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Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen - revidering
Diarienummer: RJL 2018/2727
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna reviderat reglemente för Samverkansnämnden
för sydöstra sjukvårdsregionen.
Sammanfattning
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen föreslås revideras med anledning av att
Landstinget i Kalmar län blir region, utvidgat uppdrag för
nämnden om regionala utvecklingsfrågor, revidering av
nuvarande samverkansavtal samt en del organisatoriska
förändringar i samband med nationell kunskapsstyrningsstruktur.
Föreslås även att ledamöterna ska ges möjlighet att deltaga på
distans.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott
2018-11-13
 Tjänsteskrivelse 2018-10-19
 Protokollsutdrag SVN 2018-09-28
 Reglemente för Samverkansnämnden
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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Linda Byman
Justeras
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Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen
Diarienummer: RJL 2018/2727
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna reviderat reglemente för Samverkansnämnden
för Sydöstra sjukvårdsregionen.
Reservationer
Sammanfattning
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen föreslås revideras med anledning av att
Landstinget i Kalmar län blir region, utvidgat uppdrag för
nämnden om regionala utvecklingsfrågor, revidering av
nuvarande samverkansavtal samt en del organisatoriska
förändringar i samband med nationell kunskapsstyrningsstruktur.
Föreslås även att ledamöterna ska ges möjlighet att deltaga på
distans.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-10-19
 Protokollsutdrag SVN 2018-09-28
 Reglemente för Samverkansnämnden
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
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RJL 2018/2727

Reglemente Samverkansnämnden för
Sydöstra sjukvårdsregionen revidering
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna reviderat reglemente för Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen.

Sammanfattning
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen föreslås
revideras med anledning av att Landstinget i Kalmar län blir region, utvidgat
uppdrag för nämnden mot regionala utvecklingsfrågor, revidering av nuvarande
regionsamverkansavtal samt en del organisatoriska förändringar i samband med
nationell kunskapsstyrningsstruktur. Föreslås även att ledamöterna ska ges
möjlighet att deltaga på distans.

Information i ärendet
Reglementet i sin nuvarande form har sin giltighet från år 2015 och föreslås
justeras för att tillgodose de förändringar som redovisas enligt ovan.
Föreslås även att reglementet under § 5 Sammanträden kompletteras med att
ledamöter kan deltaga på distans, med följande lydelse:
Ledamot som inte kan delta fysiskt vid ett sammanträde får delta i nämndens
sammanträden på distans. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
samt delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara
närvarande.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2018-10-19
Protokollsutdrag samt bilagt reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen.

2018-10-19

RJL 2018/2727

Beslutet skickas till
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Regionledningskontoret – Regiondirektör, Folkhälsa sjukvård, Kansli
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör
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Protokollsutdrag från Samverkansnämnden för
Sydöstra sjukvårdsregionens sammanträde den 28
september 2018
§ 43

Diarienummer SVN 2018-23

Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen
Beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens föreslår respektive
landstings-/regionfullmäktige att godkänna reviderat reglemente för
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.
Bakgrund
Reglementet i sin nuvarande form har sin giltighet från 2015. På grund av
regionbildning i Landstinget i Kalmar län, utvidgat uppdrag för nämnden
mot regionala utvecklingsfrågor, revidering av nuvarande
regionsamverkansavtal samt en del organisatoriska förändringar i samband
med nationell kunskapsstyrningsstruktur, sker en anpassning av reglementet
till dessa förhållanden.
Det noteras att § 5 Sammanträden kompletteras enligt följande för att
stämma överens med beslut fattas av regionfullmäktige i Region
Östergötland den 25 april 2018, § 68;
”Ledamot som inte kan delta fysiskt vid ett sammanträde får delta i
nämndens sammanträden på distans. Deltagandet ska ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra samt delta på lika villkor. En ledamot som deltar på
distans ska anses vara närvarande.”
Handlingar
1. Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.
2. Tjänsteskrivelse.

Anders Henriksson (S)

Maria Frisk (KD)

Mats Johansson (S)

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007

Reglemente för Samverkansnämnden
i Sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden 2018-09-28
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§1 Uppdrag
Samverkansnämnden är en gemensam politisk nämnd för regionerna i Sydöstra
sjukvårdsregionen: Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.
Ledamöternas uppdrag i nämnden utgår från det mandat de fått av regionfullmäktige i
respektive region. Nämndens beslut ska fattas så att de tre samverkande regionerna har
samma inflytande.
Samverkansnämnden har ett övergripande ansvar för den samverkan som regionerna kommer
överens om i regionsamverkansavtalet.
Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård som ska samordnas inom Sydöstra
sjukvårdsregionen samt till vilka enheter den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss
regionsjukvård ska bedrivas vid enhet utanför Sydöstra sjukvårdsregionen. Nämnden får
besluta om fördelning av tilldelad budget från respektive region för gemensam verksamhet.
Samverkansnämnden kan hantera samverkansfrågor inom andra områden än hälso- och
sjukvård. Det kan till exempel vara frågor om kompetensförsörjning, digitalisering, regional
utveckling och dialog med statliga myndigheter.
Samverkansnämnden kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller en viss grupp av
ärenden till nämndens presidium, som då utgör ett sådant utskott som avses i 3 kap. 5 §
kommunallagen.

§2 Behörighet
Samverkansnämnden företräder de samverkande regionerna.
Samverkansnämnden är formellt placerad inom Region Östergötland och underställd dess
regionfullmäktige. Nämnden ansvarar därför för att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som regionfullmäktige i Region Östergötland beslutat.
Samverkan bedrivs inom ramen för de medel som respektive regionfullmäktige, utifrån
länsinvånarnas behov, ställer till Samverkansnämndens förfogande. Respektive
regionfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för den gemensamma regionsjukvården i
samband med sitt beslut om treårsbudget.
Samverkansnämnden beslutar årligen om fördelning av budgeten för den gemensamma
regionsjukvården. Vid större avvikelser från budget kan nämnden inleda överläggningar om
reglering av avvikelsen med berörda regioner.
Samverkansnämndens budget upprättas av Region Östergötland efter samråd med de
samverkande regionerna. Regionsstyrelsen i Region Östergötland ansvarar för
budgetprocessen och beslutar när nämndens medelsförvaltning ska redovisas.
Samverkansnämnden kan inte ingå avtal eller anställa personal i eget namn. Sådana beslut
träffas å samtliga regioners vägnar av Region Östergötland.
Samverkansnämnden kan delegera beslut som rör regionsjukvårdsstaben, anlitande av
expertis och andra förvaltningsfrågor till nämndens presidium, till en av nämndens ledamöter
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eller till tjänsteperson i Regionsjukvårdsledningen. Samverkansnämndens presidium utgör då
ett sådant utskott som avses i 3 kap 5 § kommunallagen.
Regionstyrelsen i Region Östergötland är arkivmyndighet för Samverkansnämnden.

§ 3 Ordförande och ledamöter
Samverkansnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Inför varje mandatperiod väljer
respektive regionfullmäktige vardera tre ledamöter och tre ersättare.
Ordförande och minst två vice ordförande utses av regionfullmäktige i Region Östergötland.
Ordförandeskapet roterar i intervaller om två år. Regionerna som inte upprätthåller
ordförandeskapet representeras genom vice ordförande.
Från och med 2018 har en representant för Region Kalmar län utsetts till ordförande. För
nästa tvåårsperiod utses en representant för Region Östergötland och för nästa tvåårsperiod
därefter utses en representant för Region Jönköping län.

§ 4 Presidium
Samverkansnämndens presidium utgörs av ordförande och vice ordförande. Samtliga
samverkande regioner ska vara representerade i presidiet.

§ 5 Sammanträden
Samverkansnämnden sammanträder minst fyra gånger per år och däremellan så ofta som
ordföranden finner nödvändigt. Nämnden kan även sammanträda på begäran från minst tre
ledamöter i nämnden.
Regionsjukvårdsledningen bereder ärendena till nämnden. Regionsjukvårdsledningens
sammankallande ansvarar för beredningen.
Regionerna utser vardera en tjänsteperson som kallas till nämndens sammanträden.
Tjänstepersonerna har rätt att yttra sig under sammanträdena.
En sekreterare, som utsetts av nämnden, för protokoll.
Ledamot som inte kan delta fysiskt vid ett sammanträde får delta i nämndens sammanträden
på distans. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika villkor. En ledamot som
deltar på distans ska anses vara närvarande.
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§ 6 Regionsjukvårdsledning och Stab
Regionsjukvårdsledningen tar fram beslutsunderlag till Samverkansnämnden avseende
strategisk utveckling, samverkansprojekt, resursfördelning, investeringar och förändringar av
regionsjukvården. Regionsjukvårdsledningen verkställer och följer upp nämndens beslut.
Regionsjukvårdsledningen består av tjänstepersoner från de samverkande regionerna.
Regionsjukvårdsledningens stab biträder Regionsjukvårdsledningen inför nämndens
sammanträden. Staben är en utrednings- och uppföljningsresurs åt nämnden och
Regionsjukvårdsledningen. Staben består av tjänstepersoner från de samverkande regionerna.

§ 7 Övriga stödfunktioner
Regionala kunskapsråd utgör ledningsstöd i den sjukvårdsregionala kunskapsorganisationen.
Kunskapsråden bemannas med ledningsrepresentanter från de samverkande regionerna.
Regionala medicinska programområdena (RMPO) och regionala samverkansgrupper (RSG)
säkerställer sjukvårdsregionens representation i nationella programområden och
samverkansgrupper. RMPO skapar sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskapsoch beslutsstöd, tar emot, anpassar och omsätter nationell kunskap för användning i
patientmötet. RMPO är sakkunniga i samverkan, följer upp medicinsk kvalitet och åtgärdar
kvalitetsskillnader.

§ 8 Kostnader
Varje region bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstepersoners deltagande i
sammanträden, beredningar och annan verksamhet som är knuten till Samverkansnämnden.
För särskilda utredningsuppdrag med anledning av den sjukvårdsregionala samverkan kan
regionerna besluta om annan kostnadsfördelning.

§ 9 Revision och ansvarsutkrävande
Samverkansnämnden ska granskas av revisorerna i respektive samverkande regionerna.
Nämndens ansvarsfrihet prövas av respektive regionfullmäktige.

§ 10 Övrigt
I frågor som inte uttryckligen regleras i detta reglemente gäller Region Östergötlands
reglemente (RS 2018-48) och bestämmelserna i kommunallagen (2017:725).
Reglementet har antagits av respektive regionfullmäktige.
Reglementet gäller från och med 2019-01-01.
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