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ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSKOMMITTÉN SKÅNE 

NORDOST ATT GÄLLA FRÅN 2013-01-01 

 
1. Ingående kommuner 

Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner ingår i en 

samarbetskommitté kallad Skåne Nordost. 

 

2. Ändamål 

Kommittén har till ändamål att verka för samarbete mellan kommunerna i angelägenheter av 

gemensamt intresse samt att taga initiativ till interkommunal samverkan för att åstadkomma 

ändamålsenliga lösningar av såväl aktuella frågor som mera långsiktiga projekt. 

 

Ett program för de följande fyra årens inriktning tas fram efter ett år in i varje ny 

mandatperiod. Programmet lägger fast prioriteringar och målsättningar samt en 

rekommendation till deltagande kommuner om finansiering för perioden.  

 

3. Kommitténs sammansättning (styrelse) 

Kommittén består av två ledamöter från var och en av de i samarbetet deltagande 

kommunerna.  

 

Respektive kommun företräds av kommunstyrelsens ordförande. Varje kommun utser 

härjämte en ytterligare ledamot från oppositionen ur kommunstyrelsen.  

 

4. Styrelse och presidium 

Kristianstad har uppdraget som permanent ordförande och Hässleholm som permanent vice 

ordförande. Ordföranden skall vara kommunstyrelseordföranden. 

 

Presidiet består av tre kommuners kommunstyrelseordföranden. Kristianstad och Hässleholm 

är permanenta medlemmar. Den tredje medlemmen tjänstgör i tvåårsperiod och kommer från 

en av de övriga kommunerna efter invånarantal och i fallande ordning. Ordföranden i Skåne 

Nordost är tillika ordförande i presidiet. 

 

5. Sammanträden 

Kommittén sammanträder när och var den själv bestämmer samt när ordföranden så bedömer 

vara erforderligt eller då minst tre av ledamöterna gör framställan härom. Presidiet 

sammanträder inför varje styrelsemöte och kan däremellan vid behov ha extra möten. 

 

6. Ersättning till ledamöter 

Ersättning för deltagande i sammanträden med kommittén eller dess underorgan utges av 

vederbörande kommun. 

 

7. Kallelse, protokoll m m 

Beträffande kallelse, beslutsförhet, beslutsförfarande, protokoll, reservation, 

protokolljustering m m, skall för kommittén i tillämpliga delar gälla vad som i 

kommunallagen är stadgat för kommunstyrelsen. 

 



8. Kansli, underorgan m m 

Ordförandekommun svarar för kanslifunktioner, styrelsens sekreterare samt ekonomisk 

redovisning. 

 

Styrelsen kan uppdra att annan kommun än ordförandekommun att handha den ekonomiska 

redovisningen. 

 

Beredning av ärende i styrelsen skall ske av en grupp tjänstemän bestående av ledande 

tjänstemän från var och en av de deltagande kommunerna. Gruppen äger tillsätta de övriga 

beredande organ den bedömer erforderliga. 

 

9. Ekonomi 

Kostnaderna för kommitténs verksamhet fördelas mellan kommunerna i relation till deras 

invånarantal. 

 

Räkenskaperna granskas av revisionen i den kommun som handhar den ekonomiska 

förvaltningen och redovisningen. 

 

10. Utträde och upplösning 

Kommun, som inte längre vill deltaga i kommitténs verksamhet, skall lämna skriftligt 

meddelande härom senast den 1 juli året innan utträde önskas. 

 

När en kommun utträder skall snarast en ekonomisk avräkning ske så att ev. över- eller 

underskott kan fördelas mellan kommunerna. 

 

Om mer än en kommun utträder ur kommittén upplöses denna automatiskt, varefter de 

återstående kommunerna har att pröva andra former för det interkommunala samarbetet. 

 

  ______________________________ 

 

2012-06-21 


	Arbetsordning för samarbetskommittén Skåne Nordost

