
  
   

 
 

Reglemente för samverkansnämnden  

Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils 
kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. 

Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma 
nämnder utom i de fall då det finns särregler för gemensamma nämnder. 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen samt i den mellan 
kommunerna ingångna överenskommelsen om samverkan gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Samverkansnämndens verksamhet 
 
§ 1 
Samverkansnämnden ska leda och samordna utvecklingen av 
informationssystem, informationsteknologi (IT) och datakommunikation. 

 
Det är nämndens uppgift att: 

• Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med 
hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag. 

• Svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna/bolagen. 
• Verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT i 

kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster 
(nätverk, datorer och servrar) samt av verksamheterna kravställda 
tjänster kopplade till dessa.  

• Tillhandahålla användarsupport där ärenden knutna till IT avhjälps. 
• Ansvara för telefoni. Telefoni omfattar telefonväxel, 

hänvisningssystem, telefoner och tjänster knutna till detta. 
 
§ 2 
I nämndens ansvar ingår att leda och samordna utformningen av mål, 
riktlinjer och ramar för nämndens verksamhetsområde. 
 
§ 3 
Nämnden har hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dessa arbetstagare enligt medbestämmandelagen, MBL, 
11-14, 19 och 38 §. 
 
§ 4 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingar inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
§ 5 
Nämnden är anställningsmyndighet för personal inom sitt 
verksamhetsområde. 
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§ 6  
Nämnden ansvarar för att underhålla och förvalta sin lösa egendom. Nämnden 
svarar i övrigt för att den ekonomiska förvaltningen inom 
verksamhetsområdet sker i enlighet med lagar och föreskrifter samt enligt 
direktiv från kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
 
Fullmäktige kan avskriva fordran som är hänförlig till nämndens 
verksamhetsområde 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
§ 7 
Samverkansnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas 
i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Samverkansnämndens arbetsformer 
 
Sammansättning 
 
§ 8 
Samverkansnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Fullmäktige i 
Forshaga kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Fullmäktige i Kils 
kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. 
 
Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige i värdkommunen en ordförande 
och en vice ordförande. 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
§ 9 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 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. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra i första hand 
som personlig ersättare för vederbörande ledamot, i andra hand som ersättare 
för annan ledamot än nyss nämnts inom samma partigrupp med inkallande i 
den ordning i vilken ersättarna blivit valda och i tredje hand som ersättare för 
ledamot, som tillhör annan partigrupp än den ersättaren representerar. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för 
en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
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§ 10 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna 
och få sin mening antecknad i protokollet. 
 
Inkallande av ersättare  

§ 11 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast själv se till att ersättare kallas in. Om detta inte är 
möjligt ska ledamoten anmäla detta till nämndens sekreterare för inkallande 
av ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
Ersättare för ordföranden  

§ 12 
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara 
ordförande tillfälligt. 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige 
ordföranden har utsetts. 

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. 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt 
 
§ 13 
Samverkansnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 
Kallelse 
 
§ 14 
Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. 
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I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 
 
Öppna sammanträden tillkännages genom annonsering i dagspressen, 
gemensamt med kommunfullmäktige och andra nämnder. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde 
ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Anställdas närvarorätt 
 
§ 15 
Kommuncheferna i respektive kommun har rätt att närvara vid 
sammanträdena och delta i överläggningarna. Detta gäller även IT-chefen. 
Nämnden kan medge att andra anställda får närvara vid och delta i 
sammanträden. 
 
Ordföranden 

§ 16 
Samverkansnämndens ordförande ska: 

• närmast under samverkansnämnden ha uppsikt över hela förvaltningen 

• följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor 

• främja samverkan mellan nämnden och kommunernas övriga nämnder 
samt 

• representera samverkansnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett 
särskilt fall. 

Justering av protokoll 
 
§ 17 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Samverkansnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Protokoll från nämndens sammanträden ska anslås på de officiella 
anslagstavlorna i båda kommunerna. 

Reservation  
 
§ 18 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Delgivning  
 
§ 19 
Delgivning med samverkansnämnden sker med ordföranden, IT-chefen eller 
nämndens sekreterare.  
 
Undertecknande av handlingar  

§ 20 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av samverkansnämnden 
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av en vice 
ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Revision 
 
§ 21 
Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av 
fullmäktige i båda kommunerna. 
 
Det är bara fullmäktige i den kommun som valt personen i fråga som vid 
vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglementet antaget kommunfullmäktige i Forshaga kommun 2009…, §  

Reglementet antaget av kommunfullmäktige i Kils kommun 2009…, §  


