
ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM 
Regionstyrelsen 2020-10-14 Sida 1 (2) 

 

 

ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-994 0.7 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anneli Granberg Henrik Berg 

Översyn av reglementen för politiska 
organ i Region Norrbotten 
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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:  

1. Reglemente för regionstyrelsen fastställs. 

2. Reglemente för regionala utvecklingsnämnden fastställs. 

3. Reglemente för länspensionärsrådet fastställs. 

4. Reglemente för tillgänglighetsrådet fastställs. 

5. Reglemente för regionrevisionen fastställs. 

Yttrande till beslutsförslaget 
De styrdokument som reglerar verksamheten i de olika politiska organen i 

Region Norrbotten bör ses över kontinuerligt för att vara aktuella.  

Sammanfattning 
Som ett led i det pågående arbetet med att hålla de styrdokument som regle-

rar verksamheten i regionens politiska organ aktuella, har översyn av regle-

mentena genomförts. Föreslagna ändringar framgår i respektive bilaga och 

sammanfattas kort i ärendet.  

Ärendet 
Nedan följer en beskrivning över de övergripande ändringarna som är gjorda 

i respektive reglemente.  

Reglemente för regionstyrelsen 

Ändringar har gjorts i 1, 3, 5 10, 19, 24 och 26 §§. Ändringarna gäller främst 

språkliga och styckesmässiga ändringar för att harmonisera med Sveriges 

kommuner och regioners (SKR) förslag till reglementen.  

Regionstyrelsens uppsiktsplikt över avtalssamverkan och kommunalförbund 

har tydliggjorts. Hänvisningar till ny lagstiftning har införts, bland annat till 

kommunallagen, säkerhetsskyddslagen och lagen om kommunal bokföring 

och redovisning. Vidare har tidigare stycke om att styrelsen ska ansvara för 

samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna tagits 

bort då den inte bedöms vara nödvändig att reglera i reglementet.  

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 

Ändringar har gjorts i 1, 4 och 5 §§ för att avgränsa nämndens ansvar för 

företag och kommunalförbund till att endast omfatta vissa, i reglementet 

angivna organisationer. En förpliktelse att bistå styrelsen med underlag till 

uppfyllande av dess uppsiktsplikt över kommunalförbund och företag har 

tillkommit. 
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Omskrivning av 9 § om personuppgiftsansvar för en mer stringent utform-

ning i förhållande till regionstyrelsens reglemente. Nämndens ansvar att utse 

ett dataskyddsombud har tidigare inte framgått i reglementet. 

Reglemente för länspensionärsrådet 

Styckena är numrerade med paragrafer (på samma sätt som tillgänglighets-

rådet). Landsting är genomgående utbytt mot region i hela dokumentet.  

Landstingets budget är utbytt mot regionens strategiska plan.  

Pensionärsorganisationernas aktuella namn har uppdaterats. Sommaren 2016 

gick SKPF Pensionärerna och SPRF samman och bildade ett gemensamt 

förbund. Det är därför som Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF) är 

struket. SPF Seniorerna hette tidigare Sveriges pensionärsförbund. 

I övrigt har benämningarna beredningsutskott/arbetsutskott, personlig ersät-

tare och tjänstgörande representanter använts på ett konsekvent sätt för de 

båda patientråden, samt hänvisning till regionens arvodesreglemente.  

Reglemente för tillgänglighetsrådet 

Landsting är genomgående utbytt mot region i hela dokumentet. Statliga 

myndigheter/myndighetsorgan är ersatt med parter. HSO Norrbotten har bytt 

namn till Funktionsrätt Norrbotten och där ingår nu även DHR som inte 

längre omnämns specifikt. Funktionsrätt Norrbotten har nu två ledamöter i 

beredningsutskottet i stället för som tidigare en från HSO och en från DHR.  

Det är tydliggjort att det är rådet som utser vice ordförande.  

I övrigt har begrepp och språkliga ändringar gjorts för att harmonisera med 

reglemente för länspensionärsrådet.  

Reglemente för regionrevisionen 

Reglementen har kompletterats med en skrivning som möjliggör deltagande 

på distans vid revisionens sammanträden.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Förslag till reglemente för regionstyrelsen 

Förslag till reglemente för regionala utvecklingsnämnden 

Förslag till reglemente för länspensionärsrådet 

Förslag till reglemente för tillgänglighetsrådet 

Förslag till reglemente för regionrevisionen 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Avdelningsdirektörer 
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