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Revidering av Arbetsordning för regionfullmäktige,
Reglemente för regionstyrelsen och nämnderna och
Arvodesregler för förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 14 februari 2018, § 27, om ny
politisk organisation från 1 januari 2019 samt arbetsordning, regler och
reglementen för de politiska organen. Det finns nu anledning att göra vissa tillägg
och revideringar i vissa av styrdokumenten.
I reglementen för regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden har det förtydligats vilket ansvar nämnderna respektive
regionstyrelsen har för personal. Regionstyrelsen har arbetsgivaransvar för
regionens personal med undantag för personal på patientnämndens kansli och
revisionskontoret. Nämnderna har verksamhetsansvar och personalansvar med
därtill hörande arbetsmiljöansvar för personal inom respektive förvaltningsområde.
I Arbetsordningen för regionfullmäktige och i Arvodesreglerna har det tillförts
tillägg om rätt till sjukledighet och föräldraledighet för regionråd och oppositionsråd. Det utifrån den nya kommunallagens (2017:725) bestämmelser om att
fullmäktige kan anta lokala regler för att hantera den situation som uppstår när en
ledande förtroendevald önskar vara föräldraledig eller drabbas av sjukdom.
Bestämmelsen finns i 4 kap. 18 § KL. Ett huvudsakligt skäl till att bestämmelsen
infördes i den nya lagen var att möjliggöra en bred politisk representation.
I Arbetsordningen för regionfullmäktige har det under punkt 2.2 Presidiets
uppgifter lagts till att fullmäktiges presidium har som uppgift att besluta om vilka
förtroendevalda som ska ha tillgång till tekniskt stöd enligt reglementet Verktyg till
stöd för förtroendevaldas arbete i regionuppdraget. Detta ansvar låg tidigare på
regionstyrelsen.
I samband med att regionstyrelsen besvarade revisorernas granskning av
folkhälsoarbetet 2018-08-28 § 202 fick regiondirektören i uppdrag att revidera de
politiska organens reglementen så att det politiska ansvaret för folkhälsofrågorna
tydliggörs när den politiska organisationen förändras 1 januari 2019. I reglementet
för regionstyrelsen har det därför under rubriken styrelsens uppgifter, 2.1, lagts till
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att regionstyrelsen ska arbeta med övergripande frågor om folkhälsa. Det för att
förtydliga att folkhälsoansvaret delas mellan regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. I den nya förvaltningsorganisationen från 1 januari 2019 verkställs den politiska organisationens mål om
folkhälsa genom flera verksamheter. Förvaltningsområde Regional utveckling som
ska stödja kommunerna i folkhälsofrågor och arbetar utifrån regionala
utvecklingsnämndens mål. Folkhälsoenheten finns inom Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde och är förlagd till primärvården och har ett tydligt
ansvar mot hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa. Hälso- och sjukvårdspolitiska
avdelningen och Utvecklingsavdelningen har ett övergripande ansvar utifrån
Regionstyrelsens mål.
I Arvodesreglerna har ytterligare en punkt lagts till, punkt 7.3 Ordförandeträffar.
Fullmäktiges presidium beslutade den 12 februari 2015, §18, att ”Ordföranden och
vice ordföranden i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, vårdvalsnämnden, nämndutskott samt ledamöter i regionstyrelsen för
partier som ingår i majoriteten får ersättning för högst 11 träffar per år.” För
oppositionen gäller högst sex träffar per år. Arvode för träffarna skulle ingå i
årsarvodet.
I och med den nya politiska organisationen försvinner vårdvalsnämnden och
utskotten och istället inrättas en hälso- och sjukvårdsnämnd. Årsarvodet för
ledamöter i regionstyrelsen tas bort. Om regionstyrelsens ledamöter ska få
ersättning för ordförandeträffar kommer det innebära en ökad kostnad som ska
rymmas inom budget för 2019. Då det inte finns utrymme i den politiska budgeten
för ökade kostnader, föreslås att ordförandeträffar ska gälla ordföranden och vice
ordföranden i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden
och hälso- och sjukvårdsnämnden. För majoriteten gäller fortsättningsvis 11 träffar
per år och för oppositionen sex träffar per år. Arvode för träffarna ska liksom
tidigare ingå i årsarvode för uppdragen i respektive organ.
I övrigt har en del mindre redaktionella ändringar gjorts i dokumenten.
Fullmäktiges presidium behandlade ärendet 2018-10-08 § 62 och föreslår
regionfullmäktige:
1. Reviderad Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen
2019 – 2022 fastställs.
2. Reviderat Reglemente för Regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen 2019 2022 fastställs.
3. Reviderat Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnd i Region Jämtland
Härjedalen 2019 - 2022 fastställs.
4. Reviderat Reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland
Härjedalen 2019 – 2022 fastställs.
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5. Reviderade Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen
fastställs.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.
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