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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 försögningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. Hörby kommun ansluter sig till
samverkansavtalet den l oktober 2018. För nämndens arbete gäller reglemente 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
övriga kommuner 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-ån kommungruppen Hässlehohn, Hörby, Ösby, Östra Göinge och
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.
Förvaltningen tUlhandahåller sekreterare i nämnden.

Det för uppgiften 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 stälkiingen är.

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 ledningsgroppen för 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 ingår hjälpmedelschefen 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.

Uppsägning skall 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 tilläinpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

12 § Avtalets giltighet

Dette avtal gäller under fömtsättning att kommunfullmäktige i respektive koinmun godkänt
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft.

Avtalet är upprättat i elva likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds arbetsut-
skott 

2022-09-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ÖSHNAU § 15 

Sammanträdestider 2023 
Änr HMN 2022/27 

Beslut 
• Fastställa förslaget för Östra Skånes hjälpmedelsnämnds sammanträ-

desdagar 2023. 

 

Sammanfattning 
Östra Skånes arbetsutskott resp. hjälpmedelsnämnd sammanträder 4 
ggr/år.  Arbetsutskottet bereder ärenden 14 dagar innan aktuellt 
nämndsmöte. Ordinarie plats för sammanträden är i Hjälpmedelcentrums 
lokaler på Kabelvägen 17 i Kristianstad.  

Förslag på sammanträdestider för 2023: 

Arbetsutskott kl. 13,30 Hjälpmedelsnämnd kl. 13,30 

Torsdag 16 februari Onsdag 1 mars 

Onsdag 24 maj Onsdag 7 juni 

Onsdag 20 september Onsdag 4 oktober 

Onsdag 22 november Onsdag 6 december 

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd 

• Fastställa förslaget för Östra Skånes hjälpmedelsnämnds samman-
trädesdagar 2023. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1) 
 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 2023-01-25 
  Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

  

Förslag på val av ledamöter samt ersättare till Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnds arbetsutskott 
Änr HMN 2023/2 

Förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
Välja två ledamöter (utöver ordförande) samt tre ersättare till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnds arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 i enlighet 
med reglementet för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.  

  

Beslutsunderlag 
Östra Skånes hjälpmedelscentrum tjänsteutlåtande 2023-01-25. 

 

Beslut expedieras till 
Respektive kommuns kommunledningskontor.  

 

 

7



Reviderad 2017-06-14/Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

 

REGLEMENTE FÖR 

 ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND 

 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad och 

Östra Göinge kommuner har kommit överens om att fr.o.m. den 1 januari 2003 inrätta en 

gemensam nämnd, kallad Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, för samverkan angående tekniska 

hjälpmedel. Hörby kommun ansluter sig till samverkansavtalet den 1 oktober 2018. 

 

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

Kristianstads kommun och ingår i dess organisation. 

 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente antaget av respektive 

kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna och ett mellan kommunerna ingånget 

samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

 

 

1 § Uppgifter m.m. 

 

Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter beträffande 

försörjningen av tekniska hjälpmedel. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att 

verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. 

  

Nämnden skall till respektive kommun tertialvis rapportera hur verksamheten utvecklas och 

hur den ekonomiska ställningen är.  

 

 

2 § Mandatperiod 

 

Den gemensamma nämndens mandatperiod skall vara fyra år räknat från den 1 januari året 

efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet 

skall dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång. 

 

 

3 § Sammanträden 

 

Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Nämnden sammanträder i Kristianstads kommun om inte nämnden bestämmer annat.  

 

 

4 § Nämndens sammansättning 

 

Nämnden består av tolv ledamöter och tolv ersättare. Kristianstads kommun utser två 

ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, och två ersättare, medan övriga kommuner 

utser vardera en ledamot och en ersättare.  
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Reviderad 2017-06-14/Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

 

5 § Ersättarnas tjänstgöring 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde skall en ersättare från den kommun som valt ledamoten 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. 

 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra när 

ärendet har handlagts. 

 

 

6 § Anmälan av förhinder 

 

Om en ledamot är förhindrad att delta vid ett sammanträde skall ledamoten kalla sin ersättare 

till sammanträdet. 

 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Ledamot som kallat 

ersättare att delta vid sammanträdet skall även anmäla detta till sekreteraren. 

 

 

7 §  Kallelse 

 

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.  

 

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 delta vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.  

 

Kallelsen skall åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som hör till ett ärende skall bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

Kallelsen skall även för kännedom tillställas tjänstemännen i den i samverkansavtalet nämnda 

ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsv.) i respektive kommun.  

 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern 

äldste ledamoten göra detta.  

 

 

8 §  Ersättare för ordföranden 

 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
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Reviderad 2017-06-14/Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

 

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. 

 

 

9 § Justering och anslag av protokoll m.m. 

 

Nämndens protokoll 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. 

 

Justering av nämndens protokoll skall tillkännages på var och en av de samverkande 

kommunernas anslagstavlor. Nämndens kansli har ansvaret för att kontrollera när detta har 

gjorts. Kansliet bör samråda med de samverkande kommunernas kansli, så att anslag görs på 

samma dag i samtliga kommuner.  

 

Protokollet skall tillställas nämndens ledamöter och ersättare samt föredragande tjänsteman. 

Det skall även tillställas tjänstemännen i ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsv.) i 

respektive kommun. Nämndens ordförande avgör vilka som därutöver skall tillställas 

protokollet.  

 

 

10 § Reservation 

 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

skall ledamoten göra detta skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har 

bestämts för justering av protokollet. 

 

 

11 § Delgivning  

 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

 

 

12 § Undertecknande av handlingar 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer.  

 

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 

 

 

13 § Arbetsutskott 

 

Inom nämnden skall det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre ledamöter, varav 

en ledamot, tillika ordförande, och en ersättare från Kristianstads kommun, en ledamot och en 

ersättare från kommungruppen Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Skurup och Sjöbo, samt en 
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ledamot och en ersättare från kommungruppen Hässleholm, Hörby, Osby, Östra Göinge och 

Bromölla.  

 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Utskottet sammanträder i 

Kristianstads kommun om utskottet inte bestämmer annat.  Sammanträde skall hållas när 

ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  

 

Utskottet får handlägga ärenden endast när minst två ledamöter är närvarande. 

 

Bestämmelserna i 4-9 §§ gäller i tillämpliga delar för arbetsutskottet. 

 

 

14 § Beredning av ärenden 

 

De ärenden som skall avgöras av den gemensamma nämnden i dess helhet skall beredas av 

utskottet om beredning behövs. 

 

Nämnden har rätt att besluta att ett ärende skall tas upp utan föregående beredning. 

 

En ledamot i utskottet får begära att den nämnd under vilken hjälpmedelsfrågorna sorterar i 

respektive kommun skall höras i ett ärende som är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt.  

 

När ett ärende har beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 

 

15 § Personuppgiftsansvarig 

 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens 

verksamhetsområde. 

 

 

16 § Arkiv 

 

Nämnden är arkivansvarig för de arkiv som bildas inom nämndens verksamhetsområde. 

 

 

17 §  Ersättning till förtroendevalda 

 

Respektive kommun betalar ut ersättning till kommunens ledamöter och ersättare i nämnden 

enligt de ersättningsbestämmelser som gäller för den kommun ledamoten eller ersättaren 

företräder. 

 

 

18 § Revision 

 

Den gemensamma nämnden skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 

kommunerna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden skall prövas av fullmäktige i var och en 

av kommunerna. 
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Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt ledamoten i fråga som vid vägrad 

ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.  

 

____________ 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (2) 

 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 2023-01-01 
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 
Kristina Björnlund 
044-134248 
Kristina.bjornlund@kristianstad.se Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 

  

Tjänsteutlåtande Besluts- och beställningsattester 
under mandatperioden 2023-2026  
Änr HMN  

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd 
• Anta besluts- och beställningsattestanter enligt förslag. 

• Till förvaltnings- och hjälpmedelschef delegeras att vid förändringar under 
mandatperioden besluta om förändringar gällande besluts- och 
beställningsattestanter. 

• Godkänna delegationsordning enligt förslag. 

Sammanfattning 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ska enligt värdkommunens attestreglemente 
utse besluts- och beställningsattestanter och ersättare för dessa samt ange 
omfattningen av attestuppdraget. Attesträtten avser mandatperioden  
.2023 – 2026. 

Beslutsunderlag 
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2023-01-01. 

Förslag till attestförteckning för mandatperioden from 2023 bilaga 1. 

Delegationsordning Östra Skånes hjälpmedelsnämnd för beslut, bilaga 2. 

Ärendet 
Beställnings-/mottagnings- och beslutsattestantens uppdrag regleras av 
kommunfullmäktiges beslut 2004-05-11 § 96. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

Beställnings-/mottagnings- och beslutsattestantens uppdrag innebär bl.a. 
kontroll av beslut och kvantitet, att kvalitet överensstämmer med beställning, 
kontroll av pris och rabatt samt kontering av verifikation. Beslutsattestantens 
uppdrag innebär bl.a. kontroll av att beställningen skett av behörig person och 
att konteringen är riktig. 

Personliga kostnader eller kostnader, som man kan ha ett personligt intresse i, 
ska alltid attesteras av närmast överordnad chef. Exempel på personliga 
kostnader är representation, egna resor, reseräkningar, privatadresserad 
fakturering, privata telefonsamtal på tjänstetelefon, litteratur samt personlig 
arbetsplatsutrustning. 

Hjälpmedelschefs kostnader attesteras av förvaltningschefen alternativt 
enhetschef på HÖS. 

Arvoden och kostnader i samband med nämndssammanträden samt 
ordförandes, vice ordförandes samt nämndsledamöters övriga personliga 
kostnader attesteras av omsorgsförvaltningens förvaltningschef. 

För varje nämnd ska det finnas en aktuell attestförteckning med utsedda 
besluts- och beställningsattestanter, bil 1.  

Denna förteckning ska aktualiseras inför varje mandatperiod samt vid 
omorganisation. Då det under mandatperioden sker personalförändringar 
föreslås att till förvaltningschef, och hjälpmedelschef delegeras rätt att utse 
besluts- och beställningsattestanter och ersättare för dessa.  

 
Camilla Gärdebring  Kristina Björnlund 
   
Förvaltningschef                           Hjälpmedelschef 

Beslut expedieras till 
Hjälpmedelscentrum Östra Skånes ledningsgrupp. 

Respektive kommuns kommunledningskontor. 
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1 av 2

ATTESTFÖRTECKNING för mandatperioden 2023-2026 Bilaga 1

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

Beslutsattestanter:

Uppdragets omfattning Ordinarie Beloppsgräns Ersättare

Kontoansvar Verksamhet Kontotext Befattning Namn Befattning Namn

86* 590-593 Övergripande Hjälpmedelscentrum Östra Skåne Hjälpmedelschef Kristina Björnlund 2 000 000 Förvaltningschef Camilla Gärdebring

860* 590-593 Övergr+ Adm Hjälpmedelscentrum Östra Skåne Hjälpmedelschef Kristina Björnlund 500 000 Enhetschef Katrin Nilsson, Charlotte Olofsson

861* 590-593 Enhet 1 Hjälpmedelscentrum Östra Skåne Enhetschef Charlotte Olofsson 200 000 Enhetschef Katrin Nilsson

862* 590-593 Enhet 2 Hjälpmedelscentrum Östra Skåne Enhetschef Katrin Nilsson 200 000 Enhetschef Charlotte Olofsson

Ekonom kan tilldelas ansvar efter behov

86* 590-593 Hjälpmedelscentrum Östra Skåne Ekonom Lejla Smailagic 200 000

Beställningsattestanter/granskare: 

Uppdragets omfattning Ordinarie Ersättare

Kontoansvar Verksamhet Kontotext Befattning Namn Befattning Namn

86* 590-593 Hjälpmedelscentrum Östra Skåne EkonomiadministratörVeronica Andersson Administratör Susanne Svensson

86* 590-593 Hjälpmedelscentrum Östra Skåne Inköpsadministratör Patrik Selin Ekonomiadministratör Veronica Andersson

86* 590-593 Hjälpmedelscentrum Östra Skåne Systemutvecklare/adm/ITPeter Karström Inköpsadministratör Patrik Selin

Not: Hjälpmedelschef har rätt att utse attestanter inom Hjälpmedelscentrum Östra Skånes verksamhet. 

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Camilla Gärdebring/Kristina Björnlund

Status: 

Datum: 2023-01-01
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Bilaga 2, 1 av 3

NR Ärende Lagrum Delegat Vidaredeleg. Anm.

DELEGATION TILL EN ELLER 

FLERA LEDAMÖTER I 

NÄMNDEN

1 Beslut i brådskande ärenden när 

nämndens avgörande inte kan 

avvaktas 

Ordföranden

2 Beslut om representation om 

uppvaktning avseende nämnden

Ordföranden

3 Undertecknande av avtal, andra 

handlingar och skrivelser som beslutas 

av nämnden

Ordföranden och 

kontrasigneras av 

ansvarig tjänsteman

Vid förfall för ordf. 

ersätts denne av v. 

ordförande

EKONOMI

1 Kontrakt & avtal

Över 10 basbelopp och längre tid än 3 

år

Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Högst 10 basbelopp och/eller kortare 

tid än tre år

Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Hjälpmedelschef

Högst 3 basbelopp och /eller kortare 

tid än ett år

Hjälpmedelschef Enhetschef

Tjänsteköp Hjälpmedelschef Enhetschef

Övriga kontrakt och avtal Hjälpmedelschef Enhetschef

2 Försäljning

Försäljning Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Hjälpmedelschef

Prissättning vid försäljning Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Hjälpmedelschef

3 Inköp

< 1 prisbasbelopp Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Lägst behörighet

certifierad

direktuppköpare

> 1 prisbasbelopp och 

< 700 000 kr

Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Lägst behörighet

certifierad

direktupphandlare

> 700 000 kr Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Certifierad 

upphandlare

PERSONAL

1 Tillsvidareanställningar

Hjälpmedelschef Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Efter samråd med 

nämnden

Enhetschef, administrativ personal Hjälpmedelschef Enhetschef

Övrig personal Hjälpmedelschef Enhetschef

 DELEGATIONSORDNING ÖSTRA SKÄNES HJÄLPMEDELSNÄMND                                            

from 2023 
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NR Ärende Lagrum Delegat Vidaredeleg. Anm.

3 Beslut disciplinära åtgärder Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Personalchef

Omsorgsförv

Kristianstad

Riktlinjer från PK

4 Beslut ang. tjänstledighet och 

förmåner utöver lag och avtal

Hjälpmedelschef Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Enhetschef, administrativ personal Hjälpmedelschef Enhetschef

Övrig personal Hjälpmedelschef Enhetschef

5 Beslut semester och kompledigt

Hjälpmedelschef Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Enhetschef, administrativ personal Hjälpmedelschef Enhetschef

Övrig personal Hjälpmedelschef Enhetschef

6 Beslut om deltagande i kurser 

och konferenser

Hjälpmedelschef Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Enhetschef, administrativ personal Hjälpmedelschef Enhetschef

Övrig personal Hjälpmedelschef Enhetschef

7 Ansvar och befogenheter

inom arbetsmiljöområdet

enl. arbetsmiljöpolicy

Hjälpmedelschef Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Enhetschef, administrativ personal Hjälpmedelschef Enhetschef

Enhetschef - tekniker/transport Hjälpmedelschef Enhetschef

Enhetschef - konsulenter, 

hjälpmedelstekniker, lager-

godsmottagningspersonal

Hjälpmedelschef Enhetschef

8 Lönesättning

Hjälpmedelschef Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Enhetschef, administrativ personal Hjälpmedelschef Enhetschef

Enhetschef - tekniker/transport Hjälpmedelschef Enhetschef

Enhetschef - konsulenter, 

hjälpmedelstekniker, lager-

godsmottagningspersonal

Hjälpmedelschef Enhetschef
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Bilaga 2, 3 av 3

BESLUT RÖRANDE HÄLSO- 

OCH SJUKVÅRD

Anmälan till Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd och Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) rörande 

skador inom hälso- och sjukvården

Patient-

säkerhets-

lag 

2010:659

Medicinsk ansvarig 

sjuksköterska MAS/

Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering MAR i 

Kristianstads kommun

"Lex Maria" 

Anmälnings-

skyldigheten följer 

uppdelningen MAS - 

MAR.

NR Ärende Lagrum Delegat Vidaredeleg. Anm.

ÖVRIG REGLERAD 

VERKSAMHET

Sekretess

1 Beslut att lämna ut allmän handling i 

tveksamma fall och beslut att inte 

lämna ut allmän handling samt 

uppställande av förbehåll avseende 

allmänna ärenden

2 kap 14§, 

TF 14 kap 

9,10 §§ och 

6 kap 3 § 

OSL

Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Hjälpmedelschef

Hjälpmedelschef a)Anställd som har 

handlingen i sin vård*             

b)Enhetschef

* Anställd inom HÖS 

administration                                                   

Sekretessprövning 

görs av lägst 

Enhetschef. 
2 Beslut att lämna ut uppgifter till 

statliga myndigheter i forskningssyfte
12:6 § SOL 

SFS 

1991:425

Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Hjälpmedelschef

Hjälpmedelschef Enhetschef

Dokumentation

1 Arkivansvarig och arkivredogörare Arkivlagen Förvchef, 

Omsorgsförv Kristianstad

Hjälpmedelschef

Arkivansvarig och arkivredogörare Arkivlagen Hjälpmedelschef Arkivredogörare/Admi

nistratör
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