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Reglemente för nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

I den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, 
Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta 
(nedan gemensamt kallade huvudmän). 

Region Sörmland är värdregion och den gemensamma nämnden ingår i 
regionens organisation. 

1 Nämndens ansvar 
Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av 
socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland är att: 
• Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan 

de olika huvudmännen 
• Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter 
• Öka effektivitet inom berörda verksamheter 
• Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda 

områden 

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige i 
respektive kommun och i regionen anger, ansvarar den gemensamma 
nämnden för följande verksamheter: 

• Hjälpmedelsförsörjningen 
Nämndens ansvar innebär att: 

- tillhandahålla individuella hjälpmedel för daglig livsföring, vård och 
behandling, inkontinens samt grundutrustning till personer med 
funktionsnedsättning 

- trygga en god, effektiv och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i 
Sörmland 

- den har ett vårdgivaransvar för den vård som ges vid hjälpmedelscentralen 
- bereda frågor och regelverk rörande sortiment enligt hälso- och sjukvårdslagen, 

(2017:30) 
- reglera eventuella avgifter för hjälpmedel 
- besluta om riktlinjer för hjälpmedelsförsörjningen 
- fastställa erforderliga krav på förskrivare av hjälpmedel 
- besluta om och följa upp prismodell för hjälpmedel gentemot huvudmännen 
- bevaka policyfrågor och följa utvecklingen inom området 
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• Länsgemensamt regionalt stöd 
Nämnden ansvarar för det regionala stödet inom socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård. Uppdraget är att stödja länets struktur 
för samverkan och utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal 
nivå. Länsgemensamt regionalt stöd ska följa och omvärldsbevaka 
områdets utveckling och initiera frågor till nämnd och länsstyrgrupp 
samt bereda ärenden till nämnden. 

• FoU i Sörmland 
Nämnden ansvarar för FoU i Sörmland. Uppdraget är att arbeta för att 
stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården i 
Sörmland. FoU i Sörmland stödjer utvecklingen av en evidensbaserad 
praktik inom kommuner och region, med syfte att erbjuda patienter och 
brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. 

• Vård- och omsorgscollege 
Nämnden ansvarar för Vård- och omsorgscollege i Sörmland. 
Uppdraget är att samordna och effektivisera samarbetet mellan 
arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga organisationer samt 
arbetsförmedlingen. I uppdraget ingår även att säkerställa kvaliteten på 
utbildningen och bidra till kompetensförsörjning. 

Nämnden ska vidare följa upp och föreslå utveckling av 
samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande områden för 
socialtjänst och delar av den angränsande hälso- och sjukvården: 

- Gemensamma områden inom den nationella kunskapsstyrningen för hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten 

- Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk och 
psykisk ohälsa i alla åldrar där gemensamma insatser behövs för att bidra till 
högre kvalitet och effektivitet 

- E-hälsa samt användandet av digitala verktyg och digitalt informationsutbyte 
mellan huvudmännen 

Nämnden kan besluta om operativa riktlinjer för huvudmännen och kan 
föreslå rekommendationer till huvudmännen i principiella frågor. 

Nämnden kan samla in data från huvudmännen i syfte att kartlägga och 
utveckla samverkan kring socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. 

Nämnden har rätt att inom givna budgetramar anställa personal. Nämnden 
ska i möjligaste mån följa värdregionens budgetprocess. 
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2 Förändring av nämndens ansvarsområde 
För att förändra den gemensamma nämndens ansvarsområde krävs beslut 
om nytt reglemente i samtliga huvudmäns fullmäktige. Förutom det som 
regleras särskilt i detta reglemente gäller tillämpliga delar av 
kommunallagen. 

3 Nämndens sammansättning 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då val i hela riket har ägt rum. 

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård består av 
15 ledamöter. Av dessa utser regionen 6 ledamöter och respektive kommun 
en ledamot vardera. För varje ledamot utses en ersättare. 

Av kommunallagen följer att värdregionen ska välja ordförande och vice 
ordförande. Parterna är överens om att ordförande nomineras från Region 
Sörmland och 1:e och 2:a vice ordförande nomineras från kommunerna. 
Presidiet består av ordförande och två vice ordförande. Nämnden nominerar 
1:e och 2:a vice ordförande bland kommunernas ledamöter. 
Regionfullmäktige förrättar valet. 

Ersättare för ordföranden 
En ålderspresident ska inleda tills nämnden har valt en tillfällig ordförande 
för resten av sammanträdet, om ordföranden inte kan delta. 

4 Sammanträden 
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 
Nämnden får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med 
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och 
protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 
sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med vice 
ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med samtliga 
ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med villkoren i 
detta stycke. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

5 Ersättning till ledamot 
Respektive huvudman betalar ut eventuell ersättning till ledamöter och 
ersättare i den gemensamma nämnden. 
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6 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma huvudman som 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör 
fullgör denne tjänstgöring till och med beslut i det ärende som behandlas. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger. 

Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna, men ej i besluten. 

7 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt 
sammanträde utser nämnden ersättare. En ålderspresident ska inleda tills 
nämnden har valt en tillfällig ordförande för resten av sammanträdet (om 
ordföranden inte kan delta). 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får regionfullmäktige utse en annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 

8 Anmälan om förhinder 
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. 

9 Beslutsförhet 
Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

10 Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen 
ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt, företrädesvis via e-post, delges varje ledamot 
och ersättare minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör 
åtföljas av en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till 
ärendet. Kallelsen ska också tillhandahållas respektive huvudmans 
registrator för kännedom via webbpublicering. 
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11 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och ska delges samtliga 
huvudmän till dess registrator. Justeringen ska tillkännages på var och en av 
de samverkande kommunernas och regionens anslagstavlor. 
Justerat protokoll med underliggande handlingar publiceras på regionens 
externa webb och meddelande om detta delges. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

12 Reservationer och mening antecknad till protokollet 
Förtroendevald som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot 
beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. 
Reservationen kan vara skriftlig och ska lämnas till sekreteraren före 
justering. 

Ledamot har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av 
yttrande. 

13 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordförande, eller annan som nämnden 
bestämmer. 

14 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande 
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

15 Delegering 
Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen. 
Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater, 
liksom delegeringens omfattning. 

16 Revision 
Nämnden kan granskas av revisorerna i var och en av huvudmännen. 
Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av samtliga huvudmäns 
fullmäktige. 

17 Beredningsgrupper 
Nämnden ska arbeta med en beredningsgrupp – Länsstyrgruppen för 
närvård i Sörmland. 
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