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Ändring i den politiska organisationen efter 2014
(LS/185/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har ansökt om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630).
Regeringen har 2014-03-04 lämnat en proposition till riksdagen om att landstinget ska omfattas av
lagen och därmed också att få kalla sig region från och med 2015-01-01.
Landstingsfullmäktige beslutade hösten 2013 om politisk organisation som gäller om landstinget
inte får det regionala ansvaret för utvecklingsfrågorna.
Landstingsstyrelsen beslutade 2013-08-28, § 201 med anledning av ansökan att starta projektet
Region 2015 för att förbereda övertagande av det regionala utvecklingsansvaret och övertagande av
de uppgifter som Regionförbundet Jämtlands län har inom regional utveckling. Styrelsen antog
också en projektplan och utsåg representanter till projektets styrgrupp. Styrgruppen har nu lämnat
ett förslag till politisk organisation för det regionala utvecklingsansvaret och för samverkan med
kommunerna i länet i dessa frågor och andra frågor som kommunerna och landstinget har behov av
att diskutera. Styrgruppen har också lämnat förslag på att namnet på regionen ska vara Region
Jämtland Härjedalen. Styrgruppen föreslår vidare att landstinget rekommenderar kommunerna att
besluta att delta i Regionens samverkansråd.
Förslaget innebär att en nämnd, benämnd regional utvecklingsnämnd, bildas under fullmäktige med
ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, kulturen och kollektivtrafiken. Den framtida
organisationen av kollektivtrafiken utreds i ett särskilt delprojekt som ännu inte är klart.
Inriktningen på det arbetet är dock att landstinget ska vara kollektivtrafikmyndighet.
Ett annat delprojekt är tjänstemannaorganisation och genomförande. Projektet har ännu inte
kommit igång eftersom det är beroende av beslut om politisk organisation. Eftersom frågan om
nämnden ska ha egen förvaltning med personalansvar måste regleras i nämndens reglemente har
styrgruppen i förslaget till politisk organisation, trots att delprojektet tjänstemannaorganisation inte
är klar med sitt arbete, stannat för att föreslå att nämnden får egen förvaltning med personalansvar
för förvaltningens personal. Tanken bakom är att den verksamhet som överförs från
Regionförbundet ska hållas samman och påverkas så lite som möjligt av övergången.
Förvaltningschefen för den regionala utvecklingsnämnden kommer dock att tillsättas av
förvaltningschefen för styrelsens förvaltning (nuvarande landstingsdirektör). Detta bör också gälla
för övriga förvaltningschefer i landstinget med undantag av revisionsdirektören. För närvarande
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berör det regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden. Vårdvalsnämnden har ingen egen
förvaltning.
Landstingsstyrelsen har dock det övergripande och sammanhållande ansvaret för personal- och
lönepolitiken och nämnden ska följa styrelsens regler och riktlinjer inom området.
Landstingsstyrelsen har också det sammanhållande ansvaret för landstingets ekonomi och
nämnderna ska följa styrelsens riktlinjer och anvisningar inom detta område. Nämnderna ska också
använda de administrativa och landstingsövergripande verksamhetssystem samt IT- infrastruktur
som styrelsen har ansvar för.
Styrgruppens förslag innehåller förslag till ändring i landstingsstyrelsens reglemente, nytt reglemente
för regional utvecklingsnämnd och för Regionens samverkansråd. I förslagen har det namn
styrgruppen föreslagit på regionen använts.
Eftersom propositionen nu lagts till riksdagen kommer landstinget med största sannolikhet att
anslutas till lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Med hänsyn till det bör även
fullmäktiges arbetsordning och reglementen för övriga nämnder ändras med hänsyn till
namnändringen. Detsamma gäller för reglerna för stöd till de politiska partierna.
Reglementena för patientnämnden och landstingets revisorer bör också förtydligas med hänsyn till
landstingsstyrelsens övergripande ansvar för personalpolitik, ekonomi och landstingsövergripande
system och service. Reglementet för landstingets revisorer bör hanteras av särskilda
budgetberedningen. Patientnämnden ska beredas tillfälle att yttra sig över förslaget till reglemente
innan fullmäktige beslutar varför det bör skickas på remiss till patientnämnden.
Reglementena för den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter mm och den gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken får behandlas
särskilt.
Styrgruppen har inte lämnat förslag på arvodesregler för ledamöter och ersättare i den regionala
utvecklingsnämnden. Arvodesfrågan får behandlas i ett särskilt ärende.
Eftersom riksdagen ännu inte fattat beslut bör alla beslut villkoras med att riksdagen bifaller
propositionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Styrgrupp 2015 2014-02-24 §14 Namn på regionen
Protokollsutdrag Styrgrupp 2015 2014-02-24 §15 Politisk organisation
Beslut 2014-02-24 PM Politisk organisation Region 2015
Bilaga till protokoll Styrgrupp 2015 2014-02-24 §15, (M), (C), (FP) och (MP:s) förslag till politisk
organisation
Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen
Reglemente för Regionens samverkansråd
Reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen
Reglemente för regional utvecklingsnämnd
Reglemente för vårdvalsnämnd
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Reglemente för krisledningsnämnd
Reglemente för patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen

Landstingsdirektörens förslag
1.
a. Jämtlands läns landsting rekommenderar Bergs, Bräckes, Härjedalens, Krokoms,
Ragundas, Strömsunds, Åres och Östersunds kommuner att, under förutsättning
att riksdagen beslutar att Jämtlands läns landsting ska omfattas av lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län, tillsammans med landstinget bilda
Regionens samverkansråd och anta föreslaget reglemente för rådet.
b. Reglemente för Patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen lämnas till
patientnämnden för yttrande.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Jämtlands läns landsting ska från och med år 2015 heta ”Region Jämtland
Härjedalen”.
b. Jämtlands läns landsting bildar Regionens samverkansråd tillsammans med Bergs,
Bräckes, Härjedalens, Krokoms, Ragundas, Strömsunds, Åres och Östersunds
kommuner.
c. Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen antas.
d. Reglemente för Regionens samverkansråd antas.
e. Reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen antas.
f. Reglemente för regional utvecklingsnämnd antas.
g. Reglemente för vårdvalsnämnd antas.
h. Reglemente för krisledningsnämnd antas.
i.

Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns
landsting ska omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör
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