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Beslutat av 
 

Granskare 
Regionfullmäktige 2018‐11‐28—29, §   
 

Gäller för 
 

Ytterligare information 
Regiongemensamt   

 

Kostnämnden Sollefteå 
 
Region Västernorrland och Sollefteå kommun har kommit överens om att från och 
med 2005-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad Kostnämnden. Produktionen 
av kost sker vid köket vid Sollefteå sjukhus. Vilka verksamheter som får leverans 
från köket regleras i särskilda överenskommelser mellan Region Västernorrland 
och Sollefteå kommun. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan regionen och 
kommunen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 
 
Organisationstillhörighet 
 
§ 1  
Region Västernorrland är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
regionens organisation. 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
§ 2  
Den gemensamma nämnden har ansvar för kostproduktion till de överenskomna 
institutionerna på det sätt som anges i samverkansavtalet. 
 
Kostnämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt lag och förordningar samt 
i enlighet med samverkansavtalet och detta reglemente. 
 
Nämnden ska till respektive fullmäktige i regionen och kommunen redovisa hur 
verksamheten bedrivs och utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 
Nämnden följer Regionstyrelsens anvisningar för ekonomisk uppföljning och 
rapportering. 
 
Nämnden ska samråda med berörda nämnder i regionen och kommunen samt med 
andra berörda myndigheter och enskilda organisationer. 
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Kostnämndens arbetsformer 
 
§ 3  
Sammansättning 
Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Regionen och kommunen 
väljer var och en tre ledamöter och lika många ersättare. 
 
Av kommunallagen följer att regionen ska utse en ordförande och en vice ordfö-
rande i nämnden. Parterna har i samverkansavtalet kommit överens om att poster-
na som ordförande och vice ordförande bör växla årsvis mellan de båda parterna 
varvid ledamöter utsedda av regoinen väljs som ordförande och vice ordförande 
för udda år och ledamöter utsedda av Sollefteå kommun väljs som ordförande och 
vice ordförande för jämna år. 
 
§ 4 
Arvoden och ersättningar 
Arvoden och ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i nämnden samt 
till de förtroendevalda revisorerna erläggs av respektive huvudman enligt de 
bestämmelser som regionen respektive kommunen fastställer. 
 
§ 5 
Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänst-
göra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive 
fullmäktige bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-
ordningen. 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. 
 
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör. 
 
§ 6 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
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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. 
 
§ 7 
Inkallande av ersättare 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller en 
del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 
 
§ 8 
Ersättare för ordförande 
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 ordfö-
randens uppgifter. 
 
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 
Tid för sammanträden 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i Sollefteå om inte nämnden själv bestämmer annat. 
 
Ledamot får delta i Kostnämndens sammanträden på distans, om det sker genom 
ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans 
ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
§ 10 
Kallelser 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman-
trädet. 
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före samman-
trädesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
 
§ 11 
Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärendena. 
 
Beslut att tillkalla utomstående till sammanträde i enlighet med kommunallagen 
fattas av ordföranden. Den som på detta sätt kallats får meddela de upplysningar 
som begärs och har i övrigt endast yttranderätt som direkt avser upplysningarna. 
 
§ 12 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Nämndens protokoll ska anslås på regionens och kommunens digitala 
anslagstavlor. Nämndens sekretariat ansvarar för att så sker. 
 
Utdrag ur protokoll ska tillställas dem som är berörda av beslutet. Fullständiga 
protokoll inklusive bilagor ska delges regionens respektive Sollefteå kommuns 
förtroendevalda revisorer. 
 
§ 13 
Reservation 
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. 
 
§ 14 
Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden 
bestämmer. 
 
§ 15 
Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Kostnämnden ska under-
tecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontra-
signeras av anställd som nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer Kostnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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§ 16 
Delegation 
 
Kommunallagen 6 kap. 37 § behandlar delegering av ärenden inom en nämnd. 
Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd 
hos regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden. Av 38 § framgår att nämnden inte har rätt att delegera beslutsrätten 
inom bland annat följande områden: ärenden som avser verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning eller kvalitet.  
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