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Dnr KS/2021:498 

§ 166 - Revidering av reglemente för 
hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans  
Hjälpmedelsnämnden inhämtade 2020 yttrande i frågan om revidering av 
reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans. I svar till 
Hjälpmedelsnämnden meddelade Hagfors kommun att det inte fanns något att 
yttra i frågan om nämndens ledamöters möjlighet att delta på distans utifrån 
beskrivna förutsättningar.  
 
Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får 
delta i en nämnds sammanträden på distans. Under maj månad 2022 inkom 
Hjälpmedelsnämnden med önskemål om att samtliga huvudmän i 
Hjälpmedelsnämnden ska fatta likalydande beslut. Regionfullmäktige fattade 
beslut 2022-06-08. 

Handlingar i ärendet 
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-08-29 § 138 
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på 
distans, Isabelle Edgren, Regionjurist 
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland 
tjänsteskrivelse,  Isabelle Edgren, Regionjurist 
Reglemente hjälpmedelsnämnden i Värmland 
Tjänsteskrivelse; Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande 
närvaro på distans, Maria Persson, Socialchef. 

Beslutsgång 
Thony Liljemark (OR) anmäler jäv. Annika Hagberg (OR) ersätter Thony 
Liljemark (OR). 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för 
Hjälpmedelsnämnden.  

Beslutet skickas till 
Isabelle Edgren, Regionjurist 
Maria Persson, Socialchef 
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138 - Revidering av reglemente för 
hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans  
Hjälpmedelsnämnden inhämtade 2020 yttrande i frågan om revidering av 
reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans. I svar till 
Hjälpmedelsnämnden meddelade Hagfors kommun att det inte fanns något att 
yttra i frågan om nämndens ledamöters möjlighet att delta på distans utifrån 
beskrivna förutsättningar.  
 
Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får 
delta i en nämnds sammanträden på distans. Under maj månad 2022 inkom 
Hjälpmedelsnämnden med önskemål om att samtliga huvudmän i 
Hjälpmedelsnämnden ska fatta likalydande beslut. Regionfullmäktige fattade 
beslut 2022-06-08. 

Handlingar i ärendet 
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på 
distans, Isabelle Edgren, Regionjurist 
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland 
tjänsteskrivelse,  Isabelle Edgren, Regionjurist 
Reglemente hjälpmedelsnämnden i Värmland 
Tjänsteskrivelse; Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande 
närvaro på distans, Maria Persson, Socialchef. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för 
Hjälpmedelsnämnden.  

Beslutet skickas till 
Isabelle Edgren, Regionjurist 
Maria Persson, Socialchef 
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 2022-09-26 

 Individ- och omsorgsavdelningen 
 Maria Persson 
 0563-18665 
 maria.persson@hagfors.se 

 Till 
 Kommunfullmäktige 

 Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden 
 gällande närvaro på distans 

 Hjälpmedelsnämnden inhämtade 2020 yttrande i frågan om revidering av 
 reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans. I svar till 
 Hjälpmedelsnämnden meddelade Hagfors kommun att det inte fanns något att 
 yttra i frågan om nämndens ledamöters möjlighet att delta på distans utifrån 
 beskrivna förutsättningar. 

 Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter 
 får delta i en nämnds sammanträden på distans. Under maj månad 2022 inkom 
 Hjälpmedelsnämnden med önskemål om att samtliga huvudmän i 
 Hjälpmedelsnämnden ska fatta likalydande beslut. Regionfullmäktige fattade 
 beslut 2022-06-08. 

 Handlingar i ärendet 
 Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på 
 distans, Isabelle Edgren, Regionjurist 
 Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland 
 tjänsteskrivelse,  Isabelle Edgren, Regionjurist 
 Reglemente hjälpmedelsnämnden i Värmland 
 Tjänsteskrivelse; Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande 
 närvaro på distans, Maria Persson, Socialchef. 

 Förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för 
 Hjälpmedelsnämnden. 
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 Maria Persson 
 Socialchef 

 Beslutet skickas till: 
 Isabelle Edgren, Regionjurist 
 Maria Persson, Socialchef 
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