handlagt ärendet kommer slutligen även regionfullmäktige
att fastställa dokumentet för egen del, i avsikt att ha ett gällande reglemente från
2020-01-01.
Tacksam om respektive protokollsutdrag kunde vara Region Halland tillhanda senast
i september 2019.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
• godkänna reglemente för Patientnämnden i Halland enligt bifogad bilaga
• reglementet gäller från och med 2020-01-01.
Bilaga: Reglemente Patientnämnden 2020-01-01
Regionkontoret
Henrik Lundahl
Kanslichef
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Reglemente för Patientnämnden Halland
Region 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 (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Utöver vad som följer av författning gäller detta reglemente och ett mellan huvudmännen ingånget samverkansavtal.
Uppdrag och verksamhet
§1
Den gemensamma nämnden Patientnämnden Halland har ansvar att fullgöra de
uppgifter kommunerna och Region Halland har enligt lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården. Detta innebär bl.a. att
•

Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa
patienterna att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade
av vårdgivaren.

Patientnämnden ska även
• tillhandahålla och hjälpa patienter att få den information patienter behöver för
att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter
att vända sig till rätt myndighet
• främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal
• rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienter till vårdgivare
och vårdenheter
• informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda
om sin verksamhet
• förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
eller hålls isolerad enligt lagen (2004:168) om smittskydd. Uppdraget
innefattar bland annat att rekrytera, utbilda och arvodera stödpersoner.

§2
Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.

§3
Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso- och sjukvården inom Region Halland och kommunerna
anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera
inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på
riskområden och hinder för utveckling av vården.
Nämnden ska göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på
förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn och samverkan med IVO så att
myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftning.
§4
Vårdgivaren är skyldig att bistå nämnden i den utsträckning som behövs för att
nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt 2 § första stycket i lagen (2017:372)
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Värdkommun och administrativt stöd
§5
Region Halland är värdkommun för nämnden.
Region Halland ansvarar genom Regionkontoret för nödvändig administration för
verksamheten, bland annat sekreterare i nämnden. Sekreteraren för på ordförandens
ansvar nämndens protokoll samt expediering av nämndens beslut.
Verksamhet, rapportering m.m.
§6
Utöver vad som följer av lag eller annan författning ska nämnden tillse att
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.
Nämnden ska till respektive huvudman halvårsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Ekonomiska ramar
Finansiering
§7
Ekonomisk reglering sker i enlighet med de avtal om nämndens verksamhet som de
samverkande parterna enats om.

Bokslut
§8
Nämnden ansvarar för årsbokslut gentemot regionstyrelsen.
Revision
§9
Nämnden granskas av revisorerna i var och en av de samverkande parterna. Det
praktiska revisionsarbetet fördelas mellan Region Hallands och kommunernas
revisorer på det sätt som revisorerna sinsemellan kommer överens om.

Organisation inom verksamhetsområdet
Behandling av personuppgifter
§ 10
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av
behandlingar som är gemensamma för hela Region Halland, enligt vad som angivits i
nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i Dataskyddsförordningen och i
förekommande fall patientdatalagen (2008:355) för den behandling av
personuppgifter nämnden utför.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.
Arkivering
§ 11
För vården av nämndens arkiv enligt arkivlagen gäller Region Hallands arkivreglemente.

Arbetsformer
Mandatperiod
§ 12
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val
till fullmäktige hållits i hela landet.

Tidpunkt för sammanträden
§ 11
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde
ska göras skriftligt hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som
önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförande 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 ordförande.
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.
Kallelse
§ 12
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
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 vid sammanträdet, senast fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen ska om det är möjligt distribueras elektroniskt till ledamöter samt ersättare.
Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Sammanträde på distans
§ 13
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker
i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamöter som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta
till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
Närvarorätt
§ 14
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i Region
Halland eller i Hallands kommuner eller särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.
Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Sammansättning
§ 15
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Region Halland väljer 5 ledamöter
och 5 ersättare. Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, Laholms och Hylte
kommuner väljer vardera 1 ledamöter och 1 ersättare.
Enligt kommunallagen 6 kap. 21 § utser regionfullmäktige posterna som ordförande
och vice ordförande. Huvudmännen är överens om att ordförande bör nomineras bland
regionens ledamöter för samma tid som ledamöterna i nämnden väljs, vice ordförande
ska nomineras bland kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i
nämnden väljs.
Såväl val av ledamöter och ersättare som nominering av ordförande respektive vice
ordföranden ska föregås av samråd mellan huvudmännen.

Ordföranden
§ 16
Det åligger ordföranden
• att leda nämndens arbete och sammanträde
• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
• kalla ersättare
• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda
• se till att färdigberedda beslut snarast behandlas i nämnden
• bevaka att nämnden beslut verkställs.
Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i
dessa frågor
• främja samverkan mellan Region Hallands nämnder och Hallands kommuner
• representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, i konferenser och i
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall.
Presidium
§ 17
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordförande
§ 18
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av nämndens ledamöter.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga
presidiets uppgifter.
Förhinder
§ 19
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 sekreterare.

Ersättares tjänstgöring
§ 20
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare som huvudmannen valt tjänstgöra i ledamotens
ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om regionens ersättare inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av
regionfullmäktige bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas
ersättarna i den ordning som de tagits upp i fullmäktiges protokoll.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad i protokollet.
Jäv
§ 21
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
Yrkanden
§ 22
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
dessa har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta detta skriftligt.
Deltagande i beslut
§ 23
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.

Reservation
§ 24
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Anmälan av reservation ska ske innan
sammanträdets avslutande och skriftlig motivering ska lämnas till sekreteraren senast
dagen efter aktuellt möte. Motsvarande gäller även vid omedelbar justering.

Justering och anslag av protokoll
§ 25
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en
ledamot.
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande huvudmans digitala
anslagstavla. Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens
protokoll anslagits på de olika anslagstavlorna.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter mm.
§ 26
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna verksamhetsområdet
kungörs enligt bestämmelser.
Delgivning
§ 27
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller nämndsansvarig tjänsteperson.
Nämnden ska i anslutning till delgivning som kan medföra rättslig process omedelbart
underrätta regionstyrelsen.

Undertecknande av handlingar
§ 28
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av nämndens sekreterare eller
anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson enligt av nämnden

lämnat direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med
stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med
anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och i förekommande fall
kontrasigneras av den som utsetts därtill.
Från nämnden utgående skrivelser som avser löpande ärenden eller ärenden av
mindre vikt undertecknas av ansvarig tjänsteman enligt delegation.
Arvode
§ 29
Varje deltagande huvudman svarar själv för samtliga kostnader för sina respektive
deltagande förtroendevalda enligt respektive huvudmans arvodesregler.

