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Laglighetsprövning av landstingsstyrelsen beslut om
omfördelning av arvode (RS/16/2015)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-09, § 294, om omfördelning av arvode
till förste vice ordföranden i landstingsstyrelsen. Beslutet har överklagats och klaganden har yrkat
att beslutat ska upphävas eftersom det dels strider mot 4 kap 15 § kommunallagen och därmed
strider mot lag dels att det inte tillkommit i laga ordning på grund av att tveksamhet förelåg om
tolkningen av arvodesbestämmelsen och dels att beslutet avser arvode för förfluten tid och därmed
strider mot lag
Ett överklagat beslut ska upphävas om det inte tillkommit i laga ordning eller om det strider mot
lag. Landstingsstyrelsens beslut strider dock inte mot någon av de bestämmelserna som klaganden
åberopat och inte heller mot arvodesbestämmelserna. Beslutet har tillkommit i laga ordning och
strider inte mot lag varför det saknas grund för att upphäva beslutet. Överklagandet bör därför
avslås. Ett förslag till svar har upprättats inom Samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand angående överklagande av landstingsstyrelsens
beslut 2014-12-09, § 294 om omfördelning av arvode.
Svar på föreläggande angående överklagande av landstingsfullmäktiges beslut om omfördelning av
arvode.

Regiondirektörens förslag
1. Yttrande lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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Med detta brev får Ni handlingar i målet, aktbilaga I och 5.
Ni ska svara skriftligt. Svaret ska skickas till förvaltningsrätten och ha kommit in en vecka
efter nästa sammanträde.
I svaret bör Ni ange om Ni går med på eller motsätter Er det som yrkas. Om Ni motsätter
Er yrkandet bör Ni ange skälen för detta. Ni bör också ange om Ni har några bevis SOm Ni
vill åberopa . I svaret ska Ni ange målnumret som finns längst upp till höger.
Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten.

Stellan Behmer
Telefon direkt 061 1-46 06 07

Dok. ld 85537
Postad ress
Box 314
87127 Härnösand

Besöksadress

Backgränd 9

Telefax
061 1-46 06 00
0611-511820
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
ww\v. forva lIn i ngsrattelli harnosand.domslol.se

Telefon

Expeditionstid
måndag  fredag
08:00-16:00

Mat. El Kott
Stenstigen 9
831 43 Östersund
Tel 063 lO 11 27
Mobil 070 621 84 08
E~post elkott(?i'ltelia.com

Åre 25 december 2014
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LAGLIGHETSPRÖVNING
Aktuellt beslut: Jämtlands läns landstings landstingsstyrelses beslut 2014-12-09, §
294 Omfördelning av årsarvoden ilandstingsstyrelsen - Robert Vitto (LS/1797/2013)
Som medlem i Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting (Region Jämtland
Härjedalen fr o m 1,1,2015) begär jag laglighetsprövning av ovan angivna beslut och
yrkar att förvaltningsrätten i Härnösand upphäver beslutet.
Jämtlands läns landstingsfullmäktige har beslutat om "Arvodesregler för
förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting". Vnder huvudrubriken "2
ÅRSARVODE" i dessa föreskrifter anges i tredje stycket under underrubriken "2.2
Särskilda bestämmelser för landstingsstyrelsen ledamöter":
"Landstingsstyrelsen kan, vid sjukdom eller andra ändrade förutsättningar som begränsar möjlig
heten att fullfölja uppdraget helt eller delvis, göra tillfälliga omfördelningar av arvoderingen av
landstingsstyrelsens ledamöter och ordföranden i upp till ett år."

I rubricerade beslut omfördelas 35 % av beslutat årsarvode för Robert Vitto avseende
innevarande mandatperiod till andra landstingsstyrelseledamöter för tiden från och
med 2014-01-01 och längst till 2014-12-31, Arvodet fördelas med 15 % till Ann-Marie
Jonsson, 10 % till Lena Bäckelin och med 10 % till Monalisa Norman. Eftersom det
den 10 december 2014 valdes en ny styrelse så torde styrelsebeslutet i praktiken avse
tid till och med den 9 december 2014.
Landstingsstyrelsen har under samma mandatperiod fattat flera liknande beslut av
seende Vittos arvode, varav några har blivit överklagade genom begäran om laglig
hetsprövning. I dom den 14 juni 2013 upphävde förvaltningsrätten ett sådant beslut
från den 11 december 2012. I dom 2014-12-05, målnr 621-14, upphävde förvaltnings
rätten ånyo ett sådant beslut den här gången från januari 2014. Landstinget valde att

inte överklaga den senare domen. I stället tog man ett nytt beslut med exakt samma
innehåll som beslutet från januari 2014.
De två senaste besluten som rör samma sak och samma tid och innehåller ingenting
om övertagande av några arbetsuppgifter.
Samtliga tre som erhållit extra arvoden är ordinarie styrelseledamöter. Beslutet in
nebär att de tilldelas högre ersättning för sitt styrelsearbete jämfört med andra or
dinarie styrelseledamöter vilket strider mot 4 kap 15 § kommunallagen varför beslut
et strider mot lag. För att de ska ha rätt till högre ersättning än övriga ordinarie
styrelseledamöterna ska de ha extra av styrelsen eller fullmäktige beslutade uppdrag,
vilket de inte har haft. Förvaltningsrätten har i domen från december i år prövat en
av mig åberopad liknande grund och därvid funnit att jag inte förmått visa att styrel
seuppdragen varit lika. Jag menar att detta är en orimlig slutsats. Det följer av kom
munallagen att alla ordinarie ledamöter i styrelser och nämnder är likvärdiga. Det
krävs förordnanden som ordföranden eller vice ordföranden, som ledamöter i sär
skilda beredningar eller som utskottsledamöter eller andra särskilda uppdrag för att
det ska vara fråga om icke likvärdiga uppdrag. Jag påstår att det inte föreligger
sådana förordnanden eller sådana förordnanden som inte redan har arvoderats i
tidigare beslut av fullmäktige eller av styrelsen. Det är orimligt att kräva aven kom
munrnedlem att visa att det inte finns några beslut under en fyra års mandatperiod.
Det måste åligga landstinget att visa att beslut föreligger.
Vid första fullmäktigemötet för den nya mandatperioden den 10 december 2014
valdes en ordförande och fyra vice ordföranden bland de 13 styrelseledamöterna.
Det är ett exempel på hur fullmäktige kan göra för att ge olika arvoden till olika
ledamöter. Om styrelsen endast beslutar omfördela arvoden utan att beslutet in
nehåller någonting om arbetsuppgifter så är det uppenbart i strid mot kommunal
lagen.
Av styrelseprotokollet framgår dels att en styrelseledamot en styrelseledamot yrkade
att arvodet inte skulle omfördelas och dels att fem styrelseledamöter reserverade sig
mot beslutet i en lång skriftlig reservation innebärande att de anser att beslutet strid
er mot arvodesreglerna för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting 2010-03
25 samt att beslutet innebär en utökad kostnad då arbetet minskat. Av nämnda ar
vodesregler framgår i punkt 9 att om tveksamhet uppkommer om tolkningen av
samma bestämmelser ska frågan hänskjutas tilllandstingsfullmäktiges ordförande
för avgörande efter samråd med vice ordförandena. Sådant hänskjutande har inte
skett i vare sig nu aktuellt beslut eller i de tidigare besluten som refererats till ovan.
Beslutet har därför inte tillkommit i laga ordning.
Styrelsemötet den 9 december 2014 var det sista mötet för mandatperioden. Dagen
därpå den 10 december hölls det första fullmäktigemötet för den nya mandatperioci

en. Den är uppenbart att arvodesbestämmelserna som de lyder är framåtsyftande.
Beslutet den 9 december är förutom avseende just den 9 december tillbakasyftande.
Styrelsen har alltså beslutad omfördela arvoden tillbaka i tiden. Samtidigt har för
valtningsrätten undanröjt ett tidigare beslut avseende just den tiden, ett beslut som
landstinget (styrelsen) valt att inte överklaga. Med åberopande av det nu anförda
menar jag att beslutet inte tillkommit i laga ordning och dessutom strider mot lag.
Dag som ovan

Mats El Kott

l ____ - - _.- 

Mats El Kott
Stenstigen 9
831 43 Östersund
Tel 063 10 Il 27
Mobil 070621 8408
E-:post elkott@telia.com

Östersund 4 januari 2015

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand

KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM LAGLIGHETSPRÖVNING

Aktuellt beslut: Jämtlands läns landstings landstingsstyrelses beslut 2014-12-09, §
294 Omfördelning av års arvoden ilandstingsstyrelsen - Robert Uitto (LS/1797/2013)
Jag har tidigare (25 december 2014) ansökt om laglighetsprövning av ovan angivet
beslut. Ansökan kompletteras med ett förtydligande enligt nedan.
Jag har i ansökan åberopat att landstingsstyrelsens beslut strider mot 4 kap 15 § kom
munallagen. Jag vill också klargöra att ingen av de tre ledamöterna omfattas av un
dantaget i 2 stycket samma paragraf.
Dag som ovan

FÖRVALJ"NINGSRÄTTEN I
HÄRNÖSAND

Mats El Kott

Ink, 2015 -01- 05
Mälnr ~ ,'fJ2'/Li Aklbll.

S
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Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand

Svar på föreläggande i mål Mats El Kott ./. Region
Jämtland Härjedalen angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Mål nr 4302-14

Region Jämtland Härjedalen yrkar att överklagandet avslås.
Frågan om omfördelning av arvode har varit föremål för förvaltningsrättens prövning i
tre mål, nämligen 238-12, 4350-12 och 621-14.
Landstingsfullmäktige beslutade 2010-04-22 § 62 om bland annat reglemente för
Jämtlands Läns landstingsstyrelse under mandatperioden 2011 – 2014 och
arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting. I första
punkten i styrelsens reglemente regleras styrelsens och presidiets sammansättning och i
arvodesbestämmelserna regleras omfattningen på uppdragen. Ordföranden, förste och
andre vice ordföranden har heltidsarvodering medan tredje vice ordförandena har
deltidsarvodering. Fullmäktige har med hänsyn till uppdragens art, förtroendeuppdrag,
inte i detalj fastställt arbetsuppgifter för varje uppdrag. Detta finns det heller inget
lagkrav på. I arvodesreglerna har dock fullmäktige tagit ställning till den tidsomfattning
som ska arvoderas.
Landstingsfullmäktige beslutade 2010-06-23 § 120 om att tillsammans med länets
kommuner bilda Regionförbundet Jämtlands län. Av förbundsordningen framgår
förbundsdirektionens sammansättning och regler för arvoden till de förtroendevalda. I
samband med beslutet om att bilda regionförbundet beslutades inga ändringar i
landstingstyrelsen sammansättning eller arvodesbestämmelser för landstinget.
Landstingsfullmäktiges beslut om styrelsens och presidiets sammansättning och
arvodesbestämmelserna är ramen för styrelsens tillämpning av bestämmelsen om
omfördelning av arvodet. Fullmäktige har bestämt att det finns uppgifter för en vice
ordförande på heltid i landstingsstyrelsen och det har inte påverkats av tillkomsten av
regionförbundet..
Det överklagade beslutet avser arvode för perioden 2014-01-01 till och med 2014-12-31.
Styrelsen är vald till och med december 2014. Den nya styrelsen, som valdes i december
2014, tillträdde 1 januari 2015.
Besöksadress: Kyrkgatan 12 Östersund Postadress: Region Jämtland Härjedalen Box 654 831 27 Östersund
Telefon: 063-14 75 00 Fax: 063-14 77 56 E-post: region@regionjh.se Webbplats: www.regionjh.se
Bankgiro: 250-0486 Plusgiro: 8 28 00-4 Org nr: 232100-0214
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Det nu överklagade beslutet om omfördelning av arvode togs efter det att
förvaltningsrätten upphävt styrelsens beslut den 22 januari 2014, § 19, om omfördelning
av arvode. Det beslutet upphävdes på den grunden att beslutet inte tillkommit i laga
ordning eftersom ärendet inte hänskjutits till fullmäktiges ordförande för avgörande på
grund av att det uppkommit tveksamhet om tolkningen av arvodesbestämmelserna. I
övrigt har domstolen underkänt klagandens åberopade omständigheter.
Landstingsstyrelsen gjorde, med utgångspunkt från domen och från utgången i de
tidigare målen om omfördelning av arvode, bedömningen att det var smidigare att fatta
ett nytt beslut och om tveksamhet om tolkningen av arvodesbestämmelsen skulle
uppkomma inför beslutet hänskjuta frågan till landstingsfullmäktiges ordförande för
avgörande än att belasta domstolarna med målet.
Klaganden har, som Region Jämtland Härjedalen uppfattar det, dels anfört att beslutet
strider mot 4 kap 15 § kommunallagen och därmed strider mot lag, dels att det inte
tillkommit i laga ordning på grund av att tveksamhet förelåg om tolkningen av
arvodesbestämmelsen och dels att beslutet avser arvode för tid före beslutet och därmed
strider mot lag.
Frågan om beslutet strider mot 4 kap 15 § kommunallagen har varit föremål för
prövning i samtliga ovannämnda mål. Klaganden har inte i något mål kunnat visa att
övriga styrelseledamöters uppdrag varit likvärdiga med uppdragen till de ledamöter som
arvode omfördelats till. Han anför nu att det följer av kommunallagen att uppdragen i
styrelse och nämnder är likvärdiga och att det krävs särskilda förordnanden för att
uppdragen inte ska vara likvärdiga och att bevisbördan för detta ska flyttas till Region
Jämtland Härjedalen.
Det finns inte någon bestämmelse i kommunallagen som reglerar vilka uppdrag som är
likvärdiga. Det som regleras är att arvode ska bestämmas till lika belopp för lika
uppdrag. Det är således domstolarna som i det enskilda fallet har att avgöra vad som är
lika uppdrag. För att det ska kunna ske måste klaganden tydligt ange vad de olika
uppdragen är och därigenom visa att uppdragen är lika. Något underlag för en sådan
bedömning har klaganden inte presenterat.
Klaganden har anfört att eftersom han har svårt att bevisa sina påståenden så ska
bevisbördan gå över på Region Jämtland Härjedalen. Detta strider mot gällande rätt och
kan förståss inte tillåtas.
Klaganden har heller inte presenterat något underlag som visat på att likvärdighet mellan
uppdragen föreligger i sådan grad att bevisbördan därför skulle gå över på Region
Jämtland Härjedalen. Bevisbördan ligger således kvar på klaganden.
Beslutet om omfördelning håller sig inom den ram fullmäktige beslutat om för
styrelsens organisation och arvoden till styrelsen och dess presidium. Beslutet innebär
att inom den ram för arvode till förste vice ordförande som frigjorts genom att förste
vice ordföranden inte kunnat fullgöra uppdraget och därigenom avstått från arvodet för
denna del, omfördela en del av det utrymme. Arvodet har omfördelats till de ledamöter
som övertagit de uppgifter som förste vice ordföranden inte kunnat utföra. Något
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formellt beslut om arbetsinnehållet i uppdragen har styrelsen, i likhet med fullmäktige,
inte fattat. Något krav på att arbetsuppgifterna ska preciseras i beslut finns heller inte i
lag eller annan föreskrift.
MonaLisa Norrman hade under 2014 årsarvode uppgående till 50 procent av en heltid
(3:e vice ordförande) förutom det omfördelade arvodet om 10 procent. Ann-Marie
Johansson hade under samma tid årsarvode uppgående till 40 procent av en heltid
(ledamot i landstingsstyrelsen (25 %) och ordförande i etiska utskottet (15 %)) förutom
det omfördelade arvodet om 15 %. Lena Bäckelin hade under denna tid årsarvode
uppgående till 25 procent av en heltid (ledamot i landstingsstyrelsen) förutom det
omfördelade arvodet om 10 %. Med hänsyn till detta omfattas i vart fall MonaLisa
Norrman och Ann-Marie Johansson av undantaget i 4 kap 15 § 2 stycket
kommunallagen.
Frågan om oklarheter i tolkningen av arvodesbestämmelserna förelegat och ärendet
därmed skulle ha hänskjutits till fullmäktiges ordförandes avgörande har varit föremål
för prövning i de två senaste målen. I båda fallen har förvaltningsrätten funnit att frågor
om tolkningen av arvodesbestämmelserna förekommit vid sammanträdet och frågan
därmed skulle ha hänskjutits till fullmäktiges ordförande för avgörande.
Vid sammanträdet den 9 december 2014, då det nu överklagade beslutet togs, förekom
ingen diskussion i ärendet. Ärendet föredrogs av ordföranden och därefter yrkade en
ledamot från oppositionen på avslag på direktörens förslag enligt följande:
”Enligt arvodesreglerna kan landstingsstyrelsen göra tillfälliga omfördelningar av
arvoderingen. Av beslutsunderlaget framgår att Robert Uitto har avsagt sig sitt arvode
sedan lång tid på grund av annat uppdrag som inte är tillfälligt.
En omfördelning innebär också dels att styrelsens ledamöter arvoderas olika för samma
uppdrag vilket strider mot kommunallagen och dels att arvodesnivån i landstinget totalt
höjs med 15 %.
Jag yrkar att landstingsstyrelsen beslutar att inte omfördela arvodet.”
Efter beslutet presenterades en protokollsanteckning i skriftlig form som fördes till
protokollet.
Det har således inte före beslutet förekommit någon diskussion om förslaget som visat
att det förekom tveksamhet om tolkningen av den aktuella arvodesbestämmelsen.
Någon grund för att hänskjuta frågan till fullmäktiges ordförande för avgörande förelåg
således inte. Beslutet har därför tillkommit i laga ordning.
Innehållet i protokollsanteckningen presenterades först sedan beslutet fattats. Vad som
framgår av protokollsanteckningen kan därför inte ligga till grund för bedömning om
tveksamhet förekommit om tolkningen av bestämmelserna före beslutet.
De omständigheter som anförs som tveksamheter för tolkningen måste ha betydelse för
tillämpningen av den aktuella arvodesbestämmelsen. Det som kan utläsas i första
meningen i yrkandet är i och för sig av den karaktären att det kan ha betydelse för
tolkningen. Förvaltningsrätten har dock i domarna i målen 238-12 och 4350-12 klargjort
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att om omfördelningen håller sig inom den tidsram som anges i arvodesbestämmelsen,
nämligen upp till ett år, är det i överensstämmelse med bestämmelserna. Domarna är
kända för ledamoten. Någon oklarhet om tolkningen kan därför inte föreligga på denna
punkt.
Det som kan utläsas av första delen av andra meningen i yrkandet är också i och för sig
av den karaktären att det kan ha betydelse för tolkningen av arvodesbestämmelserna.
Även denna fråga har varit föremål för förvaltningsrättens bedömning i samtliga ovan
angivna mål. Inte i något av målen har domstolen funnit att klaganden kunnat styrka att
omfördelningsbeslutet var i strid mot den aktuella bestämmelsen i kommunallagen.
Styrelseledamoten har heller inte före beslutet vid sammanträdet framfört några
omständigheter utöver vad som framgår av yrkandet som skulle kunna ligga till grund
för bedömningen om tveksamhet skulle föreligga om tolkningen av bestämmelsen.
Någon grund för uppfatta att det förelåg tveksamhet om tolkningen av bestämmelsen
och därmed hänskjuta frågan om tolkning till fullmäktiges ordförande förelåg därför
inte.
Det som kan utläsas av andra delen av andra meningen i yrkandet är inte av den
karaktären att det kan ha betydelse för tolkningen av arvodesbestämmelserna.
Arvodesbestämmelsen förutsätter för sin tillämpning att det finns ett utrymme att
omfördela. Annars blir det per definition ingen omfördelning. Som anförts tidigare
uppstår utrymmet genom vice ordförandens avsägelse av arvode. En omfördelning av
detta utrymme medför inga ökade kostnader för arvoden.
Yrkandet med motivering har inte kunnat uppfattas på annat sätt än som ett politiskt
ställningstagande mot förslaget om omfördelning.
Klaganden har anfört att beslutet avser omfördelning av arvode för tid före beslutet och
att beslutet därmed strider mot lag. Det finns inga bestämmelser som hindrar att fatta ett
beslut om arvode för förfluten tid. Däremot finns ett förbud mot att fatta beslut med
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna i kommunen eller
landstinget. Det överklagade beslutet är dock inte till nackdel för någon medlem.
Sammantaget har klaganden inte visat att de politiska uppdragen är likvärdiga varför
beslutet inte bryter mot 4 kap 15 § första stycket kommunallagen. För två av
ledamöterna gäller dessutom att de omfattas av bestämmelsen i andra stycket samma
bestämmelse. Beslutet strider inte mot lag på denna grund. Klaganden har heller inte
visat att det före beslutet föreligger någon tveksamhet om tolkningen av
arvodesbestämmelsen. Beslutet strider därför heller inte mot arvodesreglerna och har
därmed tillkommit i laga ordning. Beslutet strider heller inte mot någon annan
bestämmelse som har åberopats och strider därmed inte mot lag.
REGIONSTYRELSEN

Christer Siwertsson
Andre vice ordförande

Björn Eriksson
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Regiondirektör

Bilagor:

Reglemente Landstingsstyrelsen i Jämtlands läns landsting
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2010-06-22, § 120
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1 ALLMÄNT
Enligt dessa bestämmelser rörande ersättningar till landstingets förtroendevalda i Jämtlands läns
landsting kan ersättningar utgå till förtroendevalda i landstingets organ i form av bland annat
årsarvoden, förrättningsarvoden, kostnadsersättningar (restids-, traktaments- och reseersättning)
eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
I vissa fall har förtroendevald rätt till pension baserad på sina uppdrag, enligt bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevald, PBF, eller rätt till särskild ersättning i de fall
tjänstepensionen i anställning konstateras ha minskat på grund av uppdraget som förtroendevald.
Uppräkning av arvodena sker genom en årlig uppräkning av arvodet till landstingsstyrelsens ord
förande med den genomsnittliga löneökningen för alla anställda i landstinget.

2 ÅRSARVODE
2.1 Årsarvode
Årsarvode utgår till dels till förtroendevald med heltidsuppdrag dels till förtroendevald med del
tidsuppdrag i landstingsstyrelsen eller som ordförande och vice ordförande i landstingets organ.
Årsarvode utgår med den % -sats av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande som anges i ta
bell över årsarvoden. Årsarvodet utbetalas med 1/12 varje månad.
Årsarvodet inkluderar ersättning för deltagande i sammanträde med respektive organ samt övriga
åtaganden/uppgifter, som är förenade med uppdraget, t ex ledning och organisation av organet,
protokollsjustering och dylikt.

2.2 Särskilda bestämmelser för landstingsstyrelsen ledamöter
Arvodet till ordföranden och vice ordförandena med heltidsuppdrag i landstingsstyrelsen inklude
rar samtliga landstingsuppdrag samt Egna dagar och gruppdagar.
Arvodet till övriga ledamöter i landstingsstyrelsen avser alla uppdrag inom landstingsstyrelsen.
Landstingsstyrelsen kan, vid sjukdom eller andra ändrade förutsättningar som begränsar möjlig
heten att fullfölja uppdraget helt eller delvis, göra tillfälliga omfördelningar av arvoderingen av
landstingsstyrelsens ledamöter och ordföranden i upp till ett år.
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2.3 Särskilda bestämmelser för heltidsarvoderade förtroende
män
Heltidsarvoderad förtroendevald skall inte i något fall uppbära arvode för sådana uppdrag, till
vilka landstinget utsett denne och där landstinget normalt utger arvode.
Heltidsarvoderad förtroendevald må utan minskning av landstingsarvodet inneha offentliga upp
drag inom Sveriges Kommuner och Landsting. För innehav av andra tidskrävande uppdrag skall
landstingsstyrelsens medgivande inhämtas.

2.4 Avdrag från arvode
Förtroendevald med årsarvode som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall anmäla detta till
politisk sekreterare eller gruppledare som samråder med chefen vid Ledningsstab sekretariat om
avdrag från årsarvodet skall ske.
Avdrag skall inte göras för frånvaroperioder som är kortare än 14 dagar i följd eller vid semester.

3 FÖRRÄTTNINGSARVODE
Förrättningsarvode utgår till ordinarie förtroendevald och till tjänstgörande ersättare per sam
manträde med 1 % eller 1,55 % av 1/12 del av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande. Den
lägre ersättningen utbetalas då sammanträdets längd uppgår till högst 4 timmar. För längre tid
utbetalas den högre ersättningen.
Med sammanträde jämställs förrättningar såsom kongress (inte partiernas årliga kongresser), kon
ferens, informationsmöte, kursverksamhet, studiebesök och förrättningar under förutsättning att
deltagandet har beslutats av respektive organ eller dess ordförande.
Sammanträde eller förrättning som försiggår samma dag berättigar endast till ett förrättnings
arvode.
Förrättningsarvode utgår till förtroendevald i organ som inte finns med i tabell och som beslutats
av fullmäktige eller styrelse.

4 PENSIONSFÖRMÅNER
Förtroendevald med årsarvode på minst 40 % av heltid ersätts enligt bestämmelser om pension
och avgångsersättning för förtroendevald, PBF. Regleringen av ersättningen bestäms när den
förtroendevalde slutar sitt uppdrag inom landstinget.
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5 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST
MED MERA
5.1 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst har förtroendevald som får inkomstbortfall från sitt
ordinarie arbete vid fullgörande av sina uppdrag.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ges ut när årsarvode som uppgår till högst 40 % av heltid
eller förrättningsarvode utges.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ges också ut när icke tjänstgörande ersättare är närvarande
vid sammanträde.
Ersättningen utgår per förlorad timme. Timersättningen utgår med högst 70 % av timarvodet till
landstingsstyrelsen ordförande. I beräkningen används schablonen om att varje månad har i ge
nomsnitt 165 timmars heltidsarbete.
För de fall arbetsförtjänsten baseras på flera olika inkomstkällor får förtroendevald dock inte
uppbära högre ersättning för förlorad arbetsförtjänst än den som motsvarar den verkliga in
komstförlusten.

5.2 Ersättning för förlorad semesterförmån
Förtroendevald med rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts för förlorad semester
förmån med ett belopp som motsvarar 12,5 % av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst.

5.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald med rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts för förlorad pensions
förmån med en uppräkning av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst och semesterförmån med
den normala pensionsavgiften för anställdas tjänstepensioner i landstinget.

6 ANDRA ERSÄTTNINGAR
6.1 Ersättning för kostnad för barntillsyn
Ersättning utgår för skäliga kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn
som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt tolv år.
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Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och
inte heller för tid då barnet är inskriven i barnomsorg.

6.2 Ersättning för kostnader för person med funktionshinder
Ersättning utgår för skäliga kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av person
med funktionshinder, som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende.

6.3 Ersättning till förtroendevald med funktionshinder
Ersättning utgår till förtroendevald med funktionshinder för de särskilda kostnader som föran
letts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar
och liknande. Ersättning ska, för att utgå, anses skälig med hänsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet.

7 RESE- OCH TRAKTAMENTSBESTÄMMELSER
Till förtroendevalda utgår rese- och traktamentsersättning enligt gällande resereglemente för
landstingets anställda.
För heltidsarvoderad förtroendevald utgår ersättning för faktiska resor mellan bostaden och ar
betsplatsen. Reguljära färdmedel skall användas när så är möjligt.
Vid behov av övernattning utgår ersättning motsvarande nattraktamente enligt resereglemente för
landstingets anställda. Därför kan nattraktamente utgå om ledamot har lång väg mellan hemmet
och förrättningsstället och skall ha förrättning antingen sent på dagen eller tidigt på morgonen
dagen efter.
Till förtroendevald - utom heltidsarvoderad förtroendevald - utgår restidsersättning i samband
med sammanträden, förrättningar, kurser och konferenser inom länet om restiden till och från
förrättningsstället sammanlagt uppgår till minst en timme. Ersättningen utgår med samma ersätt
ning som gäller vid färdtid för landstingets anställda.
Färdtidsersättning utgår inte för tid mellan kl 08.00-17.00 måndag-fredag, såvida tiden inte infaller
under helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton.
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8 ÖVRIGA BESTÄMMELSER
8.1 Egna dagar
Förutom för planerade sammanträden, kongresser, konferenser, informationsmöten, kursverk
samhet och studiebesök där deltagandet har beslutats av respektive organ eller dess ordförande,
har ordinarie förtroendevald i fullmäktige, ordinarie ledamöter i Patientnämnden och landstingets
revisorer rätt till förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, restids-, traktaments
och reseersättning för ytterligare 20 dagar under mandatperioden för dels att av den förtroende
valde fritt disponeras för fullgörandet av förtroendeuppdraget och dels för deltagande i parti
gruppsammanträden med fullmäktigegrupp. Kostnader för konferenser omfattas inte av detta
reglemente.
Högst fyra av dessa tillfällen får förläggas utanför länet. Rese- och traktamentsersättning utanför
Sverige, Norge, Finland och Danmark utgår inte. Partigruppsammanträden med fullmäktigegrupp
bör hållas inom länet.
Politiska sekreteraren och respektive gruppledare ansvarar för att uttaget av egna dagar och delta
gande i partigruppsammanträden inte överstiger det tillåtna. Politiska sekreterarna ansvarar för
attest av dessa dagar. För patientnämnden ansvarar kanslichefen och för landstingets revisorer
ansvarar revisionsdirektören.

8.2 Gruppledare
Gruppledare för de olika partierna i fullmäktige har rätt till ersättning för dagar för sin roll som
gruppledare. Dessa dagar skall användas till att förbereda partiets möten med landstingsgruppen,
samordna och förbereda politiska frågor i landstinget, samordna frågor som berör både bered
ningarna och landstingstyrelsen, tillsammans med fullmäktiges presidium samordna frågor kring
hot och våld mot förtroendevalda, ansvara för information till sin politiska landstingsgrupp samt
leda gruppens arbete. Varje gruppledare har rätt ersättning för tre dagar per år samt 0,38 dagar/mandat och per år.

8.3 Planering av sammanträden med mera
För att underlätta arbetssituationen för förtroendevalda bör planering av sammanträden och
sammankomster av olika slag ske så att spridning till flera dagar än absolut nödvändigt undvikes.
Landstingsstyrelsen och beredningar uppmanas att utnyttja tid som står till förfogande i anslut
ning till sammanträden för till exempel utbildning, information och studiebesök.
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8.4 Landstingets revisorer
Revisorernas ordförande och vice ordförande har rätt till förrättningsarvode för deltagande i för
rättningar som har samband med revisorsuppdraget men inte har samband med revisorernas
förvaltning.
För revisorer som fullgör uppdrag efter mandatperiodens slut utgår förrättningsarvode, ersättning
för förlorad arbetsförtjänst, restids-, traktaments- och reseersättning för sammanträden fram till
och med att revisionsberättelse är avlämnad.

9 TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA
Om tveksamhet uppkommer om tolkningen av dessa bestämmelser ska frågan hänskjutas till
landstingsfullmäktiges ordförande för avgörande efter samråd med vice ordförandena.

10 TABELL ÖVER ÅRSARVODEN
Arvoden för förtroendevald är den procentsats som anges nedan av arvodet till landstingsstyrel
sens ordförande.
Uppdrag

Arvode

Landstingsfullmäktige
Ordförande

15 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

1:e vice och 2:e vice ordförande

10 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Permanenta beredningar
Ordförande

15 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Vice ordförande

10 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Särskilda beredningar
Ordförande

7,5 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande räknat i
tid från den särskilda beredningens första till dess sista sam
manträde
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5 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande räknat i
tid från den särskilda beredningens första till dess sista sam
manträde

Revisorer
Ordförande

15 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Vice ordförande

10 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Patientnämnd
Ordförande

10 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Vice ordförande

6,6 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Landstingsstyrelse
Ordförande

Årsarvodet fastställs genom särskilt beslut

1:e och 2:e vice ordförande

95 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

3:e vice ordförande

95 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande
Omfattningen av arvoderingen är 50 %.

Ledamot

95 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande
Omfattningen av arvoderingen är 25 %.

Personalpolitiskt utskott
Ordförande

1:e vice ordförande i landstingsstyrelsen

Vice ordförande

10 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Ekonomi utskott
Ordförande

Ordförande i landstingsstyrelsen

Vice ordförande

2:e vice ordförande i landstingsstyrelsen
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Etiskt utskott
Ordförande

15 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Vice ordförande

10 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Skolutskott
Ordförande

10 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Vice ordförande

6,5 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande
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1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Ledamöter m.m.
Landstingsstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare, som väljs för fyra år, räknat från och med
den 1 januari efter år då val av fullmäktige har skett i hela landet (6 kap 12 § KL).
Landstingsstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande samt två
3:e vice ordföranden (presidiet), som väljs av fullmäktige för den tid de valts som ledamöter i
landstingsstyrelsen. Ordföranden och vice ordförandena benämns landstingsråd/oppositionsråd.
Vid samtidigt hinder för ordföranden och vice ordförandena samt vid längre hinder för ordfö
randen under tjänstgöringsperioden (>30 dagar) utser landstingsstyrelsen annan ledamot att för
tillfället föra ordet. Till dess valen har gjorts utövas ordförandeskapet av den som varit ledamot
längst tid. Om två eller flera har varit ledamöter lika länge har den äldste av dem företräde.

2 UPPGIFTER
Landstingsstyrelsen ska
•
•

•
•
•

•
•
•
•

leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter
ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs i nämnder, aktiebolag, bolag, förening eller
stiftelse som anges i kap 3 17 - 18 §§ KL samt kommunalförbund som landstinget är
medlem i
ha uppsikt över finansiella samordningsförbund, företag som ingår i Hälsovalet, i den
verksamhet som omfattas av hälsovalet, och entreprenader
uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på landstingets utveckling och ekonomiska
ställning och göra de framställningar som behövs
bereda ärenden som ska handläggas av fullmäktige såvida beredning inte gjorts av
fullmäktigeberedning samt yttra sig över ärenden som ska handläggas av fullmäktige och
som beretts av fullmäktigeberedning med de begränsningar som framgår av 5 kap 29-32
§§ KL
ha hand om den ekonomiska förvaltningen, innefattande förvaltning av landstingets
fastigheter och ansvara för anskaffning av lokaler för landstingets behov
verkställa fullmäktiges beslut
arbeta med frågor om folkhälsa
i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till landstingsstyrelsen.

Landstingsstyrelsen har utöver uppgiften som landstingets styrelse även uppgift att
•
•

leda hälso- och sjukvården inom landstinget enligt 10 § Hälso- och sjukvårdslagen
leda folktandvården inom landstinget enligt 11 § Tandvårdslagen
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vara styrelse för landstingets skolor
ansvara för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för
det civila försvaret som landstinget ska bedriva enligt lagen om kommuners och lands
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(2006:544)
vara krisledningsnämnd enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Landstingstyrelsen ska ha hand om landstingsövergripande frågor (frågor där landstinget uppträ
der som en part och som personalpolitiskt behöver hållas ihop) som rör frågor mellan landstinget
som arbetsgivare och dess arbetstagare (inklusive patientnämndens kansli och revisionskontoret)
och ska därför
•
•

•
•
•
•
•

träffa kollektivavtal med undantag av lokala kollektivavtal om årlig löneöversyn enligt
ÖLA/HÖK vad avser patientnämndens kansli och revisionskontoret
förhandla på landstingets vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt mellan
landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare med undantag av förhandlingar enligt
11 - 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet vad avser patientnämndens
kansli och revisionskontoret
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare
lämna uppdrag som avses i kommunala delegationslagen
besluta om stridsåtgärder
teckna avtalsförsäkringar
besluta om samordning av utgående pensionsförmåner från landstinget och löneförmåner
i samband med anställning efter pensionsavgång

Landstingstyrelsen ska ha hand om landstingsstyrelsens förvaltningspersonal. Landstingsstyrelsen
ska därför inom sitt verksamhetsområde ha hand om frågor som rör förhållandet mellan styrelsen
som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Landstingsstyrelsen får
•

begära in de yttranden och upplysningar som behövs från beredningar, de företag där
landstinget har ett betydande inflytande och anställda för att landstingsstyrelsen ska kunna
fullgöra sina uppgifter

Landstingsstyrelsen ska
•
•

snarast möjligt och senast den 15 april till fullmäktige och revisorerna överlämna
årsredovisningen för föregående år (8 kap 17 § KL)
vid varje fullmäktigesammanträde redovisa uppdrag som fullgjorts enligt fullmäktiges
delegationsordning
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informera från verksamheten om ärenden som har betydelse för fullmäktiges utövning av
sin verksamhetsstyrning (landstingsstyrelsens rapport)
årligen i en uppföljningsplan ange de områden man under året särskilt vill följa upp.

3 DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
Landstingsstyrelsen beslutar enligt kommunallagen 3 kap 13 § i frågor som rör förvaltningen och
i frågor som den enligt lag eller annan författning ska handha.
Landstingsstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden. Är ett enskilt ärende som omfattas
av dessa bestämmelser av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för landstinget ska
det avgöras av fullmäktige.

3.1 Finansiering och placering
•

•

•

•
•
•
•

Vid behov besluta om upplåning och placering inom de beloppsramar och certifikatspro
gram och i enlighet med Placerings- och finansieringspolicy för kortsiktig likviditetsför
valtning i Jämtlands läns landsting
verkställa förvaltningen av likvida medel avsatta för landstingets pensionsförpliktelser en
ligt reglerna i Policyn och placeringsreglementet för förvaltning av likvida medel avsatta
för Jämtlands läns landstings pensionsförpliktelser samt i övrigt besluta i de frågor som
framgår av policyn och reglementet
omfördela medel som har anslagits i resultatbudgeten mellan verksamhetsområden enligt
verksamhetsindelning med undantag av områdena Kultur, Regional utveckling samt Mot
sedda kostnader. Omfördelning får inte leda till förändring av grunduppdraget
omfördela medel som har anslagits i resultatbudgeten inom verksamhetsområden enligt
verksamhetsindelning med undantag av Motsedda kostnader
besluta om nedskrivning av fordran som uppgår till mindre än 8 basbelopp
besluta om vilka förtroendevalda som ska ha rätt att inneha betalkort och mobiltelefon på
landstingets bekostnad
besluta om godkännande av bankgarantier eller försäkringsgarantier i samband med entre
prenader.

3.2 Bidrag
•
•

besluta om bidrag inom näringspolitiska området inom fastställd målsättning och budget
upp till 500 tkr per mottagare
besluta om folkhälsomedel till externa organisationer inom fastställda ramar upp till 10 tkr
per mottagare
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besluta om bidrag till kulturverksamhet, handikapp-, folkhälso- och
nykterhetsorganisationer inom anvisad budget och enligt fastställda regler.

3.3 Tvister om fordringar
•

I mål eller ärenden på landstingets vägnar träffa överenskommelse om betalning av ford
ran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

3.4 Fastigheter
•

•
•

•
•
•

Besluta om köp, försäljning, byte och fastighetsreglering av fastighet eller del av fastighet
till ett värde <100 basbelopp i varje enskilt ärende och inom av fullmäktige fastställd
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande villkor i övrigt
besluta om att arrendera ut eller annars upplåta fastighet eller del av fastighet som ägs av
landstinget
besluta om uthyrning eller annars upplåtelse av nyttjanderätt i fastighet eller del av fastig
het som ägs av landstinget besluta om arrende av mark och byggnader för verksamhetens
behov
besluta om rivning av byggnader på landstingets fastigheter
besluta om att ingå avtal om servitut, ledningsrätt, rätt till väg eller nyttjanderätt i annan
tillhörig fastighet
besluta om att belasta landstingets fastigheter med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt
för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan genom avtal eller
med tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, lednings
rättslagen eller väglagen.

3.5 Yttranden
•

Besluta om att avge yttranden som ankommer på fullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse samt avge yttrande om remisstiden inte medger att yttrandet kan be
handlas vid ordinarie sammanträde med fullmäktige.

3.6 Övrigt
•
•

Besluta om att ta emot gåvor av lös egendom i enlighet med landstingsövergripande reg
ler för gåvor och donationer (Cf 324/98)
besluta om att ta emot eller avstå från att ta emot en donation bestående av lös egendom
(förvaltningsuppdrag) vars kapital upp till högst 500 tkr i enlighet med landstingsövergri
pande regler för gåvor och donationer (Cf 324/98)
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besluta i ärenden enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för
sjukgymnastik (samverkansavtal och vårdavtal enligt lagen)
besluta i ärenden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) §
9:1, rådgivning och annat personligt stöd
besluta om gallringsbestämmelser
besluta om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling
årligen fastställa årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Stiftelsen Jämtlands läns mu
seum för kommande verksamhetsår.

4 SAMMANTRÄDEN
4.1 Ersättare
Kan ledamot inte delta i sammanträde med landstingsstyrelsen ska denne utan dröjsmål under
rätta styrelsens sekreterare, som inkallar den ersättare till tjänstgöring vid sammanträdet, som står
närmast i tur.
Reglerna i 5 kap 13-14 §§ KL om ersättares tjänstgöringsrätt ska gälla för ersättare i styrelsen.
Infinner sig ordinarie ledamot under pågående sammanträde, till vilket han förut anmält förhin
der, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattats i det ärende som behandlades
när den ordinarie ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ersättare som är närvarande vid styrelsens sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i
överläggningarna samt att få sin mening antecknad till protokollet.

4.2 Sekreterare
Sekreterare åt landstingsstyrelsen utses av landstingsdirektören.
Sekreteraren för styrelsens protokoll, ombesörjer expedieringen av styrelsens beslut och fullgör i
övrigt de uppgifter som framgår av detta reglemente eller särskilt beslutas av styrelsen.

4.3 Sammanträdesplan
Landstingsstyrelsen skall för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

4.4 Kallelser
Kallelse ska utsändas till styrelsens ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar) före varje
sammanträde med landstingsstyrelsen.
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Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behand
lade vid sammanträdet.
Handlingar som hör till ärendena lämnas till ledamöterna och ersättarna.
Landstingsstyrelsens sammanträdeshandlingar ska sändas ut med post, i elektronisk konferens till
landstingets revisorer, representanter för press och övriga massmedia i länet samt införas på
landstingets hemsida på Internet.
Slutlig föredragningslista fastställes vid varje sammanträdes början.

4.5 Föredragande
Landstingsdirektören eller den som direktören utser är föredragande vid landstingsstyrelsens
sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna.

4.6 Yttranderätt
Landstingsstyrelsens sekreterare får yttra sig i formella frågor som uppkommer under samman
träde med landstingsstyrelsen och lämna upplysningar med anknytning till sammanträdeshand
lingarna.

4.7 Särskilt tillkallade
Förtroendevald eller tjänsteman hos landstinget eller särskilt sakkunnig som avses i 6 kap 19 §
andra stycket KL tillkallas av landstingsstyrelsens ordförande. Den som sålunda tillkallats får
meddela de upplysningar som begärs och har i övrigt endast yttranderätt som direkt avser upp
lysningarna.

4.8 Hur ärendena avgörs
Regler om omröstning, protokoll och reservation till protokollet finns i 6 kap 28-30 §§ KL och 5
kap 41-44 §§ samt 57-62 §§ samma lag. Beträffande särskilt yttrande till protokollet gäller i til
lämpliga delar vad som föreskrivs om reservation i avsnitt 7.10 i landstingsfullmäktiges arbets
ordning samt 4 kap 22 § KL).

4.9 Justering av protokoll
Landstingsstyrelsen utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare att till
sammans med ordföranden justera landstingsstyrelsens protokoll.
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Har flera ordföranden fungerat vid sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i pro
tokollet som avser de delar av sammanträdet som denne lett förhandlingarna.
Justering sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på varje sida
av protokollet.

4.10

Delgivning av protokoll

Landstingsstyrelsens sekreterare ska se till att utdrag ur styrelsens protokoll lämnas till dem som
är berörda av i protokollet intagna beslut, såvida vederbörande inte får ett fullständigt protokoll.

5 STYRELSEUTSKOTT
5.1 Personalpolitiskt utskott
Inom landstingsstyrelsen ska det finnas ett personalpolitiskt utskott med 3 ledamöter och 3 er
sättare som väljs av landstingsstyrelsen bland landstingsstyrelsens ledamöter eller ersättare för den
tid de valts som ledamöter eller ersättare i styrelsen.
Utskottet ska ha en ordförande (Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande) och en vice ordförande
(presidiet) som väljs av landstingsstyrelsen för den tid de valts som ledamöter i utskottet.
Utskottet ska bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde som ska behandlas av landstingssty
relsen.
Utskottet ska särskilt bevaka och följa upp områden inom det personalpolitiska området såsom
•
•
•
•
•
•

arbetsmiljö
arbetsorganisation och arbetstider
jämställdhet
personal- och kompetensförsörjning
lönepolitik samt
chefs- och ledarskap.

Utskottet får besluta i de frågor som landstingsstyrelsen har delegerat.

5.2 Ekonomiutskott
Inom landstingsstyrelsen ska det finnas ett ekonomiutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare som
väljs av landstingsstyrelsen bland landstingsstyrelsens ledamöter eller ersättare för den tid de valts
som ledamöter eller ersättare i styrelsen.
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Utskottet ska ha en ordförande(Landstingsstyrelsens ordförande) och en vice ordförande (Lands
tingsstyrelsens 2:e vice ordförande) (presidiet) som väljs av landstingsstyrelsen för den tid de valts
som ledamöter i utskottet.
Utskottet ska bereda ärendet landstingsplanen inför beslut av landstingsstyrelsen samt följa den
långsiktiga ekonomiska utvecklingen.

5.3 Skolutskott
Inom landstingsstyrelsen ska det finnas ett skolutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare som väljs
av landstingsstyrelsen bland landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare för den tid de valts som
ledamöter eller ersättare i styrelsen.
Utskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande (presidiet) som väljs av landstingsstyrel
sen för den tid de valts som ledamöter i utskottet.
Utskottet ska bereda ärenden inom utbildningsområdet som ska behandlas av landstingsstyrelsen.
Utskottet får besluta i de frågor som landstingsstyrelsen har delegerat.

5.4 Etiskt utskott
Inom landstingsstyrelsen ska det finnas ett etiskt utskott med 5 ledamöter och 5 ersättare som
väljs av landstingsstyrelsen bland landstingsstyrelsens ledamöter eller ersättare för den tid de valts
som ledamöter eller ersättare i styrelsen.
Utskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande (presidiet) som väljs av landstingsstyrel
sen för den tid de valts som ledamöter i utskottet.
Utskottet ska bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde som ska behandlas av landstingssty
relsen.
Utskottet ska särskilt bevaka och följa upp områden inom det etiska området såsom
•
•
•
•
•
•
•

arbeta med horisontella politiska prioriteringar
ge riktlinjer för etiska bedömningar baserat på den nationella prioriteringsordningen
bereda etiska frågor av långsiktig karaktär, med redan fastställda planer som utgångspunkt
stödja verksamheten i svåra etiska frågor med möjlighet att ta hjälp av någon extern
sakkunnig inom etikområdet
stödja och tillföra kunskaper (”Jämtlandstolkning”) till nationella beslut och även i vissa
fall göra en tolkning av egna styrdokument och beslut i t.ex. Norrlands regionförbund
bidra till att utveckla värdegrundsarbetet i landstinget
hitta former för samarbete med kommunerna i etiska frågor
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utveckla och kontinuerligt utvärdera arbetet.

Utskottet får besluta i de frågor som landstingsstyrelsen har delegerat.

5.5 Gemensamma bestämmelser för utskotten
Vid samtidigt hinder för ordföranden och vice ordföranden samt vid längre hinder för ordföran
den under tjänstgöringsperioden (>30 dagar) utser utskottet annan ledamot att för tillfället föra
ordet.
Utskottet sammanträder på tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas om
ordföranden anser att det behövs eller minst en ledamot begär det.
Utskottet får handlägga ärende bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Kan ledamot inte delta i sammanträde med utskottet ska denne utan dröjsmål underrätta utskot
tets sekreterare, som inkallar den ersättare till tjänstgöring vid sammanträdet, vilken står närmast i
tur.
Reglerna i 5 kap 13-14 §§ KL om ersättares tjänstgöringsrätt ska gälla för ersättare i utskottet.
Infinner sig ordinarie ledamot under pågående sammanträde, till vilket han förut anmält förhin
der, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattats i det ärende som behandlades
när den ordinarie ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ersättare som är närvarande vid utskottets sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i
överläggningarna samt att få sin mening antecknad till protokollet.
Beträffande sekreterare, kallelse, föredragningslista, sammanträdeshandlingar, föredragande, ytt
randerätt, särskilt tillkallade, hur ärendena avgörs, justering av protokoll och delgivning av proto
koll gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet för landstingsstyrelsen.

6 ÖVRIGT
6.1 Underskrifter
Avtal, andra handlingar och liknande samt skrivelser i landstingsstyrelsens namn skrivs under av
ordföranden eller vid förfall för denne, av vice ordföranden, i båda fallen med kontrasignation av
landstingsdirektören.
Avtal, andra handlingar samt skrivelser i ärenden som beslutas av delegat skrivs under av delega
ten.
Skrivelser till följd av verkställighet av beslut undertecknas av tjänsteman som verkställer beslut.
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Landstingsstyrelsen får besluta att underskrift i vissa fall skall ske i annan ordning.

6.2 Delgivning
Delgivning med landstingsstyrelsen sker med ordföranden, dess sekreterare eller den som enligt
särskilt beslut är behörig att ta emot delgivning.

6.3 Arkiv
Landstingsstyrelsen är arkivmyndighet.
För vården av arkivet gäller arkivlagen och landstingets arkivreglemente.

6.4 Ikraftträdande
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2011.
Reglementet är fastställt av landstingsfullmäktige den 22 april 2010, § xx

Utdrag sammanträdesprotokoll
2010-06-22--23

Landstingsfullmäktige

§ 120 Regionförbundet Jämtlands län
(LS/1442/2009)
Ärendebeskrivning

Rådet för regional utveckling i Jämtlands län rekommenderar länets kommuner och
Jämtlands läns landsting att bilda ett kommunalt samverkansorgan, Regionförbundet i
Jämtlands län. Förbundets ändamål ska vara ”att i en demokratiskt styrd organisation
tillvarata länets möjligheter att främja länets uthålliga utveckling och tillväxt samt att i
dessa frågor utöva ett tydligt politiskt ledarskap”. Förbundets uppgift är att ansvara för
samordning av regionala utvecklings- och planeringsfrågor samt att vara en gemensam
organisation för landstinget och kommunerna i Jämtlands län med ändamål att främja
länets utveckling på det sätt som framgår av förbundsordningen.

Beslutsunderlag

PM –landstingets verksamheter som förs över till Regionförbundet Jämtlands län
Rekommendation att bilda Regionförbundet Jämtlands län

Landstingsstyrelsens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Jämtlands läns landsting går med i ett kommunalförbund med förbundsdirektion
tillsammans med kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund,
Åre och Östersund med namnet Regionförbundet Jämtlands län. Förbundet är bildat när
medlemmarnas respektive fullmäktige antagit förbundsordningen.
2. Förslag till förbundsordning antas.
3. Verksamheter som idag bedrivs i delar av landstinget förs över med angivet
landstingsbidrag till kommunalförbundet enligt upprättat PM. Landstingsbidraget för år
2011 uppgår till 37 012 tkr exklusive eventuella effekter av utredning av
administrationskostnader och driften av gården vid JILU.
4. Berörda verksamheter förs över från och med den 1 januari 2011.
5. Beslutet förutsätter att det bildade kommunalförbundet, i enlighet med 4 § lag (2002:34)
om samverkansorgan i länen, senast under augusti 2010 anmäler till regeringen att
förbundet ska inordnas under lagen. Detta innebär att kommunalförbundet tar över vissa
uppgifter från länsstyrelsen.
6. Kostnader för den tillfälliga förbundsdirektionen under 2010 betalas enligt följande:
- arvoden och andra ersättningar till ledamot betalas av respektive medlem
- resursanslag på 50.000 kronor betalas med hälften vardera av kommunförbundet och
landstinget.
7. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att teckna samverkansavtal med Regionförbundet och
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att fatta de kompletterande beslut som krävs efter avslutad utredning om dels gårdsbruket
vid verksamhetsområde Utbildning/utveckling, dels utredning om hantering av
administrativa (OH) kostnader.
8. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att överföra aktierna i de bolag som anges i
promemorian ”Bildande av kommunalt samverkansorgan”, till bokfört värde.

Yrkanden

Robert Uitto (S) yrkar:
1. Tillägg med en punkt 9 med följande lydelse: ”Landstingsfullmäktige uppmanar den
tillfälliga direktionens styrelse att inadjungera en ledamot per parti som representeras i
landstingsfullmäktige och som inte erhåller ordinarie ledamot eller ersättare i styrelsen för
den tillfälliga direktionen.”
2. Följande tillägg i PM – bildande av kommunalt samverkansorgan under rubriken bolag:
Naboer AB.
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Thomas Andersson (C), Gunnar Hjelm (M), Lars-Olof Eliasson (KD) och Monalisa
Norrman (V) yrkar bifall till styrelsens förslag och Robert Uittos yrkanden.
Eija Dibba (V) yrkar att arvodena ska sänkas.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Eija Dibbas yrkande och finner yrkandet avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner förslaget
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos yrkande nr 1 och finner yrkandet
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos yrkande nr 2 och finner yrkandet
antaget.

Landstingsfullmäktiges beslut

1. Jämtlands läns landsting går med i ett kommunalförbund med förbundsdirektion
tillsammans med kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund,
Åre och Östersund med namnet Regionförbundet Jämtlands län. Förbundet är bildat när
medlemmarnas respektive fullmäktige antagit förbundsordningen.
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2. Förslag till förbundsordning antas.
3. Verksamheter som idag bedrivs i delar av landstinget förs över med angivet
landstingsbidrag till kommunalförbundet enligt upprättat PM. Landstingsbidraget för år
2011 uppgår till 37 012 tkr exklusive eventuella effekter av utredning av
administrationskostnader och driften av gården vid JILU.
4. Berörda verksamheter förs över från och med den 1 januari 2011.
5. Beslutet förutsätter att det bildade kommunalförbundet, i enlighet med 4 § lag (2002:34)
om samverkansorgan i länen, senast under augusti 2010 anmäler till regeringen att
förbundet ska inordnas under lagen. Detta innebär att kommunalförbundet tar över vissa
uppgifter från länsstyrelsen.
6. Kostnader för den tillfälliga förbundsdirektionen under 2010 betalas enligt följande:
- arvoden och andra ersättningar till ledamot betalas av respektive medlem
- resursanslag på 50.000 kronor betalas med hälften vardera av kommunförbundet och
landstinget.
7. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att teckna samverkansavtal med Regionförbundet och
att fatta de kompletterande beslut som krävs efter avslutad utredning om dels gårdsbruket
vid verksamhetsområde Utbildning/utveckling, dels utredning om hantering av
administrativa (OH) kostnader.
8. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att överföra aktierna i de bolag som anges i
promemorian ”Bildande av kommunalt samverkansorgan”, till bokfört värde.
9. Landstingsfullmäktige uppmanar den tillfälliga direktionens styrelse att inadjungera en
ledamot per parti som representeras i landstingsfullmäktige och som inte erhåller ordinarie
ledamot eller ersättare i styrelsen för den tillfälliga direktionen.
10. I ”PM – bildande av kommunalt samverkansorgan” under rubriken bolag ska Naboer
AB läggas till.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Eija Dibba (V) till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
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Regionstyrelsen

Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@regionjh.se

2015-02-18

Laglighetsprövning av regionala utvecklingsnämndens
beslut §§ 4 – 10 vid nämndens sammanträde 2015-01-13
(RS/347/2015)
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-01-13, i ett antal ärenden.
Besluten i paragraferna 4 – 10 har överklagats och klaganden har yrkat att besluten ska upphävas
eftersom de inte tillkommit i laga ordning. Samtliga ersättare i nämnden har inte nåtts av kallelsen i
tid och inte heller har handlingarna varit tillgängliga på regionens webbplats.
Ett överklagat beslut ska upphävas om det inte tillkommit i laga ordning. Minst en ersättare i
nämnden har inte i god tid före sammanträde fått tillgång till kallelsen och inte före sammanträdet
fått tillgång till handlingarna och inte heller har handlingarna varit tillgängliga på regionens
webbplats. Detta är inte i överensstämmelse med reglementet för regionala utvecklingsnämnden.
Med hänsyn till att ersättaren inte varit tjänstgörande vid sammanträdet och till att det inte finns
något lagkrav på att besluta om föreskrifter för kallelse och hantering av handlingar inför
sammanträde strider detta inte mot någon beställelse som grundar sig på lag. Besluten har därför
tillkommit i laga ordning. Överklagandet bör därför avslås. Ett förslag till svar har upprättats inom
Samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand angående överklagande av regionala
utvecklingsnämndens beslut 2015-01-13 § 4 - 10.
Svar på föreläggande angående överklagande av regionala utvecklingsnämndens beslut 2015-01-13 §
4 - 10.
Kopia av mail med kallelse till regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2015-01-13
Kopia av mailväxling angående kallelse till regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2015-01-13

Regiondirektörens förslag
1. Yttrande lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
I tjänsten
Björn Eriksson
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REGION
.. AMTLAND
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Förslag till beslut

-"'C. '"

Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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FÖRVALTNINGSRÄ TTEN
I HÄRNÖSAND

Aktbilaga 4

FÖRELÄGGANDE
20 15-02-06

Mål nr.
387 -1 5 -- 393 -1 5

I

Anges vid kontakt med domstolen

Region Jämtland Härjedalen
Box 654
REGION
83 1 27 Östersund
JÄMTLAND HÄRJEDALEN

2015 -02- O9
Mats El Kott .I. Region Jämtland Hä,jedalen
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr...........I..........I20.........

Med detta brev fä r Ni handlingar i målen, aktbilaga l.
Ni ska svara skriftligt. Svaret ska skickas till förvaltnin gsrätten och ha kommit in
senast den 10 mars 2015 .
I svaret bör Ni ange om N i går med på eller motsätter Er det som yrkas. O m Ni motsätter
Er yrkandet bör Ni ange skälen för detta. Ni bör också ange om N i har några bev is som Ni
vill åberopa. I svaret börNi ange målnumren 387-15 -- 393-15.
Observera att målen kan komma att avgöras även om Ni inte svarar.

Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten.

Lars Westman
Telefon direkt 0611-46 06 07

Dok.Id 86768
Postadress
Box 314
871 27 Härnösand

Besöksadress
I3aekgränd 9

Telefon
061 1-460600

Telefax
0611-51 18 20

E-post : fo rva ltni ngsratteniharnosand@dom.se
\VW\V . forva ItIl ingsra tten ihamosand.do I11 slo I.se

Exp cditionstid
måndag - fredag
08 :00- 16:00

Mats El Kott

Stenstigen 9
831 43 Östersund
Tel 063 10 Il 27
Mobil 070 621 84 08
E-post elkott@telia.com

Östersund 4 februari 2015

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314

871 27 Härnösand

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I
HÄRNÖSAND
n,,~
Ink, 2 V"..
~

Målnr

_fl?_
1",6-

33:;- rs

r;;
", .,1
Aktbil. (

LAGLIGHETSPRÖVNING
Aktuellt beslut: Region Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsnämnds beslut
2015-01-13, § § 4 -10
Som medlem i Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen begär jag lag
lighetsprövning av ovan angivna beslut och yrkar att förvaltningsrätten i Härnösand
upphäver besluten.
Den regionala utvecklingsnämnden har att följa det reglemente som gäller för
nämnden tiden 2015 - 2018. Enligt punkt 4.4 Kallelser och handlingar i reglementet
ska dels kallelse och en preliminär föredragningslista göras tillgänglig för nämndens
ledamöter och ersättare minst sju dagar före varje sammanträde (1 st) och dels ska
fullständiga handlingar i de ärenden som satts upp på föredragningslistan göras till
gängliga på regionens webbplats.
Kallelse och preliminär föredragningslista gick aldrig ut till samtliga ersättare.
Fullständiga handlingar hölls aldrig (och finns fortfarande inte där) tillgängliga på
regionens webbplats. Avsikten med att hålla handlingarna tillgängliga är att ge
regionens medlemmar möjligheten att påverka sina valda ledamöter. Eftersom inte
heller någon preliminär föredragningslista publicerades så fråntogs de den möjlig
heten. Vid mötet togs flera viktiga beslut som har stor betydelse för hela mandat
perioden, vilket gör underlåtelsen att följa reglementet särskilt allvarligt.
Med åberopande av det nu anförda menar jag att beslutet inte tillkommit i laga ord
sning. Förhållandet har stor betydelse för det demokratiska medborgarinflytandet
och kan därför ha haft stor betydelse för de olika ärendenas behandlingar och beslut.
Dag som ovan

Mats El Kott
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Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@regionjh.se

2015-02-18

Dnr RS/347/2015

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand

Svar på föreläggande angående överklagande av
regionala utvecklingsnämndens beslut 2015-01-13 §§ 4
10.
Mål nr 387-15 – 393-15

Region Jämtland Härjedalen yrkar att överklagandet avslås.
Regionala utvecklingsnämnden tillkom den 1 januari 2015. Ledamöter och presidium i
nämnden utsågs av landstingsfullmäktige den 10 december 2014.
Enligt reglementet för Regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland Härjedalen gäller
följande om kallelser och handlingar till ärenden som ska behandlas på sammanträde.
”Kallelse och en preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli
behandlade vid sammanträdet ska göras tillgänglig för nämndens ledamöter och
ersättare i god tid (minst 7 dagar) före varje sammanträde med regionala
utvecklingsnämnden.
Slutlig föredragningslista fastställes vid varje sammanträdes början.
Fullständiga handlingar i de ärenden som har satts upp på föredragningslistan ska före
sammanträdet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för
regionens revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på regionens webbplats.”
Förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen tilldelas en e-postadress i region
Jämtland Härjedalen. Regionen kommunicerar med de förtroendevalda via den
adressen. I undantagsfall kan alternativ adress användas om någon förtroendevald bett
om det. Eftersom det var första sammanträdet med nämnden och valen av ledamöter
och ersättare skett den 10 december användes de adresser som var kända och som
samlats in på olika sätt.
Ordföranden i nämnden bestämde att nämndens första sammanträde skulle hållas den
13 januari 2015. Kallelsen sändes med e-post till utsedda ledamöter och ersättare den 30
december 2014. Till e-postmeddelandet var bifogat en preliminär föredragningslista och
samtliga handlingar. Kallelsen med fullständiga handlingar till ärendena nådde samtliga
ledamöter och ersättare utom ersättarna Marie Svensson, som nåddes den 2 januari
2015, Jörgen Blom och Mats El Kott. Kopia av mail och de svar som kom kopplat till
Besöksadress: Kyrkgatan 12 Östersund Postadress: Region Jämtland Härjedalen Box 654 831 27 Östersund
Telefon: 063-14 75 00 Fax: 063-14 77 56 E-post: region@regionjh.se Webbplats: www.regionjh.se
Bankgiro: 250-0486 Plusgiro: 8 28 00-4 Org nr: 232100-0214

Samordningskansliet

2015-02-18

Helge Jonsson

mailet bifogas för att visa när kallelsen gått ut och till vilka samt vilka meddelanden som
kommit med anledning av mailet.
Jörgen Blom var närvarande på sammanträdet och tjänstgörande ersättare så han har
nåtts av kallelsen. Han har på fråga uppgett att han fått kallelsen före sammanträdet men
inte minns när och på vilket sätt han fick den.
Mats El Kott hörde av sig till regionen genom mail den 15 januari och undrade varför
han inte fått någon kallelse. Det framkom då att hans mailadress i kallelsen var
felskriven, ett bindestreck saknades mellan El och Kott. Det har inte kommit någon
signal från e-postsystemet till regionen, så som skedde för Marie Svensson och Jörgen
Blom, om att den använda mailadressen var felaktig. Regionen har därför inte uppfattat
att kallelsen inte nått honom och har därför inte kunnat vidta någon åtgärd med
anledning av det.
Handlingarna har, som klaganden anför, inte lagts ut på regionens hemsida.
Anledningen till detta var att då kallelsen skickades hade de tjänstemän som skickade
handlingen inte tillgång till att lägga ut handlingarna på regionens hemsida.
Hur nämnders kallelser och handlingar ska tillhandahållas ledamöter och ersättare är inte
reglerat i kommunallagen. Där regleras endast att nämnden ska bestämma tid och plats
för sammanträdena, (6 kap 18 § kommunallagen). Fullmäktige har dock reglerat frågan
genom att ta in ovan nämnda bestämmelse i nämndens reglemente. Det finns dock inget
lagkrav på att detta ska preciseras genom beslut av fullmäktige eller nämnden.
Självfallet är det viktigt att ledamöter och ersättare nås av kallelse till sammanträden och
får del av handlingar. Att icke tjänstgörande ersättare inte fått del av kallelse eller
handlingar före ett möte är inte i överensstämmelse med nämndens reglemente.
Eftersom det inte är föreskrivet i lag att detta ska regleras i ett reglemente får en
överträdelse av reglementet anses vara av ordningskaraktär. Besluten har därför
tillkommit i laga ordning.
Region Jämtland Härjedalen anser det är viktigt att allmänheten har möjlighet att följa
vad som händer i regionen. Ett sätt att göra det på är att göra regionens offentliga
handlingar tillgängliga för allmänheten på regionens webbplats. Det sker genom att
diariet är tillgängligt via webbplatsen och att offentliga handlingar i ärenden som
behandlas i fullmäktige, styrelsen och nämnder också görs tillgängliga på detta sätt.
Regleringen i nämndens reglemente om att handlingarna ska göras tillgängliga på
webbplatsen har tillkommit av den anledningen och inte primärt för att göra
informationen tillgänglig för förtroendevalda även om det syftet uppnås också genom
detta. På hemsidan kan bara offentliga handlingar läggas ut. Andra handlingar som ska
behandlas på nämndens sammanträden tillgängliggörs på annat sätt enligt
bestämmelsen. Det finns inget lagkrav på att lägga ut handlingar på detta sätt.
Det demokratiska inflytande på styrningen av kommuner, landsting och regioner sker
genom allmänna val till fullmäktige. På så vis har medborgarna fullständigt inflytande på
den politiska representationen i fullmäktige. Ytterligare möjligheter till inflytande har
medborgarna genom att löpande ha kontakt med sina förtroendevalda. Den kommunala
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Helge Jonsson

beslutsordningen utgår från representativ demokrati som innebär att de valda
ledamöterna fattar beslut. Medborgarna har som medlemmar i kommuner, landsting och
regioner inget formellt inflytande på ärendehanteringen eller beslutsgången. I stället är
det de valda ledamöterna som utövar beslutsrätten. Medborgarna har heller inte tillträde
till andra möten än fullmäktigemöten. Det förhållande att handlingarna till ett
nämndmöte inte varit tillgängliga för medborgarna och därför kan ha betagit
medborgarnas möjlighet att påverka sina förtroendevalda inför besluten på mötet
medför inte att beslut på mötet inte tillkommit i laga ordning. Den aktuella
bestämmelsen i reglementet har karaktären av ordningsföreskrift.
Med hänsyn till vad som anförts ovan har besluten tillkommit i laga ordning.
Samtliga ordinarie ledamöter och den tjänstgörande ersättaren har nåtts av kallelsen och
fått del av fullständiga handlingar i tid före sammanträdet. Övriga ersättare utom Mats
El Kott har också nåtts av kallelse och fått del av handlingar i god tid före
sammanträdet. Om rätten skulle finna att det förhållande att Mats Ek Kott inte nåtts av
kallelse skulle medföra att beslutet inte tillkommit i laga ordning bör besluten ändå bestå
eftersom felet har saknat betydelse för ärendenas utgång.
Icke tjänstgörande ersättare har möjlighet att yttra sig på sammanträdet men inte delta i
besluten. Möjligheten för icke tjänstgörande ersättare att få framföra sin åsikt på mötet
har formellt ingen betydelse för ärendenas utgång.
Med hänsyn till det anförda finns inte grund för att undanröja besluten.
REGIONSTYRELSEN

Ann-Marie Johansson
Ordförande

Bilagor:

Björn Eriksson
Regiondirektör

Kopia av mail med kallelse till regionala utvecklingsnämndens
sammanträde 2015-01-13
Kopia av mailväxling angående kallelse till regionala utvecklingsnämndens
sammanträde 2015-01-13
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2015-02-12
REGION

.....

A.

JÄMTLAND re. "
" HÄRJEDALEN\f:/

Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>

Kallelse till Regionala utvecklingsnämnden den 13 januari
13 meddelanden
Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
30 december 2014 10:07
Till: Robert Uilto <robert.uitto@regionjamtland.se>, kata.nilsson@gmail,com, Thomas Hägg
<thomas.hagg@jll.se>, mia.eriksson@berg.se, jorgen.persson@bracke.se, Jan-Olof Andersson <jan
olof.andersson@regionjamtland.se>, Susanne Wall ner <susanne.wallner@jll.se>, Eva Hellstrand
<eva.hellstrand@centerpartiet.se>, Jörgen Larsson <jorgen.larsson@centerpartiet.se>, Bo Danielsson
<bo.danielsson@jll.se>, thomas .johansson. nordqvist@sverigedemokratema.se, karin.osterberg@jll.se, Stefan
Nilsson <stefan.nilsson@ragunda.se>, revision@jll.se, elisabeth.lindholm0509@gmail.com,
tahar.khalfallah@krokom.se, ella.wallberg@telia.com, mariajacobsson03@hotmail.com, anna
karin.vemberg@jll.se, joel.nordqvist@moderat.se, gunnar.hjelm@jll.se, carina.asplund@centerpartiet.se,
jorgen.blom@krokom.se, marie.svensson@vansterpartiet.se, bengt.ake.arendolf@sverigedemokratema.se,
lisa.m.bois@gmail,com, Mats El Kott <mats.elkott@jll.se>, Anders Byström
<anders. bystrom@regionjamtland.se>, Arne Nilsson <arne"nilsson@regionjamtland.se>, Berit Eriksson
<berit.eriksson@regionjamtland.se>, Håkan Lundmark <hakan.lundmark@regionjamtland.se>, Ingrid Printz
<ingrid.printz@regionjamtland.se>, Lena Hallquist <Iena.hallquist@regionjamtland.se>, Sven Winemark
<sven.winemark@regionjamtland.se>, Ulf von Sydow <Ulf.von.Sydow@regionjamtland.se>, Ruth Ericsson
<ruth.ericsson@regionjamtland.se>
Kopia: Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>
Hej
Här kommer nu kallelse till det allra första sammanträdet i den regionala utvecklingsnämnden inom den
alldeles nya Region Jämtland Hä~edalen. Ett historiskt tillfälle.
Kallelsen är i PDF-format. Det ska vara bokmärke i vänstra kanten. Kan se lite olika ut vilken typ av dator ni
har men det ska går att få fram bokmärken på alla typer. Det blir lältare alt navigera med bokmärkena.
Hör av er till mig om ni inte får till det.
Er kommande sekreterare är Helena Wiktorsson som har gjort det rätta valet att vara med sina bam dessa
dagar. Själv skjuter jag min ledighet till varmare väder.
James

James Winoy
Just när kallelsen skickas:
Förbundssekreterare
Regionförbundet Jämtlands län
063-146585

Il Ärende till RUN 13 januari 2015 (1).pdf
4895K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Till: registrator@regionjamtland.se

30 december 2014 10:08

Delivery to the following recipient failed permanently:
marie.svensson@vansterpartiet.se
Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain
vansterpartiet.se by vpmaiI01.admax.se. [194.32.151.110).
The error that the other server returned was:
550 5.1.1 Recipient unknown
https:/Imail.google.com/mail/u/1I?ui=2&ik=6c4Od95bd4&view=pt&q=kallelse%2Otill%20regionala&psize=5O&pmr=100&pdr=5O&search=apps&th=14a9a7...
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-

Original message 

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=1e100.net; 5=20130820;
h=x-gm-message-state:mime-version:from:date:message-id:subject:to:cc
:content-type;
bh=q6S4eQYS8hg7Me18T6DqPARFhykRU1 PDZ2rhXQusDLc=;
b=CTPv3yaerPiHy/Tyk9GHG8TwuMIUgp03WvGEWxDC+4j6aljnm5bJ04u3h1 Gw1 vkFJ K
aKZ3Rki 1cAO/xoUVmAiOcZi16cuzVBytmoQgszhvN8giMrZDhWtY74/n7kXTHE4stq/1
x435XfpOM9SkVR4gTxm6hhxCSkwDdX2nvnixOezqE7raEbf5jVMPGY15i+uXG/ORTqfj
VfGnND01nmzLNIMTQTpjRVBYwKEdyHRu1qML6ADI7fy8Mb27DyG/v5L71vEEbkxc5t5M
vhm/lmVJXuJxITxlgxhnbtzBOutiu83LJ/51fG2+VAX9YWh4/v6thDAka5xGeG/65HNk
zFdg==
X-Gm-Message-State: ALoCoQlqc92WOdmq+GG7c 7e/ JOwYJ 10j+rh6QA50jPppYjOIKnuJfaENebC4Zpo
kJAvqhOJHWAXp
X-Received: by 10.221.66.138 with SMTP id xq10mr34491538vcb.24.1419930503889;
Tue, 30 Dec 2014 01:08:23 -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.52.165.107 with HTTP; Tue, 30 Dec 2014 01:07:59 -0800 (PST)
From: =?UTF-8?Q?Registrator_Regionf=C3=B6rbundet_J=C3=A4mtlandsJ=C3=A4n?=
<registrator@regionjamtland.se>
Date: Tue, 30 Dec 2014 10:07:59 +0100
Message-ID: <CA+JnDVEVr55xN5eNLdqWp=7qiCbjG7XmSdc=P3D_gw5DPhOg@maiI.gmail.com>
Subject: =?UTF-8?Q?Kallelse_till_Regionala_utvecklingsn=C3=A4mnden_den_13j?=
=?UTF-8?Q?anuari?=
To: Robert Uillo <robert.uitto@regionjamtland.se>, kata.nilsson@gmail.com,
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEjDpGdn?= <thomas.hagg@jll.se>, mia.eriksson@berg.se,
jorgen.persson@bracke.se,
Jan-Olof Andersson <jan-olof. andersson@regionjamtland.se>,
Susanne Wallner <susanne.wallner@jll.se>, Eva Hellstrand <eva.hellstrand@centerpartiet.se>,
=?UTF-8?Q? J =C3= B6rgen_ Larsson?= <jorgen.larss on@centerpartiet.se> ,
Bo Danielsson <bo.danielsson@jll.se>, thomas.johansson. nordqvist@sverigedemokraterna.se,
karin.osterberg@jll.se, Stefan Nilsson <stefan.nilsson@ragunda.se>, revision@jll.se,
elisabeth.lindholm0509@gmail.com, tahar.khalfallah@krokom.se,
ella.wallberg@telia.com, mariajacobsson03@hotmail.com,
anna-karin. vernberg@jll.se, joel. nordqvist@moderat.se, gunnar. hjelm@jll.se,
carina.asplund@centerpartiet.se, jorgen.blom@krokom.se,
marie.svensson@vansterpartiet.se, bengt.ake.arendolf@sverigedemokraterna.se,
lisa.m.bois@gmail.com, Mats El Koll <mats.elkott@jll.se>,
=?UTF-8?Q?Anders_Bystr=C3=B6m?= <anders.bystrom@regionjamtland.se>,
Ame Nilsson <arne.nilsson@regionjamtland.se>,
Berit Eriksson <berit.eriksson@regionjamtland.se>,
=?UTF-8?Q?H=C3=A5kan_Lundmark?= <hakan.lundmark@regionjamtland.se>,
Ingrid Printz <ingrid.printz@regionjamtland.se>,
Lena Hallquist <lena. hallquist@regionjamtland.se>,
Sven Winemark <sven. winemark@regionjamtland.se>,
Ulf von Sydow <Ulf.von.Sydow@regionjamtland.se>,
Ruth Ericsson <ruth.ericsson@regionjamtland.se>
Cc: Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>
Content-lype: multi part/mixed; boundary=001a11364ca44bbbe6050b6b5554
[Citerad text är dold]

Lena Hallquist <Iena.hallquist@regionjamtland.se>
Till: registrator@regionjamtland.se

30 december 2014 10:08

Semester och är bortrest, kommer därför inte att läsa mailen under ledigheten den 22 dec.-7 jan.
Hälsningar Lena Hallquist

https:lfmail.google.com/mail/ulll?ui=2&ik=6c4Od95bd4&view=pt&q=kallelse%20ti11%20regionala&psize=50&pmr=100&pdr=50&search=apps&th=14a9a7...

218

2015-02-12

regionjamtland.se e-post - Kallelse till Regionala utvecklingsnämnden den 13 januari

Mvh
Lena Hallquist

Samordnare Socialvälfärd
Regionförbundet Jämtlands län
tel: 063-146525
Mobil 070-2252042
Epost lena.hallquist@regionjamtland.se
besöksadress:
Rådhusgatan 72
Östersund

Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@smtp300.stejtech.net>
Till: registrator@regionjamtland.se

30 december 2014 10:08

This is the mail system at host smtp300.stejtech.net.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. lI's at!ached below.
For further assistance, please send mail to post master.

If you do so, pleas e include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<jorgen.blom@krokom.se>: host mail.krokom.se[217.115.54.134] said: 550 No such
recipient (in reply to RCPT TO command)
Final-Recipient: rfc822; jorgen.blom@krokom.se
Original-Recipient: rfc822;jorgen.blom@krokom.se
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mail.krokom.se
Diagnostic-Code: smtp; 550 No such recipient

Dnoname
4K

Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
Till: joel.nordkvist@moderat.se

30 december 2014 10:43

Hej
Första försöket med med ett "q". Nu blir det med ett "k". Hoppas det går bättre.
James
James Winoy
Förbundssekreterare
Regionförbundet Jämtlands län
063-146585
- - Vidarebefordrat meddelande - 
Från: Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
Datum: 30 december 201410:07
https:/Imail.google.com/mail/u/1I?ui=2&ik=6c4Od9Sbd4&view=pl&q=kallelse%2Otill%20regionala&psize=5O&pmr=100&pdr=50&search=apps&lh=14a9a7...
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Ämne: Kallelse till Regionala utvecklingsnämnden den 13 januari
Till: Robert Uitto <robert.uitto@regionjamtland.se>, kata.nilsson@gmail.com, Thomas Hägg
<thomas.hagg@jll.se>, mia.eriksson@berg.se, jorgen.persson@bracke.se, Jan-Olof Andersson <jan
olot.andersson@regionjamtland.se>, Susanne Wallner <susanne.wallner@jll.se>, Eva Hellstrand
<eva.hellstrand@centerpartiet.se>, Jörgen Larsson <jorgen.larsson@centerpartiet.se>, Bo Danielsson
<bo. danielsson@jll.se>, thomas.johansson. nordqvist@sverigedemokraterna.se, karin.osterberg@jll.se,
Stefan Nilsson <stefan.nilsson@ragunda.se>, revision@jll.se, elisabeth.lindholm0509@gmail.com,
tahar. khalfallah@krokom.se, ella. wallberg@telia.com, rnariajacobsson03@hotmail.com, anna
karin. vernberg@jll.se, joel.nordqvist@moderat.se, gunnar.hjelm@jll.se, carina.asplund@centerpartiet.se,
jorgen.blom@krokom.se, marie.svensson@vansterpartiet.se, bengt.ake.arendolf@sverigedemokraterna.se,
lisa.m.bois@gmail.com, Mats El Kott <mats.elkott@jll.se>, Anders Byström <anders.bystrom@
regionjamtland.se>, Arne Nilsson <arne.nilsson@regionjamtland.se>, Berit Eriksson <berit.eriksson@
regionjamtland.se>, Håkan Lundmark <hakan.lundmark@regionjamtland.se>, Ingrid Printz
<ingrid.printz@regionjamtland.se>, Lena Hallquist <Iena.hallquist@regionjamtland.se>, Sven Winemark
<sven.winemark@regionjamtland.se>, Ulf von Sydow <Ulf.von.Sydow@regionjarntland.se>, Ruth Ericsson
<nuth.ericsson@regionjamtland.se>
Kopia: Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>
[Citerad text är dold)

m

Ärende till RUN 13 januari 2015 (1).pdf
.. 4895K

Håkan Lundmark <hakan.lundmark@regionjamtland.se>
Svara: kou@regionjamtland.se
Till: "kou@regionjamtland.se" <kou@regionjamtland.se>

30december201411:10

Hej och God fortsättning,
här kommer kallelse o bilagor till första mötet med RUN 13/1. I bilagoma finns en hel del matnyttingt om den
nya politiska organisationen, delegationsplaner, VP mm
vi hörs
Håkan
- - - - Vidarebefordrat meddelande - - 
Från: Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
Datum: 30 december 201410:07
Ämne: Kallelse till Regionala utvecklingsnämnden den 13 januari
Till: Robert Uitto <robert.uitto@regionjamtland.se>, kata.nilsson@gmail.com, Thomas Hägg
<thomas.hagg@jll.se>, mia.eriksson@berg.se, jorgen.persson@bracke.se, Jan-Olof Andersson <jan
olof.andersson@regionjamtland.se>, Susanne Wall ner <susanne.wallner@jll.se>, Eva Hellstrand
<eva.hellstrand@centerpartiet.se>, Jörgen Larsson <jorgen.larsson@centerpartiet.se>, Bo Danielsson
<bo. danielsson@jll.se>, thomas .johans son. nordqv is t@sverigedemokraterna.se, kari n.osterberg@jll.se,
Stefan Nilsson <stefan. nilsson@ragunda.se>, revision@jll.se, elisabeth.lindholm0509@gmail.com,
ta har. khalfallah@krokom.se, ella. wallberg@telia.com, mariajacobsson03@hotmail.com, anna
karin. vernberg@jll.se, joel. nordqvist@moderat.se, gunnar. hjelm@jll.se, carina.asplund@centerpartiet.se,
jorgen.blom@krokom.se, marie.svensson@vansterpartiet.se, bengt.ake.arendolf@sverigedemokraterna.se,
lisa.m.bois@gmail.com, Mats El Kott <mats.elkott@jll.se>, Anders Byström <anders.bystrom@
regionjamtland.se>, Arne Nilsson <arne.nilsson@regionjamtland.se>, Berit Eriksson <berit.eriksson@
regionjamtland.se>, Håkan Lundmark <hakan.lundmark@regionjamtland.se>, Ingrid Printz
<ingrid.printz@regionjamtland.se>, Lena Haliquist <Iena.hallquist@regionjamtland.se>, Sven Winemark
<sven.winemark@regionjamtland.se>, Ulf von Sydow <Ulf.von.Sydow@regionjamtland.se>, Ruth Ericsson
<ruth.ericsson@regionjamtland.se>
Kopia: Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>

[Citerad text är dold)

Håkan Lundmark
Områdeschef, Kompetens och utbildning
Regionförbundet Jämtlands län
https://mail.google.com/mailfu/1/?ui=2&ik=6c4Od95bd4&view=pt&q=kallelse%20ti11%20regionala&psize=5O&pmr=101J&pdr=50&search=apps&th=14a9a7...
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2015-02-12
070-322 6976
063-146550

hakan .Iu ndma rk@regionjamtland.se
'WINW.regionjamtland.se

Regionförbundet Jämtlands län arbetar med att samordna och effektivisera det regionala tillväxtarbetet.
Uppgiften är att ta tillvara länets möjligheter och främja utveckling inom en rad Viktiga områden - näringsliv,
utbildning och kompetensutveckling, kultur, infrastruktur samt frågor som rör social välfärd och en hållbar,
attraktiv Iivsmiljö_

Det här meddelandet skickas till dig eftersom du prenumererar på gruppen "KOU" i Google Grupper.
Om du vill sluta prenumerera på den här gruppen och inte längre få någon e-post från den skickar du ett e
postmeddelande till kou+unsubscribe@regionjamtland.se.
Om du vill göra inlägg i den här gruppen skickar du ett e-postmeddelande till kou@regionjamtland.se.
Om du vill visa den här diskussionen på webben besöker du https:llgroups.google.com/a/
regionjamtland. s eldl ms gid/kou/CAHNCq8oF J 8_DAy UCA8ot5Wz SVid 1So8rX_ -0% 3DzM nzX
tqQKO%2Bg%40mail.gmail.com.
Fler alternativ finns på https:llgroups.google.com/a/regionjamtland.se/d/optout.

tE Ärende till RUN 13 januari 2015 (1).pdf
4895K

Thomas Johansson Nordqvist
<thomas.johansson.nordqvist@svertgedemokraterna.se>
Till: Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
Hej

på

30 december 2014
12:46

ER.

Jag Thomas Johansson Nordqvist P.nr:520922-5811 kommer
till detta möte den 13 januari 2015 till Regionala Utvecklingsnämden.
Hälsningar.
Thomas Johansson Nordqvist.
070-2113652

2014-12-30 10:07 skrev Registrator Regionförbundet Jämtlands län:
[Citerad text är dold]

Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
Till: Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>

30 december 2014 12:56

Se nedan
James

James Winoy
Förbundssekreterare
Regionförbundet Jämtlands län
063-146585
- - - Vidarebefordrat meddelande - - 
Från: Thomas Johansson Nordqvist <thomas.johansson. nordqvist@sverigedemokraterna.se>
Datum: 30 december 2014 12:46
Ämne: Re: Kallelse till Regionala utvecklings nämnden den 13 januari
Till: Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
[Citerad text är dold]

https:llmail.google.comfmailfuf1f?ui=2&ik=6c40d95bd4&virm=pt&q=kallelse%2Otill%20regionala&psize=5O&pmr=100&pdr=50&search=apps&th=14a9a7...
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Joel Nordkvist <joel.nordkvist@moderat.se>
Till: registrator@regionjamtland.se

30 december 2014 17:01

Det gick bra, tack!
Mvh II Joel
Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
Till: marie.svensson@jll.se

2 januari 2015 07:30

Hej
Dessvärre lite sent eftersom jag hade fel adress till dig.
James

James Winoy
Förbundssekreterare
Regionförbundet Jämtlands län
063-146585
- - - Vidarebefordrat meddelande - - 
Från: Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
Datum: 30 december 2014 10:07
Ämne: Kallelse till Regionala utvecklingsnämnden den 13 januari
Till: Robert Uitto <robert.uitto@regionjamtland.se>, kata.nilsson@gmail.com, Thomas Hägg
<thomas.hagg@jll.se>, mia.eriksson@berg.se, jorgen.persson@bracke.se, Jan-Olof Andersson <jan
olof.andersson@regionjamtland.se>, Susanne Wall ner <susanne.wallner@jll.se>, Eva Hellstrand
<eva.hellstrand@centerpartiet.se>, Jörgen Larsson <jorgen.larsson@centerpartiet.se>, Bo Danielsson
<bo. danielsson@jll.se>, thomas .johanss on. nordqvis t@sverigedemokraterna.se, kari n. osterberg@jll.se,
Stefan Nilsson <stefan.nilsson@ragunda.se>, revision@jll.se, elisabeth.lindholm0509@gmail.com,
tahar.khalfallah@krokom.se, ella.wallberg@telia.com, mariajacobsson03@hotmail.com, anna
karin. vernberg@jll.se, joel. nordqvist@moderat.se, gunnar. hjelm@jll.se, carina.asplund@centerpartiet.se,
jorgen. blom@krokom.se, marie.svensson@vansterpartiet.se, bengt.ake.arendolf@sverigedemokraterna.se,
lisa.m.bois@gmail.com, Mats El Kott <mats.elkott@jll.se>, Anders Byström <anders.bystrom@
regionjamtland.se>, Arne Nilsson <arne.nilsson@regionjamtland.se>, Berit Eriksson <berit.eriksson@
regionjamtland.se>, Håkan Lundmark <hakan.lundmark@regionjamtland.se>, Ingrid Printz
<ingrid.printz@regionjamtland.se>, Lena Hallquist <Iena.hallquist@regionjamtland.se>, Sven Winernark
<sven.winemark@regionjamtland.se>, Ulf von Sydow <Ulf.von.Sydow@regionjamtland.se>, Ruth Ericsson
<ruth.ericsson@regionjamtland.se>
Kopia: Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>

[Citerad text är dold]

m4895K
Ärende till RUN 13 januari 2015 (1).pdf
Anna-karin Vernberg <anna-karin.dahl@regionjh.se>
Till: registrator@regionjamtland.se

5 januari 201511:37

Jag ska försöka komma på utbildningsdelen, men har även fortroendernannautbildning med kommunen samma dag.
/ Anna-Karin
Vänliga hälsningar, Anna-Karin
Anna-Karin Vernberg (M)
Regionfullmäktige
htlps:flmail.google.com/mail/ul1I?ui=2&ik=6c4Od95bd4&vi"",=pt&q=kallelse%2otiII%20regionala&psize=5O&pmr=100&pdr=50&search=apps&th=14a9a7...
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Bamarenan
Ersättare Regional utvecklingsnämnd
Region Jämtland Hä~edalen
Mobil: 0709-188600
www.regionjh.se

Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
Till: Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>

5 januari 201511:50

Se nedan
James

James Winoy
Förbundssekreterare
Regionförbundet Jämtlands län
063-146585
- - - Vidarebefordrat meddelande - - 
Från: Anna-karin Vernberg <anna-karin.dahl@regionjh.se>
Datum: 5 januari 201511:37
Ämne: Re: Kallelse till Regionala utvecklingsnämnden den 13 januari
Till: registrator@regionjamtland.se
[Citerad text är dold]

Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
Till: Anders Rubensson <anders.rubensson@regionjamtland.se>

9 januari 2015 12:52

Ledsen att jag missade dig.
James

James Winoy
Förbundssekreterare
Regionförbundet Jämtlands län
063-146585
- - - Vidarebefordrat meddelande - - 
Från: Registrator Regionförbundet Jämtlands län <registrator@regionjamtland.se>
Datum: 30 december 201410:07
Ämne: Kallelse till Regionala utvecklings nämnden den 13 januari
Till: Robert Uitto <robert.uitto@regionjamtland.se>, kata.nilsson@gmail.com, Thomas Hägg
<thomas.hagg@jll.se>, mia.eriksson@berg.se, jorgen.persson@bracke.se, Jan-Olof Andersson <jan
olof.andersson@regionjamtland.se>, Susanne Wall ner <susanne.wallner@jll.se>, Eva Hellstrand
<eva. hellstrand@centerpartiet.se>, Jörgen Larsson <jorgen.larsson@centerpartiet.se>, Bo Danielsson
< bo. danielsson@jll.se>, thomas. johansson. nordqv is t@sverigedemokraterna.se, karin. osterberg@jll.se,
Stefan Nilsson <stefan.nilsson@ragunda.se>, revision@jll.se, elisabeth.lindholm0509@gmail.com,
tahar.khalfallah@krokom.se, ella.wallberg@telia.com, mariajacobsson03@hotmail.com, anna
karin. vernberg@jll.se, joel.nordqvist@moderat.se, gunnar. hjelm@jll.se, carina.asplund@centerpartiet.se,
jorgen.blom@krokom.se, marie.svensson@vansterpartiet.se, bengt.ake.arendolf@sverigedemokraterna.se,
lisa.m.bois@gmail.com, Mats El Kott <mats.elkott@jll.se>, Anders Byström <anders.bystrom@
regionjamtland.se>, Ame Nilsson <arne.nilsson@regionjamtland.se;>, Berit Eriksson <berit.eriksson@
regionjamtland.se>, Håkan Lundmark <hakan.lundmark@regionjamtland.se>, Ingrid Printz
<ingrid.printz@regionjamtland.se>, Lena Hallquist <Iena.hallquist@regionjamtland.se>, Sven Winemark
<sven.winemark@regionjamtland.se>, Ulf von Sydow <Ulf.von.Sydow@regionjamtland.se>, Ruth Ericsson
<ruth.ericsson@regionjamtland.se>
Kopia: Helena Wiktorsson <helena. wiktorsson@regionjamtland.se>
https:/Imail.google.comfmail/u/1/?ui=2&ik=6c4Oc\9Sbd4&view=pt&q=kallelse%2Otill%20regionala&psize=5D&pmr=100&pdr=5O&search=apps&th=14a9a7...
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2015-02-12

[Citerad text är dold]

Ärende liII RUN 13 januari 2015 (1).pdf

4895K

https:/Imail.gaogle.comfmailfu/1f?ui=2&ik=6c4Od95bd4&view=pt&q=kaJlelse%2otill%20regionala&psize=5O&pmr=100&pdr=50&search=apps&th=14a9a7...
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REGION

....

A

JÄMTLAND,re '"
" HÄRJEDALEN - .. '
.

Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>

Fwd(2): Regionala utvecklingsnämnden
5 meddelanden
Charlotte Funseth <chal1otte.funseth@regionjh.se>
Till: helena. wiktorsson@regionjamtland.se

16 januari 2015 09:21

Hej,
Se nedan mejl från Mats El Kott (FP). Han är ersättare i RUN. Svarar du honom?
Vänliga hälsningar
Charlotte Funseth

-

Originalmeddelande 

Astrid Johansson
Region Jämtland Hä~edalen
Administrativ assistent
Samordningskansliet
Tel: 063-147565 (intemt) 27565
Mail: astrid.johansson@jll.se
- - Originalmeddelande 

Astrid!
Jag undrar om Du kan hjälpa mig med regionala utvecklingsnämnden som jag inte vet vilken tjänsteman som
handhar. Det var tydligen sammanträde ihäromdagen och jag fick ingen kallelse varför det blev lite tokigt
med valen där. DEt finns inte heller ngr handlingar avseende nämnden på hemsidan. Jag har inte ngn
konferens här. Det är bra om Du kan meddela att kallelse ska gå till mig e-post elkott@telia.com
Vänligen
Mats El Kott

Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>
Till: elkott@telia.com

16 januari 201509:59

Hej!
Först vill jag be om ursäkt över all kallelsen till RUN inte nått dig.
Den e-post-adress jag fålt till dig är mats.elkoll@jll.se.
Jag skickar hädanefter kallelsen på den adress du nu anger.
Vänliga hälsningar
IHelena Wiktorsson
Helena Wiktorsson
Nämndsekreterare
Regional utveckling
Region Jämtland Hä~edalen
https:/Imail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ed61244ddc&view=pt&q=mats%20et&psize=5O&pmr=100&pdr=50&search=apps&th=14af1d54e92b9343&siml...
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helena.wiktorsson@regionjh.se
063-146630

;

,.

Besöksadress: Rådhusgatan 72
Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
www.regionjh.se

- - - Vidarebefordrat meddelande - 
Från: Charlotte Funseth <charlotte.funseth@regionjh.se>
Datum: 16 januari 2015 09:21
Ämne: Fwd(2): Regionala utvecklingsnämnden
Till: helena. wiktorsson@regionjamtland.se
[Citerad text är dold]

Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>
Till: Charlotte Funseth <charlotte.funseth@regionjh.se>

16 januari 2015 10:00

Jag svarar honom!

IH
Helena Wiktorsson
Nämndsekreterare
Regional utveckling
Region Jämtland Hä~edalen
helena. wiktorsson@regionjh.se
063-146630
Besöksadress: Rådhusgatan 72
Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
www.regionjh.se

Den 16 januari 2015 09:21 skrev Charlotte Funseth <charlotte.funseth@regionjh.se>:
[Citerad text är dold]

Mats El Kott <elkott@telia.com>
Till: Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>

,

16 januari 201510:22

Tack för det. Den adress Du skriver har jag aldrig haft vad jag vet. Vet Du hur jag får upp konferensen på
First Class? Varför ligger inte handlingarna ute på hemsidan? Jag ärtacksam för om Du kan skicka mig de
handlingar som gick ut till första mötet.

Vänligen

Mats El Kott

Från: Helena Wiktorsson [mailto:helena.wiktorsson@regionjamtland.se]
Skickat: den 16 januari 2015 09:59
https:llmail.google.com/mail/u/0/?ui.2&ik·ed61244ddc&view·pt&q.mats%2OeI&psiz..50&pmr.100&pdr=50&search·apps&th.14af1d54e92b9343&siml...
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Till: elkott@telia.com
Ämne: Fwd: Fwd(2): Regionala utvecklingsnämnden
l.

ICiterad text är dOld]

Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>
Till: Mats El Kott <elkott@telia.com>

16 januari 2015 10:31

Hej!

Vi i fd Regionförbundet var inte inne i FirstClass när kallelsen skulle gå ut, samma gällde att få ut
informationen på hems idan.
Från och med nästa gång så ska detta också funka.
Bifogat finner du handlingama som gick ut.
Hälsningar
IHelena

Helena Wiktorsson
Nämndsekreterare
Regional utveckling
Region Jämtland Härjedalen
helena. wiktorsson@regionjh.se
063-146630
Besöksadress: Rådhusgatan 72
Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
www.regionjh.se

Den 16 januari 2015 10:22 skrev Mats El Kott <elkott@telia.com>:
ICiterad text är dold]

3 bilagor
~ Ärende till RUN 13 januari 2015.pdf
4895K

Initiativärende - Förslag om projekt att inventera och kartlägga regionens resurser som underlag

mför
landsbygdsutveckling.pdf
698K
~

-

Protokollsutdrag Beredningen för Hållbart näringsliv och Attraktionskraft 2014-12-12 § 6.pdf
171K

https:/Imail.google.com/mail/u/0I?ui=2&ik=ed61244dc1c&view=pt&q=mats%20e1&psize=5O&pnnr=100&pdr=5O&search=apps&th=14af1d54e92b9343&siml...
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Regionstyrelsen

Samordningskansliet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post:charlotte.funseth@regionjh.se

2015-02-23

Utbildning för ledande förtroendevalda och ledande
tjänstemän (RS/395/2015)
Ärendebeskrivning
Den nya Region Jämtland Härjedalen innebär delvis förändrade roller och ansvarsområden
för både förtroendevalda och medarbetare. Samspelet mellan ledande politiker och ledande
tjänstemän när det gäller målformuleringar, budskap och rollfördelning är viktig för att
arbetet ska flyta smidigt.
Att i början av mandatperioden göra en satsning på en gemensam utbildning för att
utveckla samspelet och tydliggöra rollfördelningen mellan ledande förtroendevalda och
ledande tjänstemän ger en bra grund för samsyn och samarbete inom Region Jämtland
Härjedalen.
Målgrupp:
Presidier i regionstyrelsen och styrelsens utskott, regionala utvecklingsnämnden och
nämndens utskott.
Regiondirektör och ledningsgrupp, biträdande regiondirektör och förvaltningsledning.
Omfattning:
Två halvdagar, lunch till lunch.

Regiondirektörens förslag
En gemensam utbildning för ledande förtroendevalda i regionstyrelsen och regionala
utvecklingsnämnden, regiondirektör och ledningsgrupp, biträdande regiondirektör och
förvaltningsledning ska genomföras.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Gun Råberg-Kjellerstrand
Kommunikationschef

Förslag till beslut
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Regionstyrelsen

Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@regionjh.se

2015-02-20

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i Region
Jämtland Härjedalen (RS/242/2015)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har under de förutsättningar som anges i kommunallagen 6 kap 33-38 §§ rätt att
delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget. Gällande delegationsbestämmelser måste nu
revideras med hänsyn till regionbildningen.
Delegationsbestämmelserna har anpassats till de uppgifter som regionstyrelsen har sedan årets
ingång. En anpassning har också gjorts till den bedömning som numera gäller för gränsdragningen
mellan beslut och verkställighet. Det innebär att delegationsbestämmelserna innehåller fler
ärendetyper än tidigare.

Beslutsunderlag
Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen.

Regiondirektörens förslag
1. Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Kanslichef

Delegationsbestämmelser för Regionstyrelsen i
Region Jämtland Härjedalen
Version: 1
Beslutsinstans: Regionstyrelsen
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1 ALLMÄNT
Regionstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 § § kommunallagen rätt att
delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd inom Region Jämtland Härjedalen.
Delegationsbeslut ska fattas med ledning av de styrdokument som regionen antagit.
Ärenden som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten hänskjutas till
regionstyrelsen om ärendets beskaffenhet påkallar det.
Delegationsbeslut ska anmälas vid det sammanträde med regionstyrelsen som följer efter att
beslutet har fattats.

2 DELEGERING
Regionstyrelsen uppdrar till

2.1 Regionstyrelsens ordförande med 1:e vice ordföranden
som ersättare
att besluta i
ärenden som är så brådskande att regionstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.

2.2 Regionstyrelsens ordförande, 1:e, 2:e, 3:e och 4:e vice
ordförande, var för sig
att besluta om
regionstyrelsens representation.

2.3 Regionfullmäktiges ordförande
att besluta om
1. Regionfullmäktiges representation.
2. Avvikelser från landstingfullmäktiges beslut 1986-11-21, § 147 om alkoholfri representation.
3. Deltagande i sammanträden och förrättning för ordförande och 2:e vice ordföranden
i regionstyrelsen, i de uppdrag där de deltar på uppdrag av regionen.
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2.4 Regionråden, var för sig
att besluta om
Avvikelser från landstingsfullmäktiges beslut 1986-11-21, § 147 om alkoholfri
representation.

2.5 Regionstyrelsens ordförande
att besluta om
1. Innehav av betalkort för förtroendevalda.
2. Verktyg till stöd för förtroendevaldas arbete i regionuppdraget.
3. Deltagande i sammanträden och förrättning för förtroendevalda i regionstyrelsen
som representerar majoriteten. (För beslut gällande ordföranden se 2.3)
4. Innehav av betalkort för regiondirektören.
5. Efter samråd med andre vice ordföranden vid årlig löneöversyn besluta om lön för
regiondirektören.

2.6 Regionstyrelsens 2:e vice ordförande
att besluta om
Deltagande i sammanträden och förrättning för förtroendevalda i regionstyrelsen som
representerare oppositionen. (För beslut gällande 2:e vice ordföranden se 2.3)

2.7 Personalpolitiska utskottet
att besluta om
1. Generell fördelning av löneutrymme inför årliga revisionsförhandlingar.
2. Stridsåtgärder.

2.8 Regiondirektören
att besluta i nedanstående ärenden eller grupper av ärenden.
Beslutanderätten får vidaredelegeras utom i de fall där hinder mot det särskilt angetts.
2.8.1 Finansiering och placering m m
1. Upplåning och placering inom gällande beloppsramar och i enlighet med regionens
Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning.
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2. Förvaltning av likvida medel avsatta för landstingets pensionsförpliktelser enligt
reglerna i Placeringsreglementet för förvaltning av pensionsmedel.
3. Tecknande av leasingavtal
4. Nedskrivning av fordringar på mindre än 8 basbelopp.
5. Godkännande av avbetalningsplaner för fakturakrediter.
6. Avstående från rättsliga åtgärder i fordringsärenden.
7. Avskrivning av fordringar på mindre än 8 basbelopp.
8. Omdisponering av anslag i resultatbudget mellan och inom centrum.
9. Godkännande av bankgarantier eller försäkringsgarantier i samband med
entreprenader.
10. Innehav av betalkort för anställda i regionen utom regiondirektören.
11. Representation
12. Utrangering och försäljning av inventarier.
13. Ersättning för förkomna eller förstörda patient- eller personaltillhörigheter.
14. Anvisningar för tillämpning och tolkning av bestämmelser för vårdavgifter.
2.8.2 Rättegångsombud och tvister om fordringar
1. Ge fullmakt till ombud att föra regionens talan inför domstol och andra myndigheter
samt vid förrättning av skilda slag, får inte vidaredelegeras.
2. I mål eller ärenden på regionens vägnar träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, får inte vidaredelegeras.
2.8.3 Fastigheter
1. Utarrendering eller annars upplåtelse av fastighet eller del av fastighet som ägs av
regionen.
2. Uthyrning eller annars upplåtelse av nyttjanderätt i fastighet eller del av fastighet som
ägs av regionen.
3. Arrende eller hyra av mark och byggnader för verksamhetens behov.
4. Hyra av lokaler för verksamhetens behov och lägenheter för personalbostad.
5. Ingå avtal om servitut, ledningsrätt, rätt till väg eller nyttjanderätt i annan tillhörig
fastighet.
6. Belasta regionens fastigheter med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning,
rätt till väg eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan genom avtal eller med
tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, anläggningslagen,
ledningsrättslagen eller väglagen.
7. Beslut om lokalanvändning utifrån verksamheternas behov.

Delegationsbestämmelser för
Regionstyrelsen i Region Jämtland
Härjedalen

Helge Jonsson
Samordningskansliet

2015-02-20

7(8)

Dnr:RN/242/2015

2.8.4 Personalpolitik
1. Godkännande av kollektivavtal som har ingåtts av SKL för landstingets räkning.
2. Kollektivavtal med de fackliga organisationerna i frågor som rör förhållandet mellan
landstinget som arbetsgivare och dess anställda, vad avser
a. lokala kollektivavtal.
b. lokala kollektivavtal om löneöversyn enligt HÖK vad avser landstingsstyrelsens
verksamhetsområde.
3. Tillämpningsföreskrifter och andra regler och riktlinjer för de landstingsgemensamma
rekryterings- och anställningsförmånerna som beslutats av fullmäktige.
4. Förhandla på landstingets vägnar enligt samverkansavtalet.
5. Frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare.
6. Informera enligt § 19 MBL och förhandla enligt §§ 11, 12, 13 och 38 MBL.
7. Fastställa rekommendationer i kollektivavtals- och andra arbetsrättsliga frågor.
8. Överenskommelse om samverkan mellan läkemedelsföretag respektive
medicintekniska företag som ska gälla för regionen.
2.8.5 Personalärenden
1. Anställa och bevilja entledigande av personal.
2. Fastställa lön och eventuella övriga förmåner vid anställning samt avgångsvederlag och
pension.
3. Avskeda, säga upp och stänga av personal samt besluta om disciplinära åtgärder mot
personal.
4. Omställningsstöd och pension till förtroendevald enligt gällande bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).
5. Bisysslor enligt lag och kollektivavtal inklusive medgivande till chef att ha bisyssla.
6. Bevilja tjänstledighet.
7. Tjänsteresor och deltagande i kurser, konferenser och liknande inklusive deltagande i
sammankomster.
2.8.6 Utdelning från stiftelser
Utdelning från av regionen förvaltade stiftelser som regionstyrelsen förvaltar.
2.8.7 Yttranden
1. Göra framställningar och avge yttranden som inte är av principiell art eller av större
ekonomisk betydelse.
2. Avge yttranden över överklagande av delegationsbeslut.
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2.8.8 Upphandling
1. Upphandlingar som regionstyrelsen ansvarar för.
2.8.9 Övrigt
1. Ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § 1
rådgivning och annat personligt stöd.
2. Beslut om allmänna besökstider, utvidgade besökstider och besöksrestriktioner enligt
lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.
3. Bevarande och gallringsplaner.
4. Gallring av handlingar som inte omfattas av bevarande och gallringsplaner.
5. Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling.
6. Avvisning av för sent inkommet överklagande.
7. Ansökan om etikprövning av forskningsprojekt enligt lagen 2003:460 om
etikprövning av forskning på människor.
8. Regionövergripande regler, rutiner och tillämpningsanvisningar för verksamheten.
9. Avge skattedeklaration avseende mervärdeskatt, arbetsgivaravgifter och innehållen
skatt.
10. Besluta om uppdrag att utföra läkemedelsprövning eller utprovning av medicinskeller tandtekniskt material.
11. Besluta om priser för levererade tjänster som inte fastställs som avgift.

---Delegationsbestämmelserna gäller från och med 1 mars 2015.

