AVTAL OM GEMENSAM
HJÄLPMEDELSVERKSAMHET
mellan kommunerna

Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby,
Simrishamn, Sjöbo, Skump, Tomelilla, Ystad och
Osto-a Göinge
pwnaänmda

kommuner,

utom

Hörby Kommun,

har kommit överens

om

att fi-. o. m.

l januari

2003 inrätta en gemensam nämnd, kallad Östra Skånes hjälpmedelsnänmd, för samverkan

angående försögningsverksamhetförtekniska hjälpmedel. Hörby kommun ansluter sig till
samverkansavtalet den l oktober 2018. För nämndens arbete gällerreglemente enligt bilaga l,
1§

Uppgifter m.m.

Kristianstads kommun är värdkommun f8r den gemensamma nämnden, som tillsätts i

Kristianstads kommun och ingär i värdkommunens organisation. Nämnden ansvarar gentemot
de olika huvudmäimen f8r den verksamhet och de uppgifter som de samverkande

kommunerna lagt på nämnden.

Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter beträffande
tekmska hjälpmedel. I detta ingår funktioner för inköp, lagerhäUning, teknisk service,
rådgivning/utprovning, recirkulation, distribution, utbildning, utveckling, information,

ekonomisk redovisning, IT-stöd samt sammankallande för sortimentgrupp. För utförlig

verksamhetsbeskrivning, se bilaga 2.

De samverkande kommunerna fastställer ett gemensamt sortiment. Service sker pä lika villkor
för kommunerna.

De samverkande kommunerna är överens om att samarbetet skall bedrivas med ett likställt
och demokratiskt arbetssätt.

2§

Nämndens sammansättning

Den gemensamma nämnden skall bestå av tolv ledamöter och tolv ersättare. Kristianstads

kommun utser två ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, och två ersättare, medan
övrigakommuner utser vardera en ledamot och en ersättare.

Nämnden bör utse ett arbetsutskott. Ett sådant arbetsutskott skall bestå av tre ledamöter, varav
en ledamot, tillika ordförande, och en ersättare fi'ån Kristianstads kommun, en ledamot och en

ersättare från kommungroppen Ystad, TomelUla, Simrishamn, Skurup och Sjöbo, samt en

ledamot och en ersättare fi-ånkommungruppen Hässlehohn, Hörby, Ösby, Östra Göingeoch

Bromölla.
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3§

Mandatperiod

Den gemensamma nämndens mandatperiod skall vara fyra år räknat frän den l januari aret
efter det att allmänna val till kommunfullmäkdge hållits i hela landet. Nämndens verlasamhet
skall dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.

4§

Administration

OmsorgsfÖrvaltningen i Kristianstads kommun har ansvaret f8r beredning och verkställighet

av nämndens beslut samt för planering och administration av nämndens verksamhet.
FörvaltningentUlhandahåller sekreterare i nämnden.

Det föruppgiften inrättade Hjälpmedelscentrum i Östra Skåne har ansvaret för den praktiska

hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelschefen för Hjälpmedelscentnun är föredragaade i
nämnden.

5§

Insyn och inflytande i ISrvaltningen

De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som
gäller den gemensamma nämndens verksamhet. Nämnden skall till respektive kommun
tertialvis rapportera hur verksamheteu utvecklas och hur den ekonomiska stälkiingenär.
En ledningsgrupp bestående av tjänstemän skall inrättas. Gruppen skall föreslå inriktning av
verksamheten, följa utvecklingen av verksamheten samt i övrigt bevaka kommunernas
intressen. Budget och bokslut skall underställas ledningsgroppenför synpunkter.
Varje kommun skall utse en ordinarie ledamot och en ersättare i ledningsgruppen. Ersättare
har närvarorätt endast när ordinarie ledamot inte kan närvara. Ledningsgmppen har vid behov
möjlighet att låta andra än ledamöterna närvara.

Ledningsgruppen skall sammanträda minst tio gänger per år om inte gmppen bestämmer
något aimat. Gruppen sammanträder i Kristianstads kommun om inte gruppen bestämmer
något annat.

Utöver de elva ledamöterna och ersättarna ingårhjälpmedelschefen i ledningsgruppen.
Hjälpmedelschefen är föredragande och sammankallande i ledningsgruppen.

6§

KostnadslSrdeIning

I samråd med övriga samverkande kommuner skall faststfflles budget och verksamhetsplan för
den gemensamma nämnden. Förslag till budget och verksamhetsplan skall tillställas
kommunerna.
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De samverkande kommunerna svarar för den gemensamma nämndens och
Hjälpmedelscentrums kostnader. Respekdve kommun skall utge en årlig avgift till
verksamheten med en invänarbaserad kvotdel (antalet kommumnvånare/antalet mvänare i de
samverkande kommunerna) av de totala kostnaderna. Vid beräkningen för visst är skall
invånarantalet den l november föregående är ligga till grund för beräkningen.
Den årliga avgiften skall erläggas å conto med en tolftedel per månad mot faktura.
I samband med första teräalen informeras ingående koiiununer prelimmärt om kostoiader för
kommande är.

Ekonomisk avstämning skall göras enligt Kristianstads kommuns rapporteringssystem.
Kristianstads kommun skall omgående meddela de samverkande kommunerna resultatet av
avstfimningen.

I samband med helårsavstämningen skall årets kostnader regleras mellan kommunerna.
Vid avveckling av verksamheten svarar de samverkande kommunerna för kostnaderna adligt
samma föidelningsgnmd som i andra stycket ovan.

7§

Äganderätt till egendom

Kristianstads kommun äger de inventarier, varulager och reservdelslager som används i
verksamheten.

8§

Försäkring

Den kommun som har äganderätt till egendom som nyttjas i hjälpmedelsverksamlieten har
ansvaret fSt att egendomen är försäkrad.

9§

Avtalstid

Detta avtal gäller fi-.o.m. den l januari 2003 t.o.m. den 31 december 2006 med två kalenderårs
uppsägningstid. För Hörby kommuns del gäller detta avtal fr.o.m. den l oktober 2018 t.o.m.
den 31 december 2021. Därefter löper avtalet tills vidare med två kalenderårs uppsägningstid.
Uppsägning skall ske senast den 31 december för att to-äda i kraft den l januari två år seiiare.
Uppsägningskall vara skriftlig.

10 §

OmfBrhandling

Om de omständigheter som ligger till grund för detta avtal skulle väsendigt förändras har den
berörda kommunen rätt att påkalla omförhandling av detta avtal.
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11 §

Tvister

Tvist rörande tolkning och tilläinpningav detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

12 §

Avtalets giltighet

Dette avtal gällerunder fömtsättningattkommunfullmäktige i respektivekoinmun godkänt
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft.

Avtalet är upprättat i elva likalydande exemplar varav parterna tagitvar sitt.
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