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Inledning
I kommunallagen (2017:725) regleras bestämmelser om instruktion för direktören (KL 7 kap
1–2§§):
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de
anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att
direktören ska ha en annan benämning.
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Regionen Jämtland Härjedalen är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige är det
högsta beslutade organet i organisationen. Politikernas yttersta ansvar är att besluta om de
övergripande målen och ekonomin samt utvärdera om verksamheten är ändamålsenlig.
Regiondirektören och högsta tjänstemannaledningen ska se till att åstadkomma resultat i linje
med de politiska uppdragen. I den här instruktionen finns angivet vilket ansvar och
övergripande uppdrag regiondirektören i Region Jämtland Härjedalen har samt
regiondirektörens roll i förhållande till de politiska organen.
Regionstyrelsen beslutade om en instruktion den 21 mars 2018, § 76, i samband med att den
nya kommunallagen trädde i kraft 1 januari 2018. Instruktionen har sedan dess reviderats,
bland annat utifrån organisationsförändringar.
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1 Övergripande uppdrag
Direktören i Region Jämtland Härjedalen benämns regiondirektör.
Regiondirektören har sitt uppdrag från regionstyrelsen och är regionstyrelsens verkställande
chef. Det är regionstyrelsen som utser och avsätter regiondirektören.
Enligt Region Jämtland Härjedalens förvaltningsorganisationen från 1 januari 2019 har
regionstyrelsen en egen förvaltning. Förvaltningen servar förutom regionstyrelsen även
hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, gemensam nämnd för
samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner och gemensam nämnd
avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
och hjälpmedel.
Regiondirektören har den ledande ställningen bland tjänstepersonerna i Region Jämtland
Härjedalen. Regiondirektören är förvaltningschef för regionstyrelsens förvaltning.
Regiondirektören ska leda och samordna tjänstemannaorganisationen och är ytterst
ansvarig för att regionens verksamhet bedrivs med god kvalitet, inom befintlig budget och i
enlighet med fattade beslut, lagar, regler och myndighetsbeslut. Regiondirektören har det
övergripande ansvaret för att verkställa politiskt fastställda mål.
Regiondirektören ska verka för att skapa ett bra samspel genom dialog mellan de
förtroendevalda som ska leda till ett fungerande arbete på ett effektivt och rättssäkert sätt.
Regiondirektören ska arbeta med att stödja både den politiska majoriteten och minoriteten.
Regiondirektören har ansvaret för att beredningen av ärenden följer fastställda regler för
ärendehantering, och att de ärenden som ska behandlas är väl beredda och korrekta så att
det kan fattas regelrättsliga beslut.
Regiondirektören ansvarar för att hålla regionstyrelsen informerad om hur uppdraget
framskrider. Regiondirektören ska också initiera dialog med regionstyrelsen om
verksamheten inte når ställda krav och ta fram förslag på åtgärder.
Regiondirektören är tillika förvaltningsområdeschef för förvaltningsområde regiondirektör

2 Regiondirektörens uppgifter mot
politiska organ
Regiondirektören ska verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda
och tjänstepersoner efter dialog.
Regiondirektören har närvaro- och yttranderätt i regionstyrelsen, nämnderna och i deras
presidier.
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2.1 Regionfullmäktige
Regiondirektören ska närvara vid regionfullmäktiges sammanträden. Regiondirektören ska
ge stöd från tjänstemannaorganisationen till fullmäktiges presidium och regionfullmäktiges
ledamöter. Vid sammanträden får regiondirektören lämna upplysningar i samtliga ärenden
samt lämna upplysningar om lagligheten av allt som förekommer på sammanträdena.
Regiondirektören utser, efter samråd med fullmäktiges presidium, sekreterare i fullmäktige.

2.2 Regionstyrelsen och övriga nämnder
Regionstyrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela
regionens utveckling och ekonomiska ställning.
Regiondirektören, eller den som denne utser, är i enlighet med fastställda reglementen
föredragande vid regionstyrelsens och nämndernas sammanträden och har rätt att delta i
överläggningarna.
Regiondirektören har ansvaret för att beredningen av ärenden följer fastställda regler för
ärendehantering. Underlagen ska vara väl genomarbetade, opartiska och begripliga.
Regiondirektören ansvar också för att det inför sammanträdena görs relevanta
avstämningar av de ärenden som ska behandlas och ska också se till att ärendena föredras
på presidium eller motsvarande.
Regiondirektören ska se till att Region Jämtland Härjedalens arbete med
verksamhetsplanering, budget och uppföljning utgår från regionfullmäktiges övergripande
strategier och följer principerna i Region Jämtland Härjedalens styrmodell.
Regionstyrelsen och nämnderna har, under de förutsättningar som anges i 6 kap 37–39 §§
samt 7 kap 5-8 §§ kommunallagen, rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden till ett presidium, utskott, en ledamot eller ersättare, eller till en
anställd inom Region Jämtland Härjedalen. Regiondirektören får sin beslutanderätt
delegerad från regionstyrelsen och nämnderna. Regiondirektören ansvarar för att
förberedande och verkställande åtgärder fungerar tillfredställande i enlighet med upprättad
arbetsfördelning.

3 Arbetsgivaransvar
Regionstyrelsen har hand om regionövergripande frågor (frågor där regionen uppträder som
en part och som personalpolitiskt behöver hållas ihop) som rör förhållande mellan Region
Jämtland Härjedalen som arbetsgivare och dess arbetstagare (inklusive hälso- och
sjukvårdsnämndens, regionala utvecklingsnämndens, patientnämndens och revisorernas
personal). Regionstyrelsen har arbetsgivaransvar för Region Jämtland Härjedalens personal
med undantag för personal på patientnämndens förvaltning och revisionskontoret.
Styrelsen har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar
för förvaltningsområde regionstaben och för förvaltningsområde regiondirektör. Hälso- och
sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens personal är anställda inom
regionstyrelsen förvaltning, förvaltningsområde hälso- och sjukvård respektive
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förvaltningsområde regional utveckling. Nämnderna har verksamhetsansvar och
personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för respektive förvaltningsområde.
Regiondirektören beslutar om anställning samt avslutande av anställning för
förvaltningsområdeschefer, regionstabschef och säkerhetsskyddschef.
Alla uppdrag från regionstyrelsen och nämnderna ska ställas via regiondirektören.
Regiondirektören ansvarar för att ge ledning och styrning för regionstyrelsens förvaltning
samt att uppföljning, utvärdering och kontroll efterföljs.
Regiondirektören ska i övrigt utöva arbetsgivarrollen genom att:
 Ansvara för att arbetet i regionstyrelsens förvaltning organiseras, leds och fördelas. I
det arbetet ingår att se till att det finns en arbetsordning för ledningsorganisationen.
 Ansvara för att förvaltningens verksamhet bedrivs i enlighet med politiskt fattade
beslut.
 Fullgöra förhandlings- och informationsskyldighet enligt medbestämmandelag och
avtal samt aktivt verka för utveckling av samverkan med de fackliga
organisationerna.
 Ansvara för att medarbetarnas arbetsmiljö har en tillfredställande utformning.
Regiondirektören verkar också genom att riskanalyser följs upp och genomförs på
regionövergripande processer.
 Ansvara för att kompetensutveckling bedrivs.
 Kontinuerligt informera chefer och övriga medarbetare om aktuella frågor och
gemensamma uppgifter inom Region Jämtland Härjedalens ansvarsområde.
 Ansvara för medarbetar- och lönesamtal samt övriga personaladministrativa frågor
rörande förvaltningsområdeschefer och regionstabschef.

4 Ekonomiskt ansvar
Regiondirektören ansvarar för att se till att regionens övergripande förslag till budget
upprättas med fördelning på nämnder och verksamheter. Regiondirektören ansvarar också
för att lämna slutligt förslag på fördelning av investeringsbudgeten. Vidare ska
regiondirektören ta initiativ till åtgärder samt initiera dialog med regionstyrelsen om
regionens ekonomi avviker från beslutad budget. Regiondirektör ska också attestera
fakturor för närmast underställda.

5 Uppföljningsansvar




Regiondirektören ansvarar för löpande uppföljning till regionstyrelsen och
nämnderna.
Regiondirektören ansvarar för månadsrapporter, tertialrapport, delårsbokslut samt
årsbokslut i enlighet med lagen om kommunal redovisning.
Regiondirektören ansvarar för att regionstyrelsens och nämndernas interkontroll
bedrivs i enlighet med kommunallagen på ett ändamålsenligt sätt genom uppsatta
regler och riktlinjer.
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Regiondirektören ansvarar för uppföljningsmöten med förvaltningsområdeschefer
och regionstabschef om verksamhetsplaner via kontinuerlig dialog.

6 Delegationsbestämmelser
Regiondirektören ska i sin roll i enlighet med de delegationsbestämmelser som
regionstyrelsen och nämnderna beslutat om:
 Besluta i ärenden som regionstyrelsen och nämnderna i delegationsbestämmelser
uppdragit åt regiondirektör att besluta. Regiondirektören har under de
förutsättningar som anges i 7 kap 6 § kommunallagen rätt att vidaredelegera
beslutanderätt i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden åt en anställd inom
Region Jämtland Härjedalen. Vidaredelegationer ska framgå av styrelsens eller
respektive nämnds delegationsbestämmelser.
 Ansvara för att delegationsbestämmelser följs, hålls aktuella och korrekta samt vid
behov ta initiativ till ändringar,
 Säkerställa att delegationsbeslut anmäls till ansvarig nämnd/styrelse.

7 Förhållande till kommunala bolag,
föreningar eller stiftelser samt övriga
externa parter
Regiondirektören har ett övergripande ansvar för att Region Jämtland Härjedalen är en
aktiv ägare och medlem i de kommunala bolag, föreningar eller stiftelser som anges i 10 kap
2 § och 6 § kommunallagen, kommunalförbund som regionen är medlem i, finansiella
samordningsförbund och företag som utför verksamhet åt regionen på entreprenad.
Regiondirektören ansvarar också för att regionstyrelsens uppsiktsplikt bedrivs i enlighet
med kommunallagen på ett ändamålsenligt sätt genom uppsatta regler och riktlinjer.
Regiondirektör har det övergripande ansvaret för att samverkan sker med länets kommuner,
andra regioner och myndigheter. Det åligger också på regiondirektörens ansvar att skapa
öppenhet och transparens i bemötande av medborgare, näringslivet, organisationer och
massmedia i enlighet med offentlighetsprincipen. Regiondirektören ska också stödja
kommunikationsplaneringen, internt och externt.

8 Miljö- och säkerhetsansvar
Regiondirektören är ansvarig för att Region Jämtland Härjedalens miljöarbete bedrivs i
enlighet med miljölagstiftningen.
Regiondirektören är också ytterst ansvarig för att det finns en organisation som kan hantera
säkerhet, kris och katastrofmedicinska frågor i enlighet med gällande lagstiftning. Under
allvarliga- och extraordinära händelser ansvarar regiondirektören för att säkerställa ledning
och samverkan av det operativa ansvaret som händelsen kräver. Regiondirektören ska
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upprätta en säkerhetsskyddsanalys och utifrån den fastställa en handlings- och åtgärdsplan
enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Regiondirektören ansvarar också för att utse en
säkerhetsskyddschef.

9 Patientsäkerhet
Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att patientsäkerhetsarbetet bedrivs i
enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659). Ytterst handlar det om att förhindra
vårdskador genom att organisationen utformas på ett sådant sätt att en hög patientsäkerhet
upprätthålls och att det finns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

10

Nationella minoriteter

Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att Region Jämtland Härjedalen
upprättar mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete i enlighet med Lag (2009:724)
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Av lagen framgår också att Region Jämtland
Härjedalen är samisk förvaltningsmyndighet. Utifrån det ska regiondirektören se till att det
finns en organisation som arbetar med insatser för att främja samisk kultur och samiska
språk. För att förbättra samers hälsa ska regiondirektören arbeta för att utveckla
verksamheten mot en vård på lika villkor för länets samiska befolkning i enlighet med
gällande lagstiftning och strategi för samisk hälsa.

11

Informationssäkerhet

Regiondirektören ska arbeta för att Region Jämtland Härjedalens organisation för
informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling sker på ett ändamålsenligt sätt genom
fastställda regler och riktlinjer.
Regiondirektören ska se till att det finns minst ett biträdande dataskyddsombud för de
dataskyddsombud som regionstyrelsen och nämnderna utsett.

