
-*REGION 
,., DALARNA 

REGIONFULLMÄKTIGE 

HANDLINGAR 

ti 11 

sammanträdet 

2019-06-10- 11 

Del 2 fr o m sid 76 

Regionstyrelsens förslag till 
beslut skickas separat efter 
RSs sammanträde 27 maj 



~REGION 
,., DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Reg ionful I mäktige 

Central förvaltning 2019-06-10-
Datum _

11 
Sida 1 (4) 

Ledningsenhet C-fv Dnr RD19/01207 
Uppdnr 2280 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2019-03-25 Regionstyrelsens arbetsutskott 
2019-05-27 Regionstyrelsen 
2019-06-10/11 Regionfullmäktige 

Revidering av fullmäktiges arbetsordning och vissa 
reglementen i Region Dalarna 

Ordförandens förslag 
1. Regionfullmäktiges arbetsordning 13 § revideras enligt bilaga c). 

14, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 27, 34 och 40 §§förskjuts de interna 
paragrafhänvisningarna två paragrafnummer fram i 
arbetsordningen, enligt exemplet 24 § i bilaga c). Den tidigare 
beslutade 11 § fastställs till 12 §. 

2. Nämndernas allmänna bestämmelser revideras enligt bilaga d). 
3. Regionstyrelsens reglemente 24 §, 30 §, 35-36 §§och 42-43 §§ 

revideras enligt bilaga e). 
4. Reglementet för Region Dalarnas Pensionärsråd (RPR) 

3 och 4 §§ revideras enligt bilaga f). 
5. Reglementet för Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID) 

3 och 4 §§revideras enligt bilaga g). 
6. Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente 29 § revideras och 

32 § tas bort från reglementet enligt bilaga h). 
7. Kultur- och bildningsnämndens särskilda bestämmelser 

revideras enligt bilaga i). 
8. Patientnämndens reglemente 28 § revideras enligt bilaga j). 
9. Tandvårdsnämndens reglemente 25 § revideras enligt bilaga k). 
10. Ovanstående förändringar träder i kraft 2019-09-01 med 

undantag för de korrigerade paragrafhänvisningarna, som gäller 
omedelbart och oavsett beslut. 

Sammanfattning 
I Regionstyrelsens reglemente föreslås att vissa bestämmelserna om 
utskottens beslutsbefogenheter bryts ut för att beslutas som 
delegeringsbestämmelser. Region Dalarnas pensionärsråd (RPR) och 
Funktionshinderrådet Dalarna (FRID) kopplas till regionstyrelsen istället för 
Hälso- och sjukvårdsnämnden. I vissa andra reglementen och i fullmäktiges 
arbetsordning föreslås smärre uppdateringar. En ny lydelse i några av 
paragraferna i nämndernas allmänna bestämmelser föreslås också. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

Besöks adress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Cederberg Kerstin 023-49 11 13 
Chefsjurist 
kerstin.cederberg@ltdalarna.se 
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b) Protokollsutdrag Regionstyrelsens Arbetsutskott 2019-03-25 § 22 
c) Förslag 13 och 24 §§ Regionfullmäktiges arbetsordning 
d) Förslag nämndernas allmänna bestämmelser 
e) Förslag 24 §, 35-36 och 42-43 §§ Regionstyrelsens reglemente 
f) Förslag 3 och 4 §§ reglementet för RPR. 
g) Förslag 3 och 4 §§reglementet för FRID. 
h) Förslag 29 och 32 §§ Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente 
i) Förslag Kultur- och bildningsnämndens särskilda bestämmelser 
j) Förslag 28 § Patientnämndens reglemente 
k) Förslag 25 § Tandvårdsnämndens reglemente 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Regionstyrelsen har beslutat om nya delgeringsbestämmelser. I dessa har 
bl.a. de beslutsmandat som arbets- resp. personalutskottet tidigare har fått 
genom Regionstyrelsens reglemente införlivats i Regionstyrelsens 
delegeringsbestämmelser. En önskan finns om att renodla reglementet så 
att det i enlighet med kommunallagens regler är styrelsen själv som beslutar 
vilken beslutsrätt utskotten ska ha. Utskottens beslutsmandat i 35-36 §§ 
föreslås därför att strykas ur Regionstyrelsens reglemente. Beslutsmandatet 
att anställa och entlediga förvaltningschefer och direktörer flyttas i 
reglementet till 30 §; styrelsens uppdrag. Därigenom finns en röd tråd 
mellan fullmäktiges tilldelning av beslutsmandat och regionstyrelsens 
delegering till personalutskottet. Styrelsens möjlighet att delegera övriga 
borttagna bestämmelser i 35 och 36 §§ bedöms inrymmas i de befintliga 
mandaten i 30 och 31 §§. 

Regionstyrelsen har 2019-02-11, § 6 (dnr RD19/00552) föreslagit 
fullmäktige ändrat antal ledamöter i POLSAM. Detta förslag återfinns i 42 § 
2 st. 

Vid föregående revison av fullmäktiges arbetsordning införlivades två nya 
paragrafer (7-8 §§om råd och politiska sekreterare) i arbetsordningen. 
Detta har orsakat att paragrafhänvisningarna till arbetsordningen, såväl i 
arbetsordningen som från nämndernas reglementen blivit felaktiga, vilket 
inte uppmärksammats tidigare. Felaktiga paragrafhänvisningar finns i 1, 4 
och 8 §§ i nämndernas allmänna bestämmelser. På motsvarande sätt finns i 
de paragrafer i fullmäktiges arbetsordning, som räknas upp i beslutspunkt 1, 
sådana felaktiga hänvisningar. Samtliga rättas till i samband med denna 
revidering av arbetsordning och reglementen. Den justerade paragrafen 10 
enligt fullmäktiges beslut, § 153/18, fastställs av samma anledning till § 12. 
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Inför lanseringen av läsplattor till fullmäktiges ledamöter, förtydligas 13 § i 
fullmäktiges arbetsordning så att publicering av handlingar i digital form är 
angivet som förstahandsalternativ för distribution av ledamöternas 
handlingar inför fullmäktigesammanträdena. 

I samband med genomgången av nämndernas allmänna bestämmelser 
inför tillskapandet av Krisledningsnämndens reglemente, har en del 
bestämmelser befunnits vara i behov av uppdatering. Dessa är särskilt 
motiverade i bilagan. 

I RPR:s och FRID:s reglementen föreslås förändringar avseende rådens rätt 
att internt utse vice ordföranden. 

Enligt 3 § andra stycket reglementena för RPR resp. FRID utser 
Regionstyrelsen ledamöter och ersättare och bland ledamöterna en 
ordförande. Enligt samma paragraf, näst sista stycket, ska råden inom sig 
utse 1 :a och 2:a vice ordförande. Den sistnämnda bestämmelsen om att 
utse 1 :a och 2:a vice ordförande har i praktiken inte tillämpats under de 
senaste mandatperioderna. 

Eftersom det kan finnas behov av att ha en vice ordförande och det är 
Region Dalarna som administrerar råden, föreslås att en anpassning görs 
av reglementena på det sättet att Regionstyrelsen fortsättningsvis utser 
såväl ordförande som vice ordförande. Någon 2:a vice ordförande bedöms 
inte behövas. 

En förändring som föreslås är också att dessa råd ska svara mot 
Regionstyrelsen och inte Hälso- och sjukvårdsnämnden, då pensionärernas 
och de funktionshindrades intressen berör flera ämnesområden än hälso
och sjukvård, somt.ex. tandvård , kollektivtrafik, kultur och bildning. Denna 
förändring får genomslag förutom i reglementena för Region Dalarnas 
pensionärsråd och Funktionshinderrådet i Dalarna också i Regionstyrelsens 
och Hälso- och sjukvårdsnämndens reglementen. En ny 43 § i 
regionstyrelsens reglemente innebär också att den sista paragrafen i 
reglementet får byta nummer till 44. 

I samband med uppdateringen av Region Dalarnas reglementen inför 
årsskiftet 2019 har anmälts behov av smärre justeringar i vissa av 
nämnd reglementena. 

I Kultur- och bildningsnämndens reglemente har gjorts flera smärre 
uppdateringar avseende benämningar, men också några sakliga tillägg i 
form av förtydligade uppdrag. 
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Bestämmelsen i 28 § Patientnämndens reglemente om att det är 
Patientnämnden som ansvarar för anställning av sin personal har fått en 
modernare utformning. 

För Tandvårdsnämndens vidkommande handlar det om att 
Beställarenheten för tandvård fr.o.m. årsskiftet har bytt namn till 
Tandvårdsstöd Dalarna. 

Juridik 

Fullmäktige ska enligt 5 kap. 71 § kommunallagen anta en arbetsordning för 
fullmäktiges samanträden och handläggning av ärenden. Därtill ska fullmäktige 
även, enligt 6 kap. 44 §kommunallagen, anta reglementen om nämndernas 
verksamhet och arbetsformer. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Nämndernas reglementen är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Varje nämnd följer upp sina reglementen inom ramen för sin verksamhet. 
Såväl Regionstyrelsen som RPR och FRID kan enligt 6 §i sina reglementen 
initiera förändringar av resp. reglemente. 
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Regionfullmäktiges beslutsärenden 

§ 22 Revidering av vissa reglementen i Region Dalarna 
Diarienummer RD19/01 207 

Regionstyrelsens Arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
1. Regionstyrelsens reglemente revideras enligt bilaga b). 

Sida 1 (2) 

2. Kultur- och bildningsnämndens särskilda bestämmelser revideras 
enligt bilaga c). 

3. 25 § Tandvårdsnämndens reglemente revideras enligt bilaga d). 
4. 28 §Patientnämndens reglemente revideras enligt bilaga e). 
5. 3 och 4 §§ reglementet för Region Dalarnas Pensionärsråd (RPR) 

revideras enligt bilaga f). 
6. 3 och 4 §§ reglementet för Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID) 

revideras enligt bilaga g). 
7. Reglementet för Region Dalarnas Pensionärsråd (RPR) och 

Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID) ändras på sidan 1, § 3 
Organisation, till att råden är organisatoriskt knutna till 
Regionstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I Regionstyrelsens reglemente föreslås att vissa bestämmelser bryts ut och 
överförs till delegeringsbestämmelser respektive ett annat reglemente. I 
några andra reglementen föreslås smärre uppdateringar. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag Bilaga§ 22 A 
b) Förslag Regionstyrelsens reviderade bestämmelser Bilaga § 22 B 
c) Förslag Kultur- och bildningsnämndens särskilda bestämmelser Bilaga§ 
22 c 
d) Förslag 25 § Tandvårdsnämndens reglemente Bilaga§ 22 D 

Utdrag exp 2019-03-28 till 1. Akten 
2. Chefsjurist Kerstin Cederberg 
3. 

Vid protokollet : 

Jessica Johansen 

Bestyrkes i tjänsten 

Jessica Johansen 
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, '·Regionstyrelsens Arbetsutskott 

Central förvaltning 2019-03-25 

e) Förslag 28 § Patientnämndens reglemente Bilaga § 22 E 
f) Förslag 3 och 4 §§ reglementet för RPR Bilaga § 22 F 
g) Förslag 3 och 4 §§ reglementet för FRID Bilaga § 22 G 

Yrkanden 

Sida 2 (2) 

Ordförande Ulf Berg (M) yrkar för följande ändring i reglementet för Region Dalarnas 

Pensionärsråd (RPR) och Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID) som arbetsutskottet 

fastställer: 

Sidan 1 under § 3 Organisation ändras första meningen till att Region Dalarnas 

pensionärsråd och Funktionshinderrådet är organisatoriskt knutet till Regionstyrelsen. 



REGIONFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdeoch kallelse 

13 § 

.. ... 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträde utfärdas av 
fullmäktiges ordförande enligt bestämmelserna i 5 kap. 13 § och 
1§_§_ kommunallagen. 

Tillkännagivandet ska senast sju dagar före sammanträdesdagen 
publiceras på Region Dalarnas webbaserade anslagstavla. 

Kallelse och handlingar inför sammanträdet lämnas tillställs varje 
ledamot och varje ersättare i digital form. Om det ej är möjligt att 
tillställa kallelse och handlingar i digital form. kan det ske genom 
utskick via posten eller på annat tillförlitligt sätt. De ledamöter och 
ersättare som medgivit det, får utskicket endast tillgängligt via 
Region Dalarnas webbaserade anslagstavla. 

Beträffande brådskande ärenden som avses i 5 kap. 14 § och 15 § 
andra stycket kommunallagen ska tillkännagivandet 

- senast vardagen närmast före sammanträdesdagen 
publiceras på Region Dalarnas webbaserade anslagstavla 
samt 

- information lämnas till varje ledamot och varje ersättare 
så, att den kan antas nå dem senast vardagen närmast 
före sammanträdesdagen. 

Om undantag från kravet på tillkännagivande stadgas i 5 kap. 52 § 
kommunallagen. 

Exempel på hur paragrafändringarna ser ut i angivna paragrafer 
Protokollsjusterare och röstsammanräknare 

24 § 

Fullmäktige utser vid varje fullmäktigesammanträde två ledamöter eller 
tjänstgörande ersättare att jämte fullmäktiges ordförande justera 
fullmäktigesammanträdets protokoll samt i förekommande fall biträda 
ordföranden och sekreteraren vid röstsammanräkning. 

Om justering finns föreskrifter i ~40-41 §§. 



Sammanträden 

2§ 
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Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina 
sammanträden och beredningarna till dessa. Utöver de sammanträden 
som intagits i planen ska sammanträde enligt 6 kap. 23 § andra stycket 
kommunallagen hållas när minst en tredjedel av ledamöterna begär det 
eller ordföranden anser att det behövs. 

Nämnden får besluta att dess sammanträden generellt eller för visst möte 
ska ske på distans enligt 6 kap. 24 § kommunallagen under förutsättning 
att kraven i 5 kap. 16 §kommunallagen är uppfyllda. Om nämnden har 
beslutat om offentliga sammanträden enligt 5 § krävs också att 
möjligheten för allmänheten att ta del av sammanträdet är tillgodosedd. 

4§ 

Beträffande ersättares tjänstgöring gäller i tillämpliga delar motsvarande 
bestämmelser i 1Q_fi §l fullmäktiges arbetsordning. 

Regionfullmäktige beslutar i början av varje mandatperiod om en 
inbördes ordning mellan partierna för varje parti för det fall en 
partiersättare saknas. Ersättare kallas i sådana fall enligt denna ordning. 

Dessutom gäller: 

• en ledamot har alltid rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt 
in i ledamotens ställe. 

• en ersättare som har börjat tjänstgöra har normalt företräde 
oberoende av turordningen bland ersättarna. Om styrkebalansen 
mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som står 
före i turordningen och som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre 
ner i ordningen. 

5§ 

Av 6 kap. 25 § kommunallagen framgår att en nämnds sammanträden 
ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att 
sammanträdet ska vara offentligt och på vilket sätt allmänheten ska få 
tillträde till eller möjlighet att via media kunna ta del av sammanträdet. 
Sådant beslut fattas med enkel majoritet. 

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess. 

Rätt att närvara vid nämndens sammanträden samt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet tillkommer, 
förutom ledamot och tjänstgörande ersättare, 

Kommenterad [CK/fl/ 2]: På grund av två nya paragrafer i 
fullmäktiges arbetsordning gäller hänvisningen 12 §och Inte 
10 §. 
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- icke tjänstgörande ersättare i respektive nämnd. 

- Förvaltningschef för nämndens verksamhetsområde 

6§ 

Förtroendevald, tjänsteman hos Region Dalarna eller särskild sakkunnig, 
utöver stadgande i 5 §ovan, kallas efter beslut av nämnd. 

Nämnden beslutar om den som särskilt kallats till sammanträdet ska få 
delta i överläggningarna. 

7§ 

Ordföranden beslutar om formerna för beredning samt om föredragning 
av ärenden vid nämndens sammanträden. 

8§ 

Om hur ärenden avgörs och protokoll utformas finns bestämmelser i 6 
kap. 33 och 35 §§ kommunallagen. 

Beträffande särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga delar vad som 
stadgas om reservation i 4 kap. 27 § kommunallagen. 

Med reservation avses en anmälan om att en ledamot, som deltar i ett 
beslut, inte håller med om beslutet. Reservation ska alltid anges i 
protokollet enligt 5 kap. 67 § kommunallagen. En reservation har 
rättsverkningar och kan vara såväl skriftlig som muntlig. 

Särskilt yttrande benämns "skriftlig reservation" i regionfullmäktiges 
arbetsordning P7~ §och utgör motivering till en awikande mening eller 
ett förtydligande av en ståndpunkt i samband med en reservation från en 
ledamot eller tjänstgörande ersättare. önskar en ledamot motivera eller 
utveckla sin reservation krävs ett särskilt yttrande som ska vara skriftligt, 
undertecknat av reservanten och lämnat till sekreteraren senast före 
justering av protokollet. En ledamot som reserverar sig har alltid rätt att 
lämna ett sådant särskilt yttrande. Det ska i så fall påtalas för 
sekreteraren i samband med att reservationen anmäls. 

Protokollsanteckning kan innehålla kommentarer till protokollet från såväl 
ledamöter, ersättare som tjänstemän av flera olika anledningar. När en 
protokollsanteckning härrör från en ledamot utgör det en svagare 
markering än en reservation och kan också göras av andra än dem som 
är röstberättigade för att markera en ståndpunkt. En protokollsanteckning 
kan fogas som bilaga till protokollet eller anges muntligt och skrivas in i 
protokollet av sekreteraren. Eftersom protokollet förs på ordförandens 
ansvar avgör ordföranden om en protokollsanteckning ska få göras. 

Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande 

Kommenterad [CK/fl/3]: Ännu en felaktig 
paragrafhänvisning som korrigeras. 
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ersättare att jämte tjänstgörande ordförande justera nämndens protokoll. 
Justering sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, 
genom signum på varje sida av protokollet. Protokoll ska justeras senast 
fjorton dagar efter sammanträdet. :oet är möjligt att justera protokoll eller 
delar av protokoll direkt vid det sammanträde då beslut fattas. s.k . 
omedelbar justering. Förutsättningen för att kunna göra detta. är att 
ordalydelsen är helt klar och att paragraftexten redovisas i sin slutliga 
lydelse vid sammanträdet. I sådana fall tillämpas 41 § i fullmäktiges 
arbetsordning] 

9§ 

Nämndens sekreterare ska se till att utdrag ur nämndens justerade 
protokoll tillställs dem som är berörda av i protokollet intagna beslut. 
Justerat protokoll ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare, 
regionstyrelsen samt revisionen enligt dess närmare bestämmande. 
Justerade protokoll ska dessutom finnas tillgängliga på Region Dalarnas 
hemsida på Internet. 

Övriga bestämmelser 

Delegering 

10 § 

Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare i 
nämnden eller åt en anställd hos Region Dalarna att på nämndens 
vägnar besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte 
i de fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdraget ska anmälas för nämnden som 
bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

Om delegering till anställd i övrigt finns dessutom stadgande i 7 kap. 5 
och 7 §§ kommunallagen. 

Om delegering vid brådskande ärenden finns stadgande i 6 kap. 39 § och 
40 § andra stycket kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt delegering får inte 
återkallas eller ändras av den som lämnat uppdraget. 

Ärende av principiell eller i övrigt av större betydelse ska avgöras av 
nämnden eller av regionfullmäktige. 

Vidaredelegering 

11 § 

Om nämnden uppdrar åt förvaltningschef att fatta beslut, får nämnden 
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom 
verksamheten att besluta istället. Sådana beslut ska anmälas till 
förvaltningschefen som vidareanmäler detta till nämnden. 

Kommenterad [CK/fl/4]: Det är bara i fullmäktiges 
a rbetsordning 40 och 41 §§som omedelbar justering är 
reglerat. Det är motivera t att också skriva In möjligheten till 
omedelbar justering I nämndernas allmänna bestämmelser. 
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Förhandling och information enligt medbestämmandelagen (MBL) 

12 § 

I ärenden där nämnden ansvarar för beredningen och närmast har att 
fatta beslut åligger det nämnden säkerställa att sådan förhandlings- och 
informationsskyldighet genomförs, som enligt lagen om 
medbestämmande i arbetslivet och medbestämmandeavtal, åligger 
Region Dalarna som arbetsgivare. Sådan förhandling ska ske i god tid 
innan beslut tas. 

Medbestämmandeformer 

13 § 

Om partsammansatta organ, självförvaltningsorgan och närvarorätt för 
personalföreträdare stadgas i 7 kap. 10-25 §§ och 8 kap. 4-8 §§ 
kommunallagen. 

Budget- och verksamhetsansvar 

14 § 

Nämndens arbete är reglerat i kommunallagen och i detta reglemente. 
Nämnden ska också följa övriga gällande lagar och författningar, av 
Region Dalarna träffade avtal samt av fullmäktige och styrelsen 
fastställda styrdokument. 

Nämnden ansvarar inom ramen för sitt uppdrag inför fullmäktige och 
styrelsen för att anvisad budgetram hålls och att verksamheten bedrivs 
utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige och styrelsen bestämt. 
Nämnden ska utifrån budgetramen, mål och riktlinjer specificera och 
fastställa sin egen budget. 

Nämnden utövar arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnden ska i övrigt fullgöra vad fullmäktige eller styrelsen ålägger 
nämnden. 

Utifrån sitt uppdrag ska nämnden tillse att intern kontroll och uppföljning 
fungerar tillfredsställande. 

Nämnden ansvarar för besvarande av remisser inom verksamhets
området med undantag för sådana som är av principiell vikt. 

Dataskyddsansvar, kris- och katastrofmedicinsk beredskap 

131aReFiflg-och osäkra fordringar 

15 § 

Styrelsen (gäller ej utskott) är dataskyddsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnden är dataskyddsansvarig enligt dataskyddsförordningen inom 
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sitt verksamhetsområde. 

(Inom sitt verksamhetsområde svarar nämnden för kris- och 
katastrofmedicinskplanering, beredskaps- och säkerhetsfrågor samt 
efterlevnad av arbetsmiljölagens ålägganden j 

Nämnden äger rätt att avskriva osäkra fordringar inom sitt eget 
verksamhetsområde. 

Samarbete i samhället 

16 § 

Initiativrätt 

För att nämnden ska kunna fullgöra sin uppgift bör samarbete 
utvecklas med samhällsorgan, företag, organisationer och andra som 
har möjlighet att tillföra kunskap och erfarenhet. 

17 § 

Nämnden får väcka de förslag hos regionfullmäktige, som är 
föranledda av verksamhetsansvaret enligt detta reglemente eller i 
fullmäktige fastställd verksamhetsplan samt är avsedda att främja 
verksamhetens utveckling i övrigt. 

Resultatansvar 
18 § 

Nämnden har eget resultatansvar och ska, enligt regionstyrelsens 
bestämmande, till styrelsen avge rapporter om verksamhet och 
ekonomi. 

Verksamhetsplanering 

19 § 

Jäv 

Nämnden ansvarar för att verksamhetsplan upprättas i enlighet 
med beslutad planeringsprocess. 

20§ 

Om jäv finns bestämmelser i 7 kap. 4 § och 6 kap. 28-32 §§ 
kommunallagen. 

Kommenterad [CK/ fl/5): Här föres lås en ny formulering 
som bättre överensstämmer med gällande styrdokument på 
område t. 



Arkiv 

AB 

21 § 

För vården av nämndens arkiv gäller av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 

Extraordinär händelse 

22 § 

Vid en extraordinär händelse kan arbetsutskottet i egenskap av 
krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap överta hela eller delar av nämndens 
verksamhetsområden. Vid övergång till krigsorganisation övertar 
arbetsutskottet de arbetsuppgifter som enligt reglementet åligger 
nämnden. 



.. RS 
0000l1 L, 

REGIONSTYRELSENS REGLEMENTE 

24 § 

Föreskrifterna i 3QZ.-34§ §§fullmäktiges arbetsordning äger, 
bortsett från att elektronisk voteringsutrustning som regel inte 
används, motsvarande tillämpning för regionstyrelsen. 

30 § 

Det åligger styrelsen särskilt att 

• bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av 
fullmäktige med undantag för regionrevisorernas 
revisionsberättelser, valärenden och i övrigt enligt stadgande i 
5 kap. 29-33 §§ kommunallagen 

_• _ anställa och entlediga regiondirektör och biträdande 
regiondirektör. Beslutsrätten får ej delegeras till utskott. 

• anställa och entlediga förvaltningschefer och direktörer 
efter beredning av regiondirektören . undantaget chefen för 
Patientnämndens kansli , som utses av Patientnämnden. 
Beslutsrätten får delegeras till utskott. 

• vara chef för regiondirektören, som i sin tur är chef över bitr. 
regiondirektören och regionens förvaltningschefer utom för 
revisionschefen 

• utgöra regionens personalmyndighet med övergripande 
ansvar i alla personalfrågor 

• utgöra regionens arkivmyndighet 
• ansvara för förvaltningen av regionens donationsstiftelser 
• se till att regionens behov av försäkringsskydd är 

tillgodosett 
• utfärda förbindelser, uppta lån och ikläda Region Dalarna 

borgen eller annan ansvarighet i enlighet med fullmäktiges 
beslut samt att ge riktlinjer för placering av Region Dalarnas 
medel 

• bevaka Region Dalarnas rätt vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra sammanträden inom juridiska 
personer som regionen helt eller delvis äger eller har 
intressen i 

• självt eller genom ombud föra Region Dalarnas talan i alla 
mål och ärenden i den mån detta inte på grund av lag, annan 
författning eller fullmäktiges beslut ankommer på annan, (Det 
gäller även mål där någon begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut om inte fullmäktige beslutar att själv föra 
talan i målet) 

• svara för tolkning och tillämpning av rese- och 
arvodesreglementen samt pensionsreglemente för 
förtroendevalda 



Personalutskottet 

35 § 

Regionstyrelsen får delegera beslutsrätt till arbetsutskottet enligt 
6 kap. 37 § kommunallagen. 

Arbetsutskottet har rätt att besluta i ärenden av löpande eller 
förberedande karaktär enligt nedanstående förteckning. 

Kvalitetsbedömningar av utredningar och förslag 

Direktiv och tidsplanering 

Utredningsuppdrag inom befintligt uppdrag/budget 

Yttranden över remisser och JO anmälningaf 

Undertecknande av ansökan om medel som inte innebär ett 
ekGnomiskt åtagande utöver fastställd budget för Region Dalarna 

Fastställa regionalt eller nationellt utarbetade förslag som inte 
innebär ekonomiska åtaganden utöver fastställd budget för 
Region Dalarna 

• utöva det som åligger regionstyrelsen i dess egenskap av 
Region Dalarnas arkivmyndighet 

• besluta om regionövergripande investeringar och 
investeringar inom central förvaltning omfattande mellan 10 
och 50 mnkr per objekt. 

Utskottet får inte besluta i ärenden som enligt 6 kap. 38 § 
kommunallagen inte kan delegeras. 

36 § 
Personalutskottet ansvarar under styrelsen för Region Dalarnas 
arbetsgivarstrategi inklusive personal- och lönepolicy, varvid 
inflytande och jämställdhetsfrågor särskilt beaktas. Ansvaret 
innefattar beredning av alla övergripande styrdokument och 
principiella beslut på personalområdet samt övriga frågor som 
ankommer på Regionstyrelsen i dess egenskap av 
personalmyndighet. 

Personalutskottet ska uppmärksamt följa utvecklingen på 
personalområdet, såsom lagstiftning, arbetsmiljö, 
sjukskrivningsstatistik, kompetensutveckling, personalförsörjning 
och rekrytering m. m. 

Personalutskottet ska ha uppgiften att tolka arvodesreglementet 
och besluta om hur bestämmelser om arvoden, pension och 
ersättningar av olika slag för de förtroendevalda ska tillämpas i 
enskilda fall. 

Personalutskottet anställer och entledigar förvaltn ingschef.er och 
direktörer efter beredning av regiondirektören, undantaget 
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regiondirektören och biträdande regiondirektören som är 
Regionstyrelsens uppgift samt chefen för Patientnämndens 
kansli , som utses av Patientnämnden. 

Regionstyrelsen får delegera beslutsrätt till personalutskottet 
enligt 6 kap. 37-38 §§kommunallagen. 

Politiska Samverkansråd (POLSAM) 

42 § 

RPR och FRID 

Tillfälliga råd 

Regionstyrelsen ska samverka med länets kommuner i 
gemensamma frågor. För detta ändamål finns i varje kommun ett 
politiskt samverkansråd (POLSAM) där företrädare för såväl 
kommunledning som regionledning tar upp gemensamma 
frågeställningar. 

Regionstyrelsen ska utse tfe-två ledamöter ur regionstyrelsen 
som ska representera Region Dalarna i varje POLSAM. 

POLSAM:s uppdrag är att tillvarata och förmedla medborgarnas 
behov i regionen och kommunerna. POLSAM tar upp frågor av 
gemensamt intresse för att medborgarnas bästa ska tillgodoses. 
Varje POLSAM ska i detta syfte rapportera viktiga iakttagelser, 
identifierade brister och behov till regionstyrelsen. 

Varje POLSAM ska minst en gång per år till regionstyrelsen 
redogöra för sin verksamhet. 

43 § 

Som rådgivande organ till Regionstyrelsen ska det finnas ett 
pensionärsråd och ett funktionshinderråd. Dessa råd saknar 
beslutsrätt. 

För Region Dalarnas pensionärsråd RPR och Funktionshinder
rådet i Dalarna (FRID) är verksamheten reglerad i särskilda 
reglementen. 

4~.1 § 

Regionstyrelsen ska vid behov kunna inrätta tillfälliga råd och utse 
dess ledamöter. Syftet med ett sådant råd ska vara samverkan för 
länets utveckling på områden· där det inte redan finns något annat 
utpekat organ som är ansvarigt. Sådana tillfälliga råd får inte ges 
beslutsbefogenheter. 
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REGLEMENTE FÖR REGION DALARNAS PENSIONÄRSRÅD (RPR) 

Fastställt av landstingsfullmäktige § 153/18. 
3 och 4 §§ reviderade av regionfullmäktige RF § XX/19. 

Detta reviderade reglemente gäller fr.o.m. den 1 januari augusti 2019. 

Syfte 

Arbetsuppgifter 

Organisation 

Region Dalarnas Pensionärsråd är ett samverkans- och 
samrådsorgan för pensionärsorganisationerna i länet, 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna och Reg ion Dalarna. 

1 § 

Syftet med Region Dalarnas pensionärsråd är att 
- stärka pensionärsorganisationernas inflytande i alla frågor som 

gäller äldre 
- verka för att pensionärernas frågor beaktas i regionstyrelsen, 

nämnder och förvaltningar 
- kunna vara remissorgan i frågor som gäller pensionärer 
- utgöra ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

2§ 

Region Dalarnas företrädare ska informera RPR om planer och 
förändringar av samhällsinsatser och organisation som berör 
pensionärer i ett så tidigt skede som möjligt. RPR:s synpunkter ska 
förmedlas till beslutande instans. 
Pensionärernas representanter har i RPR möjlighet att arbeta för 
förändringar i Region Dalarnas verksamhet. De kan informera om och 
ge förslag till anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldre. 

Rådets sammansättning 
3§ 

Region Dalarnas pensionärsråd är organisatoriskt knutet till 
Regionstyrelsenhälso och sjukvårdsnämnden. 

Regionstyrelsen utser fyra ledamöter och fyra ersättare i RPR och 
bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande. Minst en av 
ledamöterna ska vara regionråd. 

Regionstyrelsen utser representanter i RPR från de 
pensionärsorganisationer som har en distriktsorganisation som 
uppfyller nedanstående krav. 

Distriktsorganisationen ska tillhöra en riksorganisation och ha medlemmar 
boende inom Dalarnas län samt ha verksamhet i minst hälften av i länet 
ingående kommuner. 

Regionstyrelsen fastställer inför varje mandatperiod antalet ledamöter och 
ersättare i rådet från de pensionärsorganisationer som ska ingå i RPR. 



Arbetsformer 

RPR 

Antalet ledamöter från respektive organisation bestäms med hänsyn till 
antalet medlemmar. 
Distriktsorganisation som ingår i RPR ska före den 1 november det år 
regionfullmäktige väljs lämna förslag till regionstyrelsen på ledamöter och 
ersättare. 

Pensionärsrådet utser inom sig 1 :a vice ordförande och 2:a vice 
ordförande. Vice ordföranden ska utses bland företrädare för de två 
största pensionärsorganisationerna. 

Mandatperioden för ledamöter i RPR ska följa den politiska 
mandatperioden. 

4§ 

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda 
ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden. 

Till sekreterare i såväl rådet som beredningsgrupp förordnas en 
tjänsteman. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett 
sammanträde ska hållas i anslutning till Region Dalarnas 
budgetbehandling. Rådet ska för varje kalenderår upprätta en plan 
över sina sammanträden och beredningarna till dessa. Planen ska 
publiceras på Region Dalarnas hemsida på Internet. 

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, 1 :a eller 2:a vice 
ordförande, beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets 
ledamöter begär det. 

Sammanträdesplanen utgör kallelse till sammanträdena. 
Föredragningslista och handlingar i de ärenden som ska behandlas på 
sammanträde bör lämnas till ledamöter och ersättare senast en vecka 
före sammanträdet. 

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet är skyldig att kalla 
in ersättare. 

Vid sammanträden skrivs protokoll som justeras av en ledamot från en 
pensionärsorganisation. 

Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda. 

Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet samt 
pensionärernas distriktsexpeditioner och Regionstyrelsen. 

Protokollet ska också publiceras på Region Dalarnas hemsida på 
Internet. 



RPR 

Övriga bestämmelser 
Arvoden 

5§ 

Till pensionärsorganisationernas representanter utgår arvode, 
traktaments- och reseersättning enligt Region Dalarnas 
arvodesreglemente. 

Ändring av reglemente 

F astställelse 

Utbildning 

6§ 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av RPR och 
regionstyrelsen. 

7§ 

Reglemente för RPR fastställes av regionfullmäktige. 

8§ 

Ledamöterna i RPR ska från Region Dalarna erhålla den utbildning 
som krävs för att fullgöra uppdraget. 
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REGLEMENTE FÖR FUNKTIONSHINDERRÅDET I DALARNA (FRID) 

Fastställt avdandstingsfullmäktige § 153/18. 
3 och 4 §§ reviderade av regionfullmäktige RF § XX/19. 

Detta reviderade reglemente gäller fr.o.m. den 1 januari augusti 2019. 

Syfte 

Funktionshinderrådet i Dalarna, FRID, är ett samverkans- och 
samrådsorgan för funktionshinderfrågor mellan föreningar och 
organisationer för personer med funktionsnedsättningar i länet, Region 
Dalarna och Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

1 § 

Syftet med Funktionshinderrådet i Dalarna är att 

- stärka funktionshinderorganisationernas inflytande i alla frågor som 
gäller personer med funktionsnedsättning 

- verka för att funktionshinderaspekter beaktas i regionstyrelsen, övriga 
nämnder och förvaltningar 

- kunna vara remissorgan i frågor som gäller personer med 
funktionsnedsättning 

- utgöra ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning där 
Region Dalarna kan få en samlad beskrivning av behov och 
synpunkter som personer med funktionsnedsättning har .. 

Arbetsuppgifter 

Organisation 

2§ 

Region Dalarnas företrädare ska informera rådet om planer och 
förändringar av samhällsinsatser och organisation som berör personer 
med funktionsnedsättning i så tidigt skede som möjligt. Rådets 
synpunkter ska förmedlas till beslutande instans. 

Funktionshinderorganisationernas representanter har i rådet möjlighet 
att arbeta för förändringar i regionens och kommunernas verksamheter. 
De kan informera om och ge förslag till anpassningar av det 
verksamhetsutbud som berör personer med funktionsnedsättning. 

Rådets sammansättning 

3§ 

Funktionshinderrådet i Dalarna är organisatoriskt knutet till 
Regionstyrelsenhälso och sjukvårdsnämnden. 

Regionstyrelsen utser sex ledamöter och sex ersättare i FRID och bland 
ledamöterna en ordförande och en vice ordförande. Minst en av 
ledamöterna ska vara regionråd. 
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t ·- fwnktionshinderrörelsen i länet efter förslag från FRID. 

Arbetsformer 

Inför Regionstyrelsens val av representanter från 
funktionshinderrörelsen ska FRID:s beredningsgrupp föreslå FRID:s 
ledamöter och ersättare att företräda grupperna: rörelsehindrade (2) , 
synskadade (1), hörselskadade, döva och dövblinda (1), personer med 
medicinsk funktionsnedsättning (2) , utvecklingsstörda och psykiskt 
funktionshindrade (1 ). 

Nominering av representanter får endast göras av funktionshinder
organisation som har en distriktsorganisation tillhörande en 
riksorganisation. 

Inför varje mandatperiod ska nomineringarna lämnas till FRID:s 
beredningsgrupp före den 1 november. 

Fast adjungerade ledamöter i FRID är hjälpmedelschefen vid LO 
Hjälpmedel, en tjänsteman från Region Dalarna samt en representant 
från Läns-HSO. 

Funktionshinderrådet i Dalarna utser inom sig 1 :a vice ordförande 
och 2:a vice ordförande. 

Mandatperioden för ledamöter i FRID ska följa den politiska 
mandatperioden. 

4§ 

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden 
och föreslå dagordning till rådets sammanträden 

Till sekreterare i såväl rådet som beredningsgrupp förordnas en 
tjänsteman. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett 
sammanträde ska hållas i anslutning till Region Dalarnas 
budgetbehandling. Rådet ska för varje kalenderår upprätta en plan över 
sina sammanträden och beredningarna till dessa. Planen ska publiceras 
på Region Dalarnas hemsida på Internet. 

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, 1 :a eller 2:a vice 
ordförande, beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter 
begär det. 

Sammanträdesplanen utgör kallelse till sammanträdena. 
Föredragningslista och handlingar i de ärenden som ska behandlas på 
sammanträde bör lämnas till ledamöter och ersättare senast en vecka 
före sammanträdet. 

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet är skyldig att kalla 
in ersättare. 

Vid sammanträden skrivs protokoll som justeras av en ledamot från en 
av funktionshinderorganisationerna. 

Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda. 
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Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare, 
adjungerade ledamöter i rådet samt funktionshinder-organisationernas 
distriktsexpeditioner och regionstyrelsen. Protokollet ska också 
publiceras på Region Dalarnas hemsida på Internet. 

Övriga bestämmelser 

Arvoden 5 § 

Till Funktionshinderorganisationernas representanter utgår arvode, 
traktaments- och reseersättning enligt Region Dalarnas 
arvodesreg lemente. 

Ändring av reglemente 

Fastställelse 

Utbildning 

6§ 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av Funktionshinderrådet 
i Dalarna och Regionstyrelsen. 

7§ 

Reglemente för Funktionshinderrådet ska fastställas av 
Regionfullmäktige. 

8§ 

Ledamöterna i Funktionshinderrådet ska från Region Dalarna erhålla 
den utbildning som krävs för att fullgöra uppdraget. 



HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS REGLEMENTE 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

29 § 

Som rådgivande organ till hälso- och sjukvårdsnämnden ska det finnas 
ett-pensionärsråd, ett funktionshinderråd oeA-ett välfärdsråd. 0$S!!a råd 
saknar beslutsrätt. 

För Region Dalarnas pensionärsråd (RPR) och Funktionshinderrådet i 
Dalarna (FRID) är verksamheten reglerad i särskilda reglementen. 
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Ledamöter 
23 § 

Kultur- och bildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Styrande lagstiftning och direktiv 

24 § 

Kultur- och bildningsnämnden ska särskilt, fö rutom de lagar och 
bestämmelser som angivits i 14 § följa skollagen, bibliotekslagen ... 
museilagen och de statliga direktiv som utfärdas inom 
verksamhetsområdet. 

Folkrörelseberedning 

25 § 

Till kultur- och bildningsnämnden ska vara knutet en 
folkrörelseberedning, bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
Beredningen har till uppgift att bereda nämndens fördelning av Region 
Dalarnas bidrag till politiska ungdomsförbund, ideella, ideburna 
organisationer, studieförbund samt 
handikapporganisationernafunktionshinderorganisationer. 

Strategiskt ansvar 

26 § 

Driftsansvar 

Kultur- och bildningsnämnden har ett särskilt ansvar för Region 
Dalarnas strategiska arbete inom kultur- och bildningsområdet. 

27 § 

Kultur- och bildningsnämnden har det samlade ansvaret för drift och 
förvaltning av Region Dalarnas skol- och kulturbasenheter. 

28 § 

Region Dalarna är huvudman för gymnasieutbildningen vid 
Musikkonservatoriet Falun och för folkhögskolorna Fornby 
folkhögskola i Borlänge, Malungs folkhögskola och Mora folkhögskola 
med respektive filialer. 
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Kulturbasenheterna är Länsbibliotek Dalarna, Film i Dalarna och 
Enheten Scen Dans KonstBild och form i Dalarna inklusive Region 
Dalarnas konstarkiv Konstenhet samt Mentalvårdsmuseet. 

29 § 

Kultur- och bildningsnämnden ska hålla sig underrättad om och följa 
verksamheten i kulturstiftelserna, Dalarnas museum, Dalateatern 
och Musik i Dalarna, där Region Dalarna är stiftare. Detta gäller 
även de övriga stiftelser och ideella föreningar inom verksamhets
området där regionfullmäktige utser representant i styrelsen. 

30 § 

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för bidragsgivningen till 
regional kultur- och bildningsverksamhet, studieförbund och till 
rörelseägda folkhögskolor i Dalarna. Kultur- och bildningsnämnden 
ansvarar också för hanteringen av interkommunal ersättning vid 
folkhögskolestudier. Nämnden handlägger även och beslutar 
angående övriga ansökningar om bidrag från organisationer, grupper 
och enskilda som inkommer till Region Dalarna, utom för hälso- och 
sjukvårdsanknutna bidrag. 25 § reglerar beredningen av vissa av 
dessa ärenden. 

Kultur och bildningsnämnden ansvarar för att fördela de statliga 
medlen till kultur i enlighet med förordning (2010:2012) om fördelning 
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Fördelningen av 
statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen 
uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och 
variationer. 

31 § 

Kultur- och bildningsnämnden ska utgöra stipendienämnd för Bröderna 
Molanders Stiftelse samt för Stiftelsen Wästerbergslagens 
Hästförsäkringsbolags Stipendiefond. Kultur- och bildningsnämnden 
ansvarar också för de folkhögskoleanknutna stipendiefonderna och 
Seth Karlssons donation vid Musikkonservatoriet Falun. 

32 § 

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar på Region Dalarnas vägnar för 
att årligen utse kulturpristagare och kulturstipendiater. 
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33 § 

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för den konstnärliga 
utsmyckningen gestaltn ingen av Region Dalarnas lokaler. Nämnden 
ansvarar i samarbetet med Fastighetsnämnden för att 1 % av den 
totala investeringen i samband med ny-, om- och tillbyggnation avsätts 
för konstnärlig utsmyckninggestaltning . 
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PATIENTNÄMNDENS REGLEMENTE 

28 § 

Nämnden ansvarar för anställning av egen personal.Tjänstemän och 
sekreterare hos Patientnämnden utses av nämnden. 
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TANDVÅRDSNÄMNDENS REGLEMENTE 

Driftsansvar 

25 § 

Tandvårdsnämnden har driftansvar och befolkningsansvar för 
Folktandvården. Folktandvårdens verksamhet ska bedrivas och 
redovisas under bolagsliknande former utifrån gällande regelverk. 
Tandvårdsnämnden ska utöva ledningen för Folktandvården och 
beställaren Tandvårdsstöd Dalarna-Beställarenheten för tandvård . 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom ramen för av 
regionfullmäktige fastställd budget. Ansvaret innebär för 
Folktandvården att eventuellt underskott ska återställas och att 
eventuellt överskott får användas för strategiska satsningar under 
kommande år. 
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Sedan lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap införde kravet på 
att det ska finnas en särskild krisledningsnämnd, har landstinget haft 
konstruktionen att det är styrelsens arbetsutskott som utgör denna nämnd. 
Bestämmelserna om krisledningsnämnden har varit införda i styrelsens 
reglemente, 27 och 28 §§ med en hänvisning i 22 § i de allmänna 
bestämmelserna som gäller för såväl regionstyrelsen som övriga nämnder 
(se bilaga b). 

Då krisledningsnämnden ska utgöra en självständig nämnd, vilket påpekats i 
samband med genomgång av regionstyrelsens reglemente, föreslås nu att 
bestämmelsen i 27 § om krisledningsnämnden bryts ut från regionstyrelsens 
reglemente för att ingå i ett eget reglemente. 

Krisledningsnämndens reglemente får den struktur som övriga nämnder har, 
d.v.s. med en uppdelning i allmänna bestämmelser och särskilda 
bestämmelser. I de allmänna bestämmelserna återfinns de flesta 
ordningsregler som gäller för de förtroendevalda i Region Dalarnas övriga 
nämnder. Flera justeringar har dock gjorts mellan arbetsutskottets och 
regionstyrelsens sammanträden för att anpassa bestämmelserna till 
Krisledningsnämndens speciella uppdrag. Dessa ändringar framgår genom 
ändringsmarkeringar i förslagsdokumentet. I de särskilda bestämmelserna 
har införts de bestämmelser om krisledningsnämnd som funnits i 27 § 
regionstyrelsens reglemente. 

I samband med tillskapandet av detta reglemente har frågan om 
beredskapsnämnd (28 § i regionstyrelsens reglemente) särskilt övervägts. 
I 10 § lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltnings
myndigheterna och domstolarna under krigsfara m.m. stadgas att 
fullmäktige får uppdra åt styrelsen eller åt en eller flera andra nämnder att 
helt eller delvis handha förvaltning eller verkställ ighet som annars enligt lag 
eller annan författning ankommer på annan nämnd än styrelsen. Styrelsens 
uppgifter kan således inte övertas av någon annan nämnd. Krislednings
nämnden som självständig nämnd kan därför inte ha denna uppgift istället 
för styrelsen. Det är styrelsen som ska leda Region Dalarnas verksamhet 
också i krigstid. Det förefaller olämpligt att lägga över dessa uppgifter på ett 
utskott. För att skapa ett uthålligt forum i en situation, som vi naturligtvis 
hoppas aldrig kommer att inträffa, föreslås att det är Regionstyrelsen som 
ska ha ansvaret som beredskapsnämnd istället för Krisledningsnämnden 
(arbetsutskottet). 22 och 28 § i Regionstyrelsens reglemente revideras i 
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enlighet med detta förslag. Styrelsen har möjlighet att delegera ytterligare 
uppgifter för att underlätta arbetet. 

En omvärldsbevakning har gjorts vilket resulterat i några nya bestämmelser 
i de särskilda bestämmelserna. Bland annat har en delegering till 
ordföranden lagts in i reglementet för att säkra nämndens möjlighet att fatta 
brådskande beslut. Om nämnden finner ett behov av särskilda 
delegeringsbestämmelser, kan de senare ersätta reglementets 27 §. I övrigt 
har krav på beredskap, vem som avgör när nämnden ska träda i funktion, 
bistånd till enskilda, kommuner och regioner och återgång till normala 
förhållanden skrivits in i reglementets särskilda bestämmelser. 

Det har också befunnits lämpligt att infoga ett åliggande i reglementet om att 
öva minst en gång om året. 

Krisledningsnämnden är inte vald sedan tidigare då arbetsutskottet utgjort 
krisledningsnämnd, enligt regionstyrelsens reglemente. I och med att 
krisledningsnämnden får ett eget reglemente, som stadgar att fullmäktige 
väljer ledamöter i nämnden och bland dem en ordförande, en 1 :e vice 
ordförande och en 2:e vice ordförande, ska fullmäktige utse sju ledamöter 
och sju ersättare samt ett presidium. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Krisledningsnämnden föreslås ha 7 ledamöter och 7 ersättare, precis som 
arbetsutskottet. Ledamöterna kan väljas utanför regionstyrelsens krets. Är 
förslaget detsamma som ledamöterna i arbetsutskottet innebär det inga 
ökade kostnader för Region Dalarna. Om andra utanför regionstyrelsens 
krets väljs medför det ökade kostnader för regionen. 

Juridik 

Relevanta lagrum är citerade i anslutning till förslagen. Möjligheten att 
delegera uppgifter till förtroendevalda återfinns i 6 kap. 37-38 §§ 
kommunallagen (KL) och till anställda i 7 kap. 5-7 §§ KL. 

Säkerhet 

Krisledningsnämnden är en strategisk del av organisationen för Region 
Dalarnas säkerhetsarbete. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Reglementen för politiska nämnder är inte föremål för facklig samverkan. 
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Reglementet kommer att följas upp inom ramen för krisledningsnämndens 
arbete. 
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UTDRAG UR REGIONSTYRELSENS REGLEMENTE 
Gällande fr .o.m. 2019-01-01 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Extraordinär händelse 

22 § 

Vid en extraordinär händelse kan arbetsutskottet i egenskap av 
krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder. Vid övergång till krigsorganisation övertar 
arbetsutskottet de arbetsuppgifter som enligt reglemente åligger 
nämnden. 
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Kris, beredskap och krig 

Krisledningsnämnd 

Beredskapsnämnd 

27 § 

Arbetsutskottet utgör Region Dalarnas krisledningsnämnd. För 
utskottet i denna egenskap gäller lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt detta reglemente. 

I sin egenskap av krisledningsnämnd fullgör arbetsutskottet 
uppgifter under händelser i fredstid som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av regionen. Utmärkande för en extraordinär händelse är 
att den kräver större insatser än vad som normalt planeras för 
krissituationer och att egna resurser inte räcker till. 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar 
av verksamhetsområden från övriga nämnder i Region Dalarna i 
den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning. 

Krisledningsnämnden får inrätta egna utskott efter behov. 

28 § 

Arbetsutskottet är också Region Dalarnas beredskapsnämnd. För 
styrelsen i denna egenskap gäller lag (1988:97) och förordning 
(1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krigsfara m.m. 
lag (1992: 1403) om totalförsvar och höjd beredskap och lag 
(1994: 1809) om totalförsvarsplikt samt detta reglemente. 

I sin egenskap av beredskapsnämnd åligger det arbetsutskottet att 
leda Region Dalarnas verksamhet i krig. 

Vid övergång till krigsorganisation övertar arbetsutskottet de 
arbetsuppgifter som enligt arbetsordning och reglemente m.m. 
åligger övriga nämnder med undantag för patientnämnden som 
fortsätter sin verksamhet. 

Regionens revisorer fortsätter verksamheten . 
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KRISLEDNINGSNÄMNDENS REGLEMENTE 

Fastställt av Regionfullmäktige § XX/19. 

Detta reglemente gäller fr.o.m. den 11 januari 2020~ 

'På grund av Krisledningsnämndens särskilda uppdrag är inte de allmänna bestämmelserna helt 
likalvdande övriga nämnders allmänna bestämmelser. För att underlätta jämförelser och 
hantering av kommande generella ändringar i de allmänna bestämmelserna. har 
paragrafnumreringen dock behållits likalydande. vilket medfört att vissa paragrafnummer saknas i 
dessa allmänna bestämmelser. I_ 

A LLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Dalarnas 
angelägenheter och har det övergripande ansvaret över övriga nämnders 
verksamhet. 

Regionstyrelsen är enligt 6 kap. 8 § kommunallagen och 25 § 
regionstyrelsens reglemente överordnad övriga nämnder på följande 
regionövergripande områden: personal- och arbetsgivarfrågor, 
verksamhetsplanering, ekonomisk förvaltning och redovisning, miljöarbete, 
information och säkerhet. 

Region Dalarnas övriga nämnder är: 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden 
• Fastighetsnämnden 
• Kollektivtrafiknämnden 

• Krisledningsnämnden 
• Kultur- och bildningsnämnden 

• Patientnämnden 

• Regionala utvecklingsnämnden 
• Servicenämnden 
• Tandvårdsnämnden 

Ordföranden och presidieutskott 

1 § 

Fullmäktige väljer ledamöterna i nämnden och bland dem en ordförande, 
en 1 :a vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

Dessa utgör nämndens presidium med ansvar för att bereda nämndens 
sammanträden. Nämnden kan delegera beslutsrätt till presidiet som utgör 
ett särskilt utskott. 

~is samlisigt förfall för ersföransen esl=i vise eroföransena samt vis längre 
J:liAseHör-er8föfarlsen llnser tjäAStgärffigsperieåeA-tillä~ 
eestämmelserna i 21 § fllllmäldiges areetsarsning.I 

I 

Kommenterad [CK/fl/1 ): Nämnden föreslås träda I kraft 
vid årsskiftet 2020, så att t.ex. budget, ekonomi- och 
dokumenthanteringssystem hinner anpassas till den nya 
nämnden. 

Kommente rad [CK/fl/2): Oe allmänna bestämmelserna I 
Krlsledningsnämndens reglemente är så långt det varit 
möjligt likalydande med de allmänna bestämmelserna för 
Region Dalarnas övriga nämnder. På grund av nämndens 
särskilda uppdrag förekommer dock viss särreglerlng. För att 
underlätta hanteringen av kommande generella ändringar I 
de allmänna bestämmelserna, har paragrafnumreringen 
behållits likalydande. Detta har medfört att paragrafnummer 
som motsvarar paragrafer, som Inte har Införlivats I 
Krlslednlngsnämnde ns allmänna bestämmelser, inte 
förekommer I detta reglemente, utan har hoppats över. 

Kommenterad [CK/fl / 3): Oenna bestämmelse föres lås 
att tas bort I och med att det I 2 kap. 3 § lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser I fredstid och höjd beredskap (Krll) 
stadgas följande om ordförande I krlslednlngsnämnd: 

/ "Ordföranden I krlslednlngsnämnden bedömer när en 
/ extraordinär händelse medför att nämnden skall träda I 

funktion och beslutar I sådana fall att så skall ske. 
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar I ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande Inte kan avvaktas. 
Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. 
Har ordföranden I krlslednlngsnämnden förhinder träder vice 
ordföranden I dennes ställe."' 
Eftersom man I lagen har pekat ut vice ordförande som 
ställfö reträdare och Region Oalarna väljer 2 vice ordföranden 
samt övar dessa I ordföranderollen för krlslednlng, bedöms 
det vara tillräckligt som reservfösning för 
krlslednlngsnämndens behov. Att utvidga kretsen ti ll att 
också omfatta ålderspresident eller annan ledamot som 
nämnden väljer enllgt nuvarande 23 § I RF:s arbetsordning 
bedöms Inte lämpligt. Se också justering av 25 och 27 §§. 
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Ordföranden ansvarar för att nämnden känner till innehållet i detta 
reglemente, att den har nödvändig kunskap om de övriga bestämmelser 
som reglerar nämndens verksamhet samt kännedom om Region Dalarnas 
organisation. 

Sammanträden 

2§ 

[NämAåen ska för ';arje kalenElerår upprätta en plan över sina 
sammaAtfäden eoh Beredningarna till dessa. Utöver de sammanträden sem 
intagits i planen ska sammanträde enligt 6 kap. 2å § andra styoket 
kemmunallagen hållas när minst en tredjedel av ledamöterna Begär det eller 
erdföfanden anser att det Behövsj _ 

Enligt 6 kap. 23 § kommunallagen bestämmer nämnden tid och plats för 
sina sammanträden. Sammanträden ska hållas också om minst en tred jedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det 
behövs. 

[Nämnden får besluta att dess sammanträden generellt eller för visst möte 
ska ske på distans enligt 6 kap. 24 § kommunallagen under förutsättning att 
kraven i 5 kap. 16 § kommunallagen är uppfyllda. ,Gm-ffiimnEleA-l=taf 
Beslutat em offentliga sammanträden enligt 9 § krävs eGl(så att möjligheten 
för allmänheten-att-ta-Elel-av-sammaAtfädet-äf-till§edeseEld.I 

3-§ 

QeR-eAligt 2 § upprättade-planefl-Ska-lämnas--tili-flämndens leElamöteF-GGl=I 
ersättare. Planen puBlioeras på Regien Qalarnas hemsida på Internet. 

Planen utg~lelse till sammanträdena. 

Föredragningslista eoh handlingar i de ärenden sam ska Behandlas på 
sammanträde bör lämnas till berörda en veoka före sammanträdet, 
Nämndens handlingar publioeras eokså på Region Dalarnas hemsida på 
ffiternet,. 

4 § 

Beträffande ersättares tjänstgöring gäller i tillämpliga delar motsvarande 
bestämmelser i l1.2Q § fullmäktiges arbetsordning,_.---------

Regionfullmäktige beslutar i början av varje mandatperiod om en inbördes 
ordning mellan partierna för varje parti för det fall en partiersättare saknas. 
Ersättare kallas i sådana fall enligt denna ordn ing. 

Komment erad [CK/ fl/ 4): Krislednlngsnämnden harsom 
uppgi ft att agera vid extraordinära händelser. En plan för 
ordinarie sammanträden som finns för övriga nämnder 
behövs därför inte. Bestämmelser om när nämnden ska 
träda i funktion och krav på att den ska öva finns i 25-26 §§. 
övning kräver givetvis planering i förväg men Inte I form av 
en sammanträdesplan. Något undantag för 
krisiedningsnämnden finns inte i 6 kap. 23 § kommunallagen 
eller i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
Inför och vid extraordinära händelser i fredstid (Krll) vad 
gäller nämndens rätt att bestämma tid och plats för 
sammanträden eller möjligheten för minst 1/3 av 
ledamöterna eller ordföranden att påkalla ett sammanträde. 

Format erat : Genomstruken 

Kommenterad [CK/fl/ 5] : Ingen förändring föreslås i 
denna bestämmelse. Distansmöten kan vara en praktisk 
lösning för krisledningsnämnden i akuta situationer. 

Komm enterad [CK/fL/ 6): På grund av två nya paragrafer I 
fullmäktiges arbetsordning gäller hänvisningen 12 §och Inte 
10 §,som det felaktigt står i de övriga nämndernas allmänna 
bestämmelser. 
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Dessutom gäller: 

5§ 

en ledamot har alltid rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in 
i ledamotens ställe. 
en ersättare som har börjat tjänstgöra har normalt företräde oberoende 
av turordningen bland ersättarna. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas får dock en ersättare som står före i turordningen 
och som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för 
en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

~"' e kap. 25 § kommunalla§eR-ffamgår att en nämnds sammanträden ska 
hållas inom stängda elörrar. Nämnden får elosk besluta att sammanträelet 
ska vara offentli§t och på '«ilket sätt allmänheten sim få tillträele lill eller 
mäjli§het att via media kunna ta del av sammanlrädet,...Sådam-besll:lt-fattas 

med enkel majoritet ~' -------------------
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden som avser myndighetsutövning eller i \•ilka det färekommer 
upp§ifter som omfattas a•« sel~retess . 

Rätt att närvara vid nämndens sammanträden samt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet tillkommer, 
förutom ledamot och tjänstgörande ersättare, 

6§ 

icke tjänstgörande ersättare i respektive nämnd. 

Regiondirektör 

Förtroendevald, tjänsteman hos Region Dalarna eller särski ld sakkunnig, 
utöver stadgande i 5 § ovan, kallas efter beslut av nämnd. 

Nämnden beslutar om den som särskilt kallats till sammanträdet ska få 
delta i överläggningarna. 

7§ 

Ordföranden beslutar om formerna för beredning samt om föredragning av 
ärenden vid nämndens sammanträden. 

8§ 

Om hur ärenden avgörs och protokoll utformas finns bestämmelser i 6 kap. 
33 och 35 §§ kommunallagen. 

Beträffande särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga delar vad som 
stadgas om reservation i 4 kap. 27 § kommunallagen. 

- Kommenterad [CK/fl/7): Möjligheten att ha offentliga 
sammanträden har bedömts vara olämplig att ha för 
Krislednlingsnämnden. 
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Med reservation avses en anmälan om att en ledamot, som deltar i ett 
beslut, inte håller med om beslutet. Reservation ska alltid anges i 
protokollet enligt 5 kap. 67 §kommunallagen. En reservation har 
rättsverkningar och kan vara såväl skriftlig som muntlig. 

Särskilt yttrande benämns "skriftlig reservation" i regionfullmäktiges 
arbetsordning 37 § och utgör motivering till en avvikande mening eller ett 
förtydligande av en ståndpunkt i samband med en reservation från en 
ledamot eller tjänstgörande ersättare. Önskar en ledamot motivera eller 
utveckla sin reservation krävs ett särskilt yttrande som ska vara skriftligt, 
undertecknat av reservanten och lämnat till sekreteraren senast före 
justering av protokollet. En ledamot som reserverar sig har alltid rätt att 
lämna ett sådant särskilt yttrande. Det ska i så fall påtalas för sekreteraren i 
samband med att reservationen anmäls. 

Protokollsanteckning kan innehålla kommentarer till protokollet från såväl 
ledamöter, ersättare som tjänstemän av flera olika anledningar. När en 
protokollsanteckning härrör från en ledamot utgör det en svagare markering 
än en reservation och kan också göras av andra än dem som är 
röstberättigade för att markera en ståndpunkt. En protokollsanteckning kan 
fogas som bilaga till protokollet eller anges muntligt och skrivas in i 
protokollet av sekreteraren. Eftersom protokollet förs på ordförandens 
ansvar avgör ordföranden om en protokollsanteckning ska få göras. 

Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande 
ersättare att jämte tjänstgörande ordförande justera nämndens protokoll. 
Justering sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, 
genom signum på varje sida av protokollet. Protokoll ska justeras senast 
fjorton dagar efter sammanträde(. Det är möjligt att justera protokoll eller 
delar av protokoll direkt vid det sammanträde då beslut fattas. s.k. 
omedelbar justering. Förutsättningen för att kunna göra detta, är att 
ordalydelsen är helt klar och att paragraftexten redovisas i sin slutliga 
lydelse vid sammanträdet. I sådana fall tillämpas 41 §i fullmäktiges 
arbetsordningJ 

9§ 

:Nämndens sekreterare ska se till att utdrag ur nämndens justerade protokoll 
tillställs dem som är berörda av i protokollet intagna beslut. Justerat 
protokoll ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare, regionstyrelsen 
samt revisionen enligt dess närmare bestämmande. JYöterade 13rotokoll ska / 

desswlom finnas tillgängliga 13å Region Dalarnas hemsida 13å Internet.I / 

Kommenterad [CK/ fl/8): Då det krävs att beslut är 
justerade, för att få verkställas, kan behovet av omedelbar 
justering vara större för Krislednlngsnämnden än för andra 
nämnder. Det är bara I fullmäktiges arbetsordning 40 och 41 
§§som omedelbar justering är reglerat. Det är motiverat att 
också skriva In möjligheten till omedelbar justering I 
nämndernas allmänna bestämmelser. 

, Kommenterad [CK/fl/9): Enligt 8 kap. 10 § 
1 kommunallagen ska den officiella anslagstavlan på Internet 

innehålla: 
1. tillkännagivanden om fu llmäktiges sammanträden, 
2. tillkännagivanden av justerade protokoll, 
3. tillkännagivanden av de legationsbeslut som Inte ska 
anmälas till e n nämnd, 
4. Justerade protokoll I den utsträckning kommunen 
e ller landstinget bestämmer och det Inte strider mot lag 
e ller annan författn ing, och 
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 
kap 

Uppgift om att det finns ett justerat protokoll måste alltså 
finnas, men regionen har enligt punkt 4 möjlighet att 
bestämma att protokollet Inte ska anslh. För 
Krlslednlngsnämndens vidkommande bedöms det lämpligt 
att inte publicera protokollen. 



Övriga bestämmelser 

Delegering 

10 § 

f 1 o n ' . .) 
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Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare i nämnden 
eller åt en anställd hos Region Dalarna att på nämndens vägnar besluta i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 
kap. 38 § kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdraget ska anmälas för nämnden som 
bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

Om delegering till anställd i övrigt finns dessutom stadgande i 7 kap. 5 och 
7 §§ kommunallagen. 

Om delegering vid brådskande ärenden finns stadgande i 6 kap. 39 § och 
40 §andra stycket kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt delegering får inte återkallas 
eller ändras av den som lämnat uppdraget. 

Ärende av principiell eller i övrigt av större betydelse ska avgöras av 
nämnden eller av reg ionfullmäktige. 

Vidaredelegering 

11 § 

Om nämnden uppdrar åt förvaltningschef att fatta beslut, får nämnden 
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom 
verksamheten att besluta istället. Sådana beslut ska anmälas till 
förvaltningschefen som vidareanmäler detta till nämnden. 

f örhaAdliAg och iAformatioA eAligt FAedbestäFAFAaAdelageA (MBL) 

I äreAdeA där AäFAAdeA aAsYarar för beredAiAgeA och AärFAast har alt fatta 
besli:.t-åti§ger det AäFAAd9A-6äkefs.tälla-att-sådaA-förhafldliRg&-GGR 
iAformatioAsskyldighet geAoFAförs, soFA eAligt lageA oFA FAedbestäFAFAaAde i 
arbetsli•1et och FAedbesläFAFAaAdeavtal, åligger RegieA Dalama soFA 
arbelsgi•1are. SådaA-föfflaAåliAg ska ske i goEl-tid-iRAaA-bes~ .- Kommenterad [CK/fl / 10): Förhandllngsskyldigeten skulle 

Medbestämmandeformer 

13 § 

Om partsammansatta organ, självförvaltningsorgan och närvarorätt för 
personalföreträdare stadgas i 7 kap. 10-25 §§ och 8 kap. 4-8 §§ 
kommunallagen. 

endast teoretiskt kunna aktua liseras vid planering och 
övning. För sådana aktiviteter bör ansvaret ligga på 
Re gionstyrelsen. 
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Budget- och verksamhetsansvar 

14 § 

Nämndens arbete är reglerat i kommunallagen och i detta reglemente. 
Nämnden ska också följa övriga gällande lagar och författningar, av Region 
Dalarna träffade avtal samt av fullmäktige och styrelsen fastställda 
styrdokument. 

[Nämnden ansvarar inom ramen för sitt uppdrag inför fullmäktige och 
styrelsen för att aA'A&aå-a1:1ågetram-Rålls-eGR--att-verksamheten bedrivs 
utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige och styrelsen bestämt. 
NämAElen ska 1:1t~ågetramen, mål osh riktlinjer spesifisera osl=I 
taststä11a sin egen 01:10getL __ __ ___ _ _ _ _ 

Nämnden utövar arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnden ska i övrigt fullgöra vad fullmäktige eller styrelsen ålägger 
nämnden. 

[utifrån sitt uppårag ska nämnåen tillse att intern kontroll osh uppföijning 
fungerar tiUfreåsställaflEle-. 

Nämnåen ans•.'arar för eesvaranåe av remisser inom verksamhets 
emråået meå unåantag för sååana som är av prinsipiell viktj 

Dataskyddsansvar, katastrofplanering och osäkra fordringar 

15 § 

Nämnden är dataskyddsansvarig enligt dataskyddsförordningen inom sitt 
verksamhetsområde. 

[Inom sitt verksamhetsområde svarar nämnden för kris- och 
katastrofmedicinsk f}laReFiRg;-beredskaps- och säkerhetsfrågor samt 
efterlevnad av arbetsmiljölagens ålägganden. 

Nämnden äger rätt att avskriva osäkra fordringar inom sitt eget 
verksamhetsområde. 

Samarbete i samhället 

16 § 

Initiativrätt 

För att nämnden ska kunna fullgöra sin uppgift bör samarbete utvecklas 
med samhällsorgan, företag, organisationer och andra som har 
möjlighet att tillföra kunskap och erfarenhet. 

17 § 

Nämnden får väcka de förslag hos reg ionfullmäktige, som är 
föranledda av verksamhetsansvaret enligt detta reglemente eller i 
fullmäktige fastställd verksamhetsplan samt är avsedda att främja 
verksamhetens utveckling i övrigt. 

Kommenterad [CK/fl/ 11 J: På grund av 
Krislednlngsnämndens speciella uppdrag tilldelas Inte någon 
särskild budget annat än för övning. Kostnaderna utöver de 
planerade Insatserna kommer Istället att va ra beroende av 
extraordinära händelser. De n text som finns för övriga 
nämnder om budget har d ärför tagits bort. 

Kommenterad [CK/fl/12): Dessa bestämmelser har Inte 
bedömts vara tlllämpllga för Krlslednlngsnämnden. Remisser 
Inom Kr1sle dnlngsnämndens ansvarsområde besvaras Istället 
av Arbetsutskottet, som sammanträde r till räckligt ofta för att 
kunna ta detta ansvar e nligt Regionstyrelsens 
delegerlngsbestämme lser. Remisser på detta o mråde är 
också av sådan vikt att det av den anledningen är motiverat 
att ligga under Reglonstyrelsens ansvar. 

Kommenterad [CK/fl/13): Här föreslås en ny formulering 
som bättre överensstämmer med gällande styrdokument på 
område t. För Krls lednlngsnämndens vidkommande är 
ansvaret ett mer strategiskt ansvar än för övriga nämnder, 
eftersom krislednlngsnämnden Inte har någon egen 
verksamhet. 
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Res1:1llalansYaf 
48--§ 

Näfnneen haF eget Fes1:1llatansYaF och ska, enligt FegionstyFelsens 
eestämmanae,till-styFelsen aYge-rappefleF om Yerksamhet eoh ekonomi,. 

Verksamhetsplaflefing 

Jäv 

Arkiv 

4-9--§ 

Nämnaen ansYaraF föF att Yorksan:ihetsplaFH!pprättas i enlighet mecl 
9esl1:1tacl planeringspFOoess. 

20 § 

Om jäv finns bestämmelser i 6 kap. 28-32 §§ kommunallagen. 

21 § 

För vården av nämndens arkiv gäller av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 

Extraordinär händelse 

22 § 

Vid en extraordinär händelse kan Krisledningsnämnden enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap överta hela eller 
delar av övriga nämnders verksamhetsområden. ~id öve~ 
krigsorganisalionhöjd beredskap och krig övertar ~egionstyrelsen de 
arbetsuppgifter som enligt reglementen åligger övriga nämnder. Detta 
gäller inte Patientnämnden som fortsätter sin verksamhet såväl vid en 
extraordinär händelse som vid höjd beredskap och i krig. 

·· Komment erad [CK/ fl/14): Någon krlgsorganlsatlon fin ns 
Inte . Lydelsen är ändrad I överensstämmelse med 
beredskapslagarna. 
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Ledamöter 

~3 §, 

Krisledningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Kris~ katastrofmedicinsk beredskap och krig 

Kris ledning 

24 § 

För Region Dalarnas krisledningsnämnd gäller lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap samt detta reglemente. 

[Region Dalarna ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i länet och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten . Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i 
en risk- och sårbarhetsanalys. Regionen ska vidare. med beaktande av 
risk- och sårbarhetsanalysen. för vade ny mandatperiod fastställa en 
plan för hantering av extraordinära händelser. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt 
planer för hanteringen av extraordinära händelser.I 

Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinär händelse i 
fredstid som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av regionen!. UlmärkaAae-fef..eR 
~eFEliAäH!äAQelse-är att aeA krä•;ef-Stärre insatser än >Jaa som 
Aormalt fJlaAeras får krissit11ationer osl=l att egna res11rser inte räsker till.I 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i Region Dalarna i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. 

Vid övertagande av hela eller delar av andra nämnders 
verksamhetsansvar ska de reglementen, riktlinjer och beslut som rör den 
övertagna verksamheten beaktas så långt det är möjligt. 

Krisledningsnämnden får inrätta egna utskott efter behov. 

Enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap ska Krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast 
följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av 
redovisningen och formerna för denna. 

Kom menterad (CK/fl/ 15): Eftersom det saknas 
paragrafer I de allmänna bestämmelserna, är 23 §den första 
paragrafen I nämndens särskilda bestämmelser, precis som 
för övriga nämnder I Region Dalarna. Se kommentaren I 
Inledningen Ull Krlsledningsnämndens reglemente. 

Kommenterad (CK/fl/16): Se kommentaren ti ll 15 §. 

Kommenterad (CK/fl/17]: Texten är hämtad ur 2 kap. 1 
§ lag {2006:544). 

Kommenterad (CK/f l/18): Texten tas bort då den Inte 
Ingår I lagens definition och Inte täcker alla fal l. 
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25 § 
Ordföranden i Krisledningsnämnden eller ~en som fullgäf-Geooa 
YW9iftvice ordförande i bedöme!__ajir en extraordinär händelse medför att 
nämnden ska träda i funktion. 

Någon av ledamöterna i Krisledningsnämnden ska inom 1 timma kunna 
träda in i verksamhet, dygnet runt, året runt. INåmMEm-äf-Gå beslutför.I 

26 § 
Det åligger särskilt Krisledningsnämnden att öva kris- och 
katastrofmedicinsk beredskapslednin~ minst en gång per år. 

Brådskande beslut 

27 § 
Ordföranden i Krisledningsnämnden, eller '.den som fullgör denna 
~vice ordförand~, får besluta på nämndens vägnar i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Sådant beslut skall snarast anmälas till Krisledningsnämnden. 

28 § 
Krisledningsnämnden får på begäran besluta att bistå andra kommuner 
och landsting som drabbats av en extraordinär händelse. 

Krisledningsnämnden får under den extraordinära händelsen lämna 
begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen. 

!Kffi>leEIRiAgSflämmleR-får-själ'I eller geAom-embYG-fä~on Dalarnas 
talan i alla mål oeh ärenden inom nämndens verksamhetsområde.I 

Återgång till normala förhållanden 

29 § 
När förhållande normaliseras eller medger det ska Krisledningsnämnden 
snarast besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra 
nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

[Krisledningsnämndens beslut skall anmälas till regieRfl:lllmäktige 'lid 
närmast följande fullmäktigesammanträde .! 

Kommentera d [CK/fl/19]: Bestämmelsen har 
synkroniserats med bestämmelsen I lag {2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder Inför och vid 
extraordinära händelser I fredstid. Se kommentaren till 1 §. 

Kommenterad [CK/fl/20]: Meningen är hämtad från 
exempel på krlslednlngsregleme nten, me n något lagligt stöd 
för att avvika från regeln l 6 kap. 27 §kommunallage n om att 
minst hälften av ledamöterna måste vara närvarande, har 
Inte kunnat hittas. 

Kommenterad [CK/fl/21 ]: Se komme ntaren till 15 §. 

Kommenterad [CK/fl/22]: Bestämmelsen har 
synkroniserats med bestämmelsen I lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder Inför och vid 
extraordinära händelser I fredstid. Se komme nta ren till 1 §. 

Kommenterad [CK/ fl/23]: Denna bestämmelse är 
hämtad från ett reglemente för en kommuns 
krls ledntngsn~mnd. Då Region Dalarna har ålagt styrelsen att 
"självt eller genom ombud föra Region Dalarnas talan lalla 
mål och äre nden I den mån detta Inte på grund av lag, annan 
författn ing e llerfullmäktiges beslut ankommer på annan" 
har-vid närmare eftertanke-det Inte be fun nits vara 
motiverat att låta Krtslednlngsnämnden få denna befogenhet 
för si tt verksamhetsområde. 

Kommenterad [CK/fl/24]: Då de t Införts ett 
förtydligande angående skyldighe ten a tt anmäla 
Krlslednlngsnämndens beslut till reglonfullmäktige l 24 § 
stryks denna mening 129 §. 
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REGIONSTYRELSENS REGLEMENTE 

Fastställt av fullmäktige§ 105/14. 
1, 32-34 §§ reviderade LF § 55/15. 

:; 7. " ,. ~ 0 () l \..] . 

33 §reviderad LF § 71/15. 41 §reviderad LF § 36/16.lnledningen, 10, 26, 29, 33 och 35 §§samt 
rubriken före 36 § reviderade, 37-40 och 45 §§överförda till hälso- och sjukvårdsnämndens 
reglemente 41-44 §§ fick paragrafnumren 37-40 §§ LF § 113/16. 
Inledningen reviderad LF § 95/17. 
Inledningen, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 25·, 29, 30, 34 och 35 §§reviderade LF § 129/17. 
15 och 26 §§ reviderade LF § 44/18. 
Inledningen och 29 § reviderade LF § 89/18. 
32 § reviderad LF § 110/18. 
Särskilda bestämmelserna 23-40 §§reviderade med tillägg för nya 41-43 §§ LF § 153/18. 
Reglementet i övrigt anpassat till regionbildningen enligt LF § 45/18 och§ 121 /18. 
1, 4, 15. 35-36. 42 §§ reviderade. ny 43 §och paragrafnummer 44 på tidigare 43 § LF § XX/19. 
Inledningen. 22, 28 och 29 §§ reviderade samt 27 § borttagen LF XX/19. 

Detta reviderade reglemente gäller fr.o.m. den 1 januari 204-920. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region 
Dalarnas angelägenheter och har det övergripande ansvaret över 
övriga nämnders verksamhet. 

Regionstyrelsen är enligt 6 kap. 8 § kommunallagen och 25 § 
regionstyrelsens reglemente överordnad övriga nämnder på 
följande regionövergripande områden: personal- och 
arbetsgivarfrågor, verksamhetsplanering , ekonomisk förvaltning 
och redovisning, miljöarbete, information och säkerhet. 

Region Dalarnas övriga nämnder är: 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden 
• Fastighetsnämnden 

• Kollektivtrafiknämnden 
• Krisledningsnämnden 
• Kultur- och bildningsnämnden 
• Patientnämnden 
• Regionala utvecklingsnämnden 
• Servicenämnden 
• Tandvårdsnämnden 

Reglementet gäller också i tillämpliga delar för regionstyrelsens 
utskott och beredningar, om inte annat anges. 

Ordföranden och presidieutskott 

1 § 

Fullmäktige väljer ledamöterna i styrelsen och bland dem, en 
ordförande, en 1 :a vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

Dessa utgör styrelsens presidium och ska bereda styrelsens 
sammanträden. Styrelsen kan delegera beslutsrätt till presidiet 



Sammanträden 
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som utgör ett särskilt utskott. 
-) C' I f l L o . i.. I 

Vid samtidigt förfall för ordföranden och vice ordförandena samt 
vid längre hinder för ordföranden under tjänstgöringsperioden 
tillämpas bestämmelserna i 2.:t~ § fullmäktiges arbetsordning. 

Ordföranden ansvarar för att styrelsen känner till innehållet i 
detta reglemente, att den har nödvändig kunskap om de övriga 
bestämmelser som reglerar styrelsens verksamhet samt 
kännedom om Region Dalarnas organisation. 

2§ 

Styrelsen ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina 
sammanträden och beredningarna till dessa. Utöver de samman
träden som intagits i planen ska sammanträde enligt 6 kap. 23 § 
andra stycket kommunallagen hållas när minst en tredjedel av 
ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det behövs. 

Styrelsen får besluta att dess sammanträden generellt eller för 
visst möte ska ske på distans enligt 6 kap. 24 § kommunallagen 
under förutsättn ing att kraven i 5 kap. 16 § kommunallagen är 
uppfyllda. Om styrelsen har beslutat om offentliga 
sammanträden enl igt 5 § krävs också att möjligheten för 
allmänheten att ta del av sammanträdet är tillgodosedd. 

3§ 

Den enligt 2 § upprättade planen ska lämnas till styrelsens 
ledamöter och ersättare. Planen publiceras på Region Dalarnas 
hemsida på Internet. 

Planen utgör kallelse till sammanträdena. 

Föredragningslista och handlingar i de ärenden som ska 
behandlas på sammanträde bör lämnas till berörda en vecka före 
sammanträdet. Styrelsens handlingar publiceras också på Region 
Dalarnas hemsida på Internet. 

4§ 

Beträffande ersättares tjänstgöring gäller i tillämpliga delar 
motsvarande bestämmelser i 1 G~ §fullmäktiges arbetsordning. 

Regionfullmäktige beslutar i början av varje mandatperiod om en 
inbördes ordning mellan partierna för varje parti för det fall en 
partiersättare saknas. Ersättare kallas i sådana fall enligt denna 
ordning. 
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Dessutom gäller: 

• en ledamot har alltid rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
har trätt in i ledamotens ställe. 

• en ersättare som har börjat tjänstgöra har normalt företräde 
oberoende av turordningen bland ersättarna. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock 
en ersättare som står före i turordningen och som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i ordningen. 

5§ 

Av 6 kap. 25 § kommunallagen framgår att en nämnds 
sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Styrelsen får dock 
besluta att sammanträdet ska vara offentligt och på vilket sätt 
allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet att via media kunna 
ta del av sammanträdet. Sådant beslut fattas med enkel majoritet. 

Styrelsens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda 
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Rätt att närvara vid styrelsens sammanträden samt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet 
tillkommer, förutom ledamot och tjänstgörande ersättare, 

1. icke tjänstgörande ersättare 
2. regiondirektör 
3. biträdande regiondirektör 

Rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och att delta i dess 
överläggningar tillkommer dessutom 

4. fullmäktiges ordförande 
5. regionråd och oppositionsråd 
6. politiska sekreterare 
7. ekonomidirektör 
8. personaldirektör 
9. företrädare för kommunikationsenheten 

6§ 

Förtroendevald, tjänsteman hos Region Dalarna eller särskild 
sakkunnig, utöver stadgande i 5 §ovan, kallas efter beslut av 
styrelsen. 

Styrelsen beslutar om den som särskilt kallats till sammanträdet 
ska få delta i överläggningarna. 
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Ordföranden beslutar om formerna för beredning samt om 
föredragning av ärenden vid styrelsens sammanträden. 

8§ 

Om hur ärenden avgörs och protokoll utformas finns 
bestämmelser i 6 kap. 33 och 35 §§ kommunallagen. 

Beträffande särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga delar 
vad som stadgas om reservation i 4 kap. 27 §kommunallagen. 

Med reservation avses en anmälan om att en ledamot, som deltar 
i ett beslut, inte håller med om beslutet. Reservation ska alltid 
anges i protokollet enligt 5 kap 67 § kommunallagen. En 
reservation har rättsverkningar och kan vara såväl skriftlig som 
muntlig. 

Särskilt yttrande benämns "skriftlig reservation" i region
fullmäktiges arbetsordning 37 § och utgör motivering till en 
avvikande mening eller ett förtydligande av en ståndpunkt i 
samband med en reservation från en ledamot eller tjänstgörande 
ersättare. önskar en ledamot motivera eller utveckla sin 
reservation krävs ett särskilt yttrande som ska vara skriftligt, 
undertecknat av reservanten och lämnat till sekreteraren senast 
före justering av protokollet. En ledamot som reserverar sig har 
alltid rätt att lämna ett sådant särskilt yttrande. Det ska i så fall 
påtalas för sekreteraren i samband med att reservationen anmäls. 

Protokollsanteckning kan innehålla kommentarer till protokollet 
från såväl ledamöter, ersättare som tjänstemän av flera olika 
anledningar. När en protokollsanteckning härrör från en ledamot 
utgör det en svagare markering än en reservation och kan också 
göras av andra än dem som är röstberättigade för att markera en 
ståndpunkt. En protokollsanteckning kan fogas som bilaga till 
protokollet eller anges muntligt och skrivas in i protokollet av 
sekreteraren. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar 
avgör ordföranden om en protokollsanteckning ska få göras. 

Styrelsen utser för varje sammanträde en ledamot eller 
tjänstgörande ersättare att jämte tjänstgörande ordförande justera 
styrelsens protokoll. Justering sker, förutom genom namnteckning 
på därför avsedd plats, genom signum på varje sida av protokollet. 
Protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. 
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9§ 

Regionstyrelsens sekreterare ska se till att utdrag ur styrelsens 
justerade protokoll tillställs dem som är berörda av i protokollet 
intagna beslut. Justerat protokoll ska tillställas styrelsens 
ledamöter och ersättare, politiska sekreterare samt revisionen 
enligt dess närmare bestämmande. Justerade protokoll ska 
dessutom finnas tillgängliga på Region Dalarnas hemsida på 
internet. 

Övriga bestämmelser 

Delegering 

Vidaredelegering 

10 § 

Styrelsen får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare i 
styrelsen eller åt en anställd hos Region Dalarna att på styrelsens 
vägnar besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, 
dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdraget ska anmälas till 
styrelsen som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

Om delegering till anställd i övrigt finns dessutom stadgande i 7 
kap. 5 och 7 §§kommunallagen. 

Om delegering vid brådskande ärenden finns stadgande i 6 kap. 39 
§ och 40 § andra stycket kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt delegering får inte 
återkallas eller ändras av den som lämnat uppdraget. 

Ärende av principiell eller i övrigt av större betydelse ska avgöras 
av styrelsen eller av regionfullmäktige. 

11 § 

Om styrelsen uppdrar åt regiondirektören att fatta beslut, får 
styrelsen överlåta åt regiondirektören att i sin tur uppdra åt annan 
anställd inom Region Dalarna att besluta istället. Sådana beslut 
ska anmälas till regiondirektören som vidareanmäler detta till 
styrelsen. 
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Förhandling och information enligt medbestämmandelagen (MBL) 

12 § 
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I ärenden där styrelsen ansvarar för beredningen och närmast har att 
fatta beslut åligger det styrelsen säkerställa att sådan förhandlings
och informationsskyldighet genomförs, som enligt lagen om 
medbestämmande i arbetslivet och medbestämmandeavtal, åligger 
Region Dalarna som arbetsgivare. Sådan förhandling ska ske i god 
tid innan beslut tas. 

Med bestämmandeformer 

13 § 

Om partsammansatta organ, självförvaltningsorgan och 
närvarorätt för personalföreträdare stadgas i 7 kap. 10-25 §§ och 
8 kap. 4-8 §§ kommunallagen. 

Budget- och verksamhetsansvar 

14 § 

Styrelsens arbete är reglerat i kommunallagen och i detta 
reglemente. Styrelsen ska också följa övriga gällande lagar och 
författningar, av Region Dalarna träffade avtal samt av fullmäktige 
och styrelsen fastställda styrdokument. 

Styrelsen ansvarar inför fullmäktige för att anvisad budgetram 
hålls och att regionens verksamheter bedrivs utifrån de mål och 
riktlinjer som fullmäktige bestämt. Styrelsen ska utifrån 
budgetramen, mål och riktlinjer specificera och fastställa sin egen 
budget. 

Styrelsen utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom Region 
Dalarna. 

Styrelsen ska i övrigt fullgöra vad fullmäktige ålägger styrelsen. 

Utifrån sitt övergripande uppdrag ska styrelsen tillse att intern 
kontroll och uppföljning inom regionens verksamheter fungerar 
tillfredsställande. 

Styrelsen ansvarar för besvarande av remisser inom 
verksamhetsområdet samt remisser av övergripande eller principiell 
karaktär. 



RS 

Dataskyddsansvar, kris- och katastrofmedicinsk 

beredskapatastrofplanering_och osäkra fordringar 

15 § 

Styrelsen (gäller ej utskott) är dataskyddsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen inom sitt verksamhetsområde. 

Inom sitt verksamhetsområde svarar styrelsen för kris- och 
katastrofmedicinsk planering och beredskaps- och säkerhetsfrågor 
samt efterlevnad av arbetsmiljölagens ålägganden. 

Styrelsen äger rätt att avskriva osäkra fordringar inom eget 
verksamhetsområde. 

Samarbete i samhället 

Initiativrätt 

Resultatansvar 

16 § 

För att styrelsen ska kunna fullgöra sin uppgift bör samarbete 
utvecklas med samhällsorgan, företag, organisationer och andra 
som har möjlighet att tillföra kunskap och erfarenhet. 

17 § 

Styrelsen får väcka de förslag hos regionfullmäktige, som är 
föranledda av verksamhetsansvaret enligt detta reglemente eller i 
fullmäktige fastställd verksamhetsplan samt är avsedda att främja 
verksamhetens utveckling i övrigt. 

18 § 

Styrelsen har resultatansvar för Region Dalarnas samtliga 
verksamheter och ska till fullmäktige avge rapporter om 
Region Dalarnas samlade verksamhet och ekonomi. 

Verksamhetsplanering 

19 § 

Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplaner upprättas för Region 
Dalarnas förvaltningar i enlighet med beslutad planeringsprocess. 
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20 § 

Om jäv finns bestämmelser i 6 kap. 28-32 §§kommunallagen. 

21 § 
För vården av styrelsens arkiv gäller av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 

Extraordinär händelse 

22 § 

Vid en extraordinär händelse kan arbetsutskottet i egenskap av 
krisledningsnämnden enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap överta hela eller delar av verksamhets
områden från övriga nämnder. 

Vid övergång till krigsorganisationhöjd beredskap och krig övertar 
Regionstyrelsenarbetsutskottet de arbetsuppgifter som enligt 
reglemente åligger övriga nämnder. Detta gäller inte 
Patientnämnden som fortsätter sin verksamhet såväl vid en 
extraordinär händelse som vid höjd beredskap och i krig. 



SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Ledamöter och omröstningsregler 

23 § 
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Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

24 § 

Föreskrifterna i 30-34 §§fullmäktiges arbetsordning äger, bortsett 
från att elektronisk voteringsutrustning som regel inte används, 
motsvarande tillämpning för regionstyrelsen. 

Övergripande ansvar 

25 § 

Regionstyrelsen ska styra, utveckla och samordna förvaltningen 
av Region Dalarnas angelägenheter och utöva kontroll över övriga 
nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha fortlöpande 
uppsikt över verksamheten i de företag som regionen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i och som avses i 10 kap. 1-9 
§§kommunallagen, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för regionen. Styrelsen ska 
vidare ha uppsikt över regionkommunal verksamhet som bedrivs i 
sådana kommunalförbund som regionen är medlem i. 

Styrelsen har planerings- och uppföljningsansvar för Region 
Dalarnas totala resursutnyttjande samt att olika verksamheter 
bedrivs effektivt och efter fastställda mål. I detta ansvar ingår att 
leda och samordna regionens verksamhetsplanering. 

Styrelsen ansvarar för den övergripande ekonomiska 
förvaltningen, den övergripande personalplaneringen och de 
övergripande arbetsgivarfrågorna, det övergripande 
arbetsmiljöansvaret, det övergripande miljöarbetet samt den 
centrala informationsverksamheten med dess 
informationskanaler. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Region Dalarnas 
säkerhet som bl. a. omfattar patientsäkerhet, brandsäkerhet, IT
säkerhet och informationssäkerhet. 

Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
regionens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen 
ansvarar inom ramen för sina befogenheter för att möta och 
åtgärda problem som uppmärksammas genom 
omvärldsbevakningen samt är skyldig att hos övriga nämnder, 
fullmäktige, andra myndigheter eller regeringen göra de 
framställningar som behövs för att påkalla deras insatser när 
åtgärder behövs som kräver resurser som inte styrelsen förfogar 
över. 
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26 § 

Regionstyrelsen utövar ledningen av den centrala förvaltningen 
enligt kommunallagen och de övriga lagar som styr ingående 
enheters arbete. 

Kris, beredskap och krig 

Krisled ningsnäm nd 

Beredskapsnämnd 

21--§ 

Arbetsutskottet utgör Region Dalarnas krisledningsnämnd. För 
utskottet i denna egenskap gäller lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt detta reglemente. 

I sin egenskap av krisledningsnämnd fullgör arbetsutskottet 
t$f)gifter under händelser i fredstid som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av regionen. Utmärkande för en extraordinär händelse är 
att den kräver större insatser än vad som normalt planeras för 
krissituationer och att egna resurser inte räcker till . 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar 
av verksamhetsområden från övriga nämnder i Region Dalarna i 
den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning. 

Krisledningsnämnden får inrätta egna utskott efter behov. 

28 § 

Arbetsutskottet är också Region Dalarnas beredskapsnämnd . 
.f.äfRegion-styrelsen ansvarar för Region Dalarnas 
beredskapsinsatser enligti denna egenskap gäller lag (1988:97) 
och förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krigsfara m.m. 
lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap och lag 
( 1994: 1809) om totalförsvarsplikt samt detta reglemente. 

I sin egenskap av beredskapsnämndDet åligger det arbetsutskottet 
Regionstyrelsen att leda Region Dalarnas verksamhet i krig. 

Vid övergång till krigsorganisation övertar arbetsutskottet 
Regionstyrelsen de arbetsuppgifter som enligt arbetsordning och 
reglemente m.m. åligger övriga nämnder med undantag för 
patientnämnden som fortsätter sin verksamhet. 
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Regionens revisorer fortsätter verksamheten. 

Region Dalarnas nämnder 

29 § 
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För Region Dalarnas hälso- och sjukvård, för fastighetsförvaltning 
och lokalförsörjning, för länets kollektivtrafik, för krisledning, för 
kulturverksamhet och skolor, för länets patientnämndsverksamhet, 
för länets utveckling, för serviceverksamheten, samt för länets 
tandvård svarar: 

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 

- Fastighetsnämnden 

- Kollektivtrafiknämnden 

- Krisledningsnämnden 

- Kultur- och bildningsnämnden 

- Patientnämnden 

- Regionala utvecklingsnämnden 

- Servicenämnden 

- Tandvårdsnämnden 

Fullmäktige har i särskilda reglementen angivit ramarna för varje 
nämnd. 

Regionstyrelsens särskilda uppdrag 

Uppgifter 

30 § 

Det åligger styrelsen särskilt att 

• bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av 
fullmäktige med undantag för regionrevisorernas 
revisionsberättelser, valärenden och i övrigt enligt stadgande i 
5 kap. 29-33 §§ kommunallagen 

• anställa och entlediga regiondirektör och biträdande 
regiondirektör 

• vara chef för regiondirektören, som i sin tur är chef över bitr. 
regiondirektören och regionens förvaltningschefer utom för 
revisionschefen 

• utgöra regionens personalmyndighet med övergripande 
ansvar i alla personalfrågor 

• utgöra regionens arkivmyndighet 
• ansvara för förvaltningen av regionens donationsstiftelser 
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• se till att regionens behov av försäkringsskydd år .·• : ,) 1 

tillgodosett 
• utfärda förbindelser, uppta lån och ikläda Region Dalarna 

borgen eller annan ansvarighet i enlighet med fullmäktiges 
beslut samt att ge riktlinjer för placering av Region Dalarnas 
medel 

• bevaka Region Dalarnas rätt vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra sammanträden inom juridiska 
personer som regionen helt eller delvis äger eller har 
intressen i 

• självt eller genom ombud föra Region Dalarnas talan i alla 
mål och ärenden i den mån detta inte på grund av lag, annan 
författning eller fullmäktiges beslut ankommer på annan, (Det 
gäller även mål där någon begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut om inte fullmäktige beslutar att själv föra 
talan i målet) 

• svara för tolkning och tillämpning av rese- och 
arvodesreglementen samt pensionsreglemente för 
förtroendevalda 

Beslutsbemynd iganden 

31 § 

Styrelsen får utan fullmäktiges särskilda bemyndigande: 

• motta gåvor och donationer till Region Dalarna 
• utfärda föreskrifter om arbetsgivarens befogenheter i 

frågor som rör förhållandet mellan regionen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 

• fastställa övergripande styrande dokument inom styrelsens 
ansvarsområden 

• sluta avtal med utomstående part i den mån detta inte 
uppdragits åt annan nämnd 

• förrätta val av ledamöter och ersättare i kommitteer och 
samarbetsorgan samt utse representanter i organisationer och 
föreningar i den mån fullmäktige inte för särskilt fall bestämt 
annat 

• avge yttranden , som ankommer på Region Dalarna, om 
yttrandet inte är av betydelse för den kommunala 
självstyrelsen, samt i de fall fastställd remisstid inte medger 
att yttrande behandlas av ordinarie fullmäktige även avge 
yttranden av nämnt slag 

• besluta om köp och försäljning av fastigheter samt om 
rivning av regionägda byggnader om värdet av 
egendomen uppgår till mer än sju prisbasbelopp. 

Ärende av principiell eller i övrigt av större betydelse ska avgöras 
av fullmäktige, även om det är att hänföra till någon av ovan 
angivna ärendegrupper. 



Utskott 

Arbetsutskottet 
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32 § 

Regionstyrelsen väljer arbetsutskott bland sina ledamöter i 
samband med styrelsens första sammanträde under 
mandatperioden. Arbetsutskottet ska bestå av sju ledamöter och 
sju ersättare. Styrelsen utser samtidigt en beredning till 
arbetsutskottet bestående av ordförande, 1 :a vice ordförande och 
2:a vice ordförande. 

Rätt att närvara vid arbetsutskottets sammanträden och att delta i 
dess överläggningar tillkommer, förutom ledamot och ersättare, 
regionråd och oppositionsråd. 

33 § 

Regionstyrelsen ska, förutom arbetsutskottet, välja ett 
personalutskott, bestående av sju ledamöter och sju ersättare. 
Styrelsen utser samtidigt en beredning till personalutskottet 
bestående av ordförande, 1 :a vice ordförande och 2:a vice 
ordförande. 

Rätt att närvara vid personalutskottets sammanträden och att delta 
i dess överläggningar tillkommer, förutom ledamot och ersättare, 
regionråd och oppositionsråd. 

34 § 

Arbetsutskottet ska kunna besluta i ärenden som kräver snabba 
ställningstaganden och avlasta styrelsen beslutsärenden av 
löpande karaktär. Arbetsutskottet har ett särskilt ansvar för 
ägarstyrning, upphandlingsfrågor, och för beredning och 
uppföljning av regionens budget. 

Arbetsutskottet ska, om tiden medger det, bereda de ärenden inför 
Regionstyrelsen som inte är beredda av någon nämnd, 
personalutskottet eller annan beredning. 

Ärendehantering som innebär att någon beredning inte har skett i 
annat politiskt organ före Regionstyrelsen, ska undvikas så långt 
det är möjligt. Den politiska beredningen ska utmynna i förslag till 
beslut. 

35 § 

Regionstyrelsen får delegera beslutsrätt till arbetsutskottet enligt 
6 kap. 37 § kommunallagen. 

Arbetsutskottet har rätt att besluta i ärenden av löpande eller 
förberedande karaktär enligt nedanstående förteckning. 
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Utredningsuppdrag inom befintligt uppdrag/budget 

Yttranden över remisser och JO anmälnin§af 

Undertecknande av ansökan om medel som inte innebär ett 
ekonomiskt åtagande utöver fastställd budget för Region Dalarna 

Fastställa regionalt eller nationellt utarbetade förslag som inte 
innebär ekonomiska åtaganden utöver fastställd budget för 
Region Dalarna 

• utöva det som åligger regionstyrelsen i dess egenskap av 
Region Dalarnas arkivmyndighet 

• besluta om regionövergripande investeringar och 
investeringar inom central förvaltning omfattande mellan 10 
och 50 mnkr per objekt. 

Utskottet får inte besluta i ärenden som enligt 6 kap. 38 § 
kommunallagen inte kan delegeras. 

36 § 
Personalutskottet ansvarar under styrelsen för Region Dalarnas 
arbetsgivarstrategi inklusive personal- och lönepolicy, varvid 
inflytande och jämställdhetsfrågor särskilt beaktas. Ansvaret 
innefattar beredning av alla övergripande styrdokument och 
principiella beslut på personalområdet samt övriga frågor som 
ankommer på Regionstyrelsen i dess egenskap av 
personalmyndighet. 

Personalutskottet ska uppmärksamt följa utvecklingen på 
personalområdet, såsom lagstiftning, arbetsmiljö, 
sjukskrivningsstatistik, kompetensutveckling, personalförsörjning 
och rekrytering m. m. 

Personalutskottet ska ha uppgiften att tolka arvodesreglementet 
och besluta om hur bestämmelser om arvoden, pension och 
ersättningar av olika slag för de förtroendevalda ska tillämpas i 
enskilda fall. 

Personalutskottet anställer och entledigar förvaltningschefer och 
direktörer efter beredning av regiondirektören, undantaget 
regiondirektören och biträdande regiondirektören som är 
Regionstyrelsens uppgift samt chefen för Patientnämndens 
kansli , som utses av Patientnämnden. 

Regionstyrelsen får delegera beslutsrätt till personalutskottet 
enligt 6 kap. 37-38 §§ kommunallagen. 



Beredningar och råd 

Hälsovalsberedning 

37 § 
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I syfte att särskilja Region Dalarnas beställarroll och ansvar för de 
villkor som ska gälla för samtliga vårdgivare inom primärvården 
från Region Dalarnas produktionsansvar för den egna hälso- och 
sjukvården, ska det finnas en särskild hälsovalsberedning med 
uppgift att bereda hälsovalsfrågorna till Regionstyrelsen. 

Beredningen ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. I 
beredningen ska finnas en ordförande och en vice ordförande. 

Hälsovalsberedningen ska planera och följa upp Region Dalarnas 
genomförande av vårdvalsreformen . Beredningen ska föreslå de 
kriterier och regelsystem som krävs för att privata vårdgivare ska 
kunna etablera sig i länet på likartade villkor. Beredningen 
ansvarar också för de informationssatsningar som krävs för att 
informera befolkningen om vilket utbud av primärvård som finns i 
länet och hur man gör för att lista sig hos en vårdgivare. 

Hälsovalsberedningen ska ha initiativrätt till Regionstyrelsen, men 
inte egen beslutsrätt. Beredningen får därvid ta upp de frågor som 
uppdraget föranleder. 

Forskningsberedning 

38 § 

I syfte att stärka forskningens roll i Region Dalarna samt verka för 
att forskningsresultat i ökad omfattning tas tillvara inom regionens 
verksamheter, ska det finna en särskild forskningsberedning med 
uppgift att bereda forskningsfrågor till Regionstyrelsen. 

Dess uppdrag är att 

• löpande följa upp den forskningsverksamhet som Region 
Dalarna stöder, 

• utveckla forskningen inom regionen utifrån befintlig FoU
policy med fokus på områden som gynnar regionen och länets 
invånare och som samtidigt ger en tydlig "Dala-profil" på 
forskningen, 

• ge förslag på såväl omfattning som huvudinriktning på 
forskningsverksamheten, 

• ange inriktning för strategisk samverkan med externa parter 
avseende regionens forskningsverksamhet, 

• ta fram förslag som avser att stärka tillämpningen av 
forskningsbaserad kunskap i den kliniska verksamheten, 

Beredningen kan därutöver ta upp de frågor som uppdraget 
föranleder. 
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Forskningsberedningen har ett särskilt ansvar för att följa upp 
avtalet mellan Region Dalarna och Uppsala Universitet avseende 
Centrum för klinisk forskning (CKF). 

Forskningsberedningen tillsätter Region Dalarnas representanter i 
CKFs centrumråd (4 ledamöter). 

40 § 

Forskningsberedningen ska bestå av fem ledamöter -
företrädesvis ledamöter eller ersättare i Regionstyrelsen. 

Forskningsberedningen väljs av regionfullmäktige som också 
utser en ordförande bland ledamöterna. 

Beredningens mandatperiod sammanfaller med 
regionstyrelseledamöternas mandatperiod. 

Beredningen sammanträder 4-5 gånger per år. 

Hållbarhetsberedning 
41 § 

För att särskilt bevaka hållbarhets- och folkhälsofrågor inom 
Region Dalarna ska det under styrelsen finnas en 
Hållbarhetsberedning med fem ledamöter och fem ersättare. 

Hållbarhetsberedningen ansvarar för Region Dalarnas arbete 
med hållbarhets- och folkhälsofrågor och ska vara pådrivande för 
utvecklingen på dessa områden. 

Ansvaret innefattar beredning och uppföljning av alla 
övergripande styrdokument och principiella beslut inom 
ansvarsområdet. Beredningen följer löpande utvecklingen och har 
initiativrätt till Regionstyrelsen men inte någon egen beslutsrätt. 

Folkhälsofrågorna bereds i samverkan med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. I dessa frågor ska Hållbarhetsberedningen 
också samverka med Välfärdsrådet. 

Politiska Samverkansråd (POLSAM) 

42 § 

Regionstyrelsen ska samverka med länets kommuner i 
gemensamma frågor. För detta ändamål finns i varje kommun ett 
politiskt samverkansråd (POLSAM) där företrädare för såväl 
kommunledning som regionledning tar upp gemensamma 
frågeställningar. 

Regionstyrelsen ska utse tfe-två ledamöter ur regionstyrelsen 
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POLSAM:s uppdrag är att tillvarata och förmedla medborgarnas 
behov i regionen och kommunerna. POLSAM tar upp frågor av 
gemensamt intresse för att medborgarnas bästa ska tillgodoses. 
Varje POLSAM ska i detta syfte rapportera viktiga iakttagelser, 
identifierade brister och behov till regionstyrelsen. 

Varje POLSAM ska minst en gång per år till regionstyrelsen 
redogöra för sin verksamhet. 

Som rådgivande organ till Regionstyrelsen ska det finnas ett 
pensionärsråd och ett funktionshinderråd . Dessa råd saknar 
beslutsrätt. 

För Region Dalarnas pensionärsråd RPR och Funktionshinder
rådet i Dalarna (FRID) är verksamheten reglerad i särskilda 
reglementen. 

4J1 § 

Regionstyrelsen ska vid behov kunna inrätta tillfälliga råd och utse 
dess ledamöter. Syftet med ett sådant råd ska vara samverkan för 
länets utveckling på områden där det inte redan finns något annat 
utpekat organ som är ansvarigt. Sådana tillfälliga råd får inte ges 
beslutsbefogenheter. 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region 
Dalarnas angelägenheter och har det övergripande ansvaret över 
övriga nämnders verksamhet. 

Regionstyrelsen är enligt 6 kap. 8 § kommunallagen och 25 § 
regionstyrelsens reglemente överordnad övriga nämnder på 
följande regionövergripande områden: personal- och 
arbetsgivarfrågor, verksamhetsplanering, ekonomisk förvaltning och 
redovisning, miljöarbete, information och säkerhet. 

Region Dalarnas övriga nämnder är: 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden 
• Fastighetsnämnden 
_• _ Kollektivtrafiknämnden 
• Krisledningsnämnden 

• Kultur- och bildningsnämnden 
• Patientnämnden 
• Regionala utvecklingsnämnden 
• Servicenämnden 
• Tandvårdsnämnden 

Extraordinär händelse 

22 § 

Vid en extraordinär händelse kan arbetsutskottet i egenskap av 
.!:Skrisledningsnämnden enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder. 

Vid höjd beredskap och krig9Vefgång till krigwrganisatien [~x~!:t!'!r ____ .- --· 
Reqionstvrelsenarbetsutskottet de arbetsuppgifter som enligt 
reglemente åligger nämnden. 

Kommenterad [CK/fl/1): Någon krlgsorganlsation finns 
inte. Lydelsen är ändrad i överensstämmelse med 
beredskapslagarna. 
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Återrapportering av biblioteksplanen 2018 

Ordförandens förslag 
1. Aterrapporteringen av biblioteksplanen 2018 godkänns. 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige antog landstingets plan för biblioteksverksamheterna den 
29 februari 2016. I samband med detta beslutade fullmäktige att uppföljningen 
av biblioteksplanen ska återredovisas årligen till landstingsfullmäktige. Här 
redovisas uppföljningen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Kultur- och bildningsnämndens beslut 2019-05-14 § 36 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Landstingsfullmäktige fastställde landstingets lagstadgade plan för 
biblioteksverksamheterna 2016-2018, LD16/00148, den 29 februari 2016, § 10. 
I samband med detta beslutade fullmäktige att uppföljningen av 
biblioteksplanen ska återredovisas till landstingsfullmäktige. Här redovisas 
uppföljningen som omfattar hur det har gått med de prioriterade områdena i 
planen under 2018. Den har sammanställts av länsbibliotekschefen i dialog 
med respektive verksamhetschef för biblioteksverksamheterna. 

Folkhögskolorna 
På Malungs folkhögskola har det etablerade samarbetet med kommunen, i 
form av inhyrd personal samt utlåning och bibliotekdatasystem, fortsatt enligt 
tidigare modell. Läsfrämjande verksamhet bedrivs kontinuerligt, bland annat i 
form av läsecirklar inom ramen för Allmän Kurs. 
Fornby folkhögskola har under året haft en bibliotekarie på drygt halvtid . Skolan 
har arbetat med läsfrämjande aktiviteter. Fornby har idag biblioteksdatasystem 
via den licens som sjukhusbiblioteket ·har för sitt system. Under 2018 har Mora 
folkhögskola fortsatt arbetet med att utveckla biblioteket. Skolan har också haft 
samarbete med Mora bibliotek om läsecirklar för nyanlända studerande. 

Musikkonservatoriet 

Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Lagergren Malin 023-49 06 87 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef 

Org.nr: 232100-01 80 malin.lagergren@ltdalarna.se 
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En deltidsanställd biblioteksansvarig har arbetat med både notbiblioteket och 
skolans boksamling. Det påbörjade arbetet med att ordna och katalogisera 
materialet i arkivet har fortsatt. 

Bibliotek och informationscentral (sjukhusbiblioteken) och Länsbibliotek 
Dalarna 
Prioriteringarna för Bibliotek och informationscentral och Länsbibliotek Dalarna 
har grupperats under rubrikerna läsfrämjande, digital delaktighet och MIK, ett 
mångspråkigt Dalarna respektive samverkan. För Länsbibl ioteket tillkommer 
dessutom litteraturen som konstform. 

Bibliotek och informationscentral (sjukhusbiblioteken) 
Läsfrämjande: 
Vi når andra än de som vanligtvis besöker biblioteken bl.a. genom besök på 
vårdavdelningarna. Biblioteksverksamheten vid Ludvika lasarett och RPC Säter 
fungerar bra. En lösning för biblioteksverksamhet i Avesta är under arbete men 
tyvärr drar ombyggnaden av entren ut på tiden . Biblioteken har redan tidigare 
arbetat mer riktat genom en allsidig medieförsörjning som inkluderar 
mångspråk och funktionsvariationer men försöker nu även införa arbetssätt för 
personcentrerad vård där en biblioterapeutisk ansats kan vara en möjlig väg. 

Digital delaktighet och MIK: 
Biblioteken har en väl fungerande webbplats, alla tjänster är tillgängliga i den 
mån licenser tillåter. Allmänheten kan, om de besöker biblioteken, ta del av 
utbudet av databaser och tidskrifter. Vi marknadsför kontinuerligt 
folkbibliotekens utbud av föreläsningar mm inom hälsoområdet 

Ett mångspråkigt Dalarna: 
Förändringen är genomförd enligt biblioteksplanen. Vi har en bättre 
medieförsörjning för nyrekryterad utrikesfödd vårdpersonal, samt utrikesfödda 
patienter och vårdsökande. Arbetet med mångspråk är en självklar del av 
biblioteksarbetet. 

Samverkan: 
Biblioteks- och informationscentralen har sedan tidigare utvecklat 
samsökningstjänsten Dalsök. Kontaktytorna med andra biblioteksaktörer har 
ökat vilket inte minst märks i ökat antal utlån från den medicinska samlingen till 
länets bibliotek. Inför kommande verksamhetsår kommer lasarettsbiblioteken 
tydliggöra sitt uppdrag som länsresurs inom hälsoområdet. I och med bildandet 
av Förvaltningsobjekt bildning finns det vissa möjligheter vad gäller 
samutnyttjande av tjänster som t ex bibliotekskataloger 
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Samverkan: Länsbiblioteket anställde en bibliotekskonsulent som ska 
samordna och utveckla bibliotekssamarbetet mellan Dalarnas kommuner. I 
samarbete med Högskolan Dalarna har länsbiblioteket erbjudit en 7,5-
poängskurs med biblioterapeutiskt perspektiv för deltagare från biblioteken i 
Dalarna, inklusive sjukhusbiblioteket. Ett annat samarbete med högskolan är att 
en forskare har följt ett delprojekt om läsfrämjande i västra Borlänge inom 
projektet Ett Läslyft för Dalarna. 

Läsfrämjande: Med projektmedel från Kulturrådet har länsbiblioteket satsat på 
att bilda ett språknätverk för professionsöverskridande samverkan kring små 
barns språkutveckling. Samverkan med Barnhälsovården, Folkhälsa och 
hållbar utveckling och Länslogopedin har inletts och en referensgrupp har 
bildats. En arbetsgrupp har bildats med tre pilotbibliotek som ska utforma en 
konkret modell för samarbete mellan bibliotek och barnhälsovård. I november 
hölls två kunskapsdagar för personal inom barnhälsovård och bibliotek om hur 
man genom professionsöverskridande samarbete kan stödja arbete med barns 
språkutveckling. 

Digital delaktighet och MIK: I samverkan med Länsstyrelsen, Region Dalarna, 
Kultur- och bildningsförvaltningen, Dalarnas Bildningsförbund, Digidelnätverket 
och Leksands kommun har länsbiblioteket genomfört konferensen Ett 
demokratiskt digitalt Dalarna. Konferensen ägde rum i Leksand i november och 
hundratalet politiker, tjänstemän och andra aktörer från olika 
verksamhetsområden i Dalarna fick ta del av goda exempel på hur digital 
delaktighet främjar social delaktighet. 

Ett mångspråkigt Dalarna: Länsbiblioteket har tillsammans med biblioteket i 
Malung arbetat med frågor om nationella minoriteter. Det resulterade i att 
biblioteken i Smedjebacken och Älvdalen tillsammans med Malung-Sälen sökte 
och beviljades medel från den statliga satsningen Stärkta bibliotek. Syftet är att 
utveckla metoder för att höja kvaliteten på bibliotekens arbete med 
minoritetsspråk. 

Litteraturen som konstform: I samverkan med föreningen Litteraturens hus 
inleddes en flerårig fortbildningsserie för bibliotekspersonal om litteraturens 
villkor. Kultur- och bildningsförvaltningen fick utvecklingsmedel av Kulturrådet 
för att pröva projektet Ordbruk som drivs av länsbiblioteket. Projektet syftar till 
att testa modeller för hur Region Dalarna kan stödja litteraturen som konstform. 
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Bibliotek och informationscentral når genom sjukhusbiblioteken många 
patienter och bidrar på så sätt till vården. Bättre medieförsörjning för 
nyrekryterad utrikesfödd vårdpersonal, samt utrikesfödda patienter och 
vårdsökande är nu införd. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

All verksamhet har bedrivits inom ekonomisk ram eller med externa 
projektmedel. 

Miljö 

Välfungerande biblioteksverksamhet har ett starkt hållbarhetsfokus. Man 
hushållar med resurser genom att de delas av många. 

Likabehandling 
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Biblioteksverksamheten syftar till allas jämlika tillgång till bibliotekens resurser 
för att stärka delaktighet i samhället. 

Barn och unga 

Läsfrämjande och digital delaktighet är områden där bibliotek kan stärka barn 
och unga. Folkhögskolorna möter många nyanlända och många unga med 
läshinder, och biblioteken är en resurs för att stärka dem genom tillgång till 
biblioteksresurser på svenska, på lättläst svenska och på andra språk än 
svenska . 

Juridik 

Biblioteksplanen för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna uppfyller 
Bibliotekslagens (SFS:2013:801) krav på att kommuner och landsting upprättar 
planer för sina biblioteksverksamheter (§17). 

Folkhälsa 

Det stärker folkhälsan att länsinvånarna är välinformerade och digitalt delaktiga 
och har god tillgång till biblioteksresurser. 

Arbetsmiljö och medarbetare 

God planering av verksamheten stärker arbetsmiljön . 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA §10 sker den 10 maj. 
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Uppföljningen av varje års verksamhet under planperioden 2016-2018 ska 
återredovisas till Landstingsfullmäktige, under 2019 till Regionfullmäktige. 
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Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2019-05-14 

Beslutsärenden till regionfullmäktige 

§ 36 Återrapportering av biblioteksplanen 2018 
Diarienummer RD19/02139 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Kultur- och Bildningsnämnden godkänner redovisningen av 

uppföljningen. 
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2. Kultur- och Bildningsnämnden föreslår Regionstyrelsen att föreslå 
Regionfullmäktige godkänna redovisningen. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsfullmäktige antog landstingets plan för biblioteksverksamheterna 
den 29 februari 2016. I samband med detta beslutade fullmäktige att 
uppföljningen av biblioteksplanen ska återredovisas årligen till 
landstingsfullmäktige. Här redovisas uppföljningen. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

Utdrag exp 2019-05-14 till 1. Regionstyrelsen Vid protokollet : 

Krisztina Bojtår 

Bestyrkes i tjänsten 
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Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför 
klimatbokslut för Region Dalarna 

Ordförandens förslag 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning 
Maja Gilbert Westholm (V) har i en motion yrkat att Region Dalarna inför ett 
klimatbokslut. 

Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir 
allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet 
skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt. 

I regionplanen anges att Region Dalarna ska bedriva ett långsiktigt hållbart 
miljöarbete och att regionen ska bidra till att uppfylla nationella och 
internationella klimatmål. För att följa vår klimatpåverkan och att kunna 
fokusera på åtgärder som gör största nytta måste Region Dalarna 
genomföra mätningar och beräkningar och sammanställa dessa till ett 
klimatbokslut. 

Årligen följs de övergripande miljömålen upp via en miljöredovisning som 
beslutas i samband med fullmäktige i juni. I miljöredovisningen för 2018 
kommer det att finnas ett kapitel som belyser landstingets (innan 
organisationsförändringen) klimatpåverkan utifrån C02-ekvivalenter. I 
regionplanen finns ett uppdrag i att ta fram ett hållbarhetsprogram. Ett 
klimatbokslut förslås att ingå i en kommande hållbarhetsredovisning när 
regionen har ett hållbarhetsprogram som ska följas upp. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motion 
c) Yttrande från Hållbarhetsberedningen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Maja Gilbert Westholm (V) har i en motion yrkat att Region Dalarna inför ett 
klimatbokslut. 

Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Nordahl Anders 023-490017 
Miljöchef 
anders.nordahl@ltdalarna.se 
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Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir 
allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet 
skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt. 

I regionplanen anges att Region Dalarna ska bedriva ett långsiktigt hållbart 
miljöarbete och att regionen ska bidra till att uppfylla nationella och 
internationella klimatmål. För att följa vår klimatpåverkan och att kunna 
fokusera på åtgärder som gör största nytta måste Region Dalarna 
genomföra mätningar och beräkningar och sammanställa dessa till ett 
klimatbokslut. 

Årligen genomförs en miljöredovisning för Region Dalarna som beslutas i 
samband med fullmäktige i juni. I miljöredovisningen för 2018 kommer det 
att finnas ett kapitel som belyser landstingets (innan 
organisationsförändringen) klimatpåverkan utifrån C02-ekvivalenter. I 
regionplanen finns ett uppdrag i att ta fram ett hållbarhetsprogram. Ett 
klimatbokslut föreslås ingå i en kommande hållbarhetsredovisning när 
regionen har ett hållbarhetsprogram som ska följas upp. 

Av klimatbokslutet kommer det att framgå vad de olika aktiviteterna såsom 
transporter, energianvändning, livsmedel, kapitalplacering med mera 
genererar i form av utsläpp av C02-ekvivalenter. En avgränsning görs i 
klimatbokslutet så att det enbart är den direkta påverkan som redovisas. Att 
redovisa den indirekta klimatpåverkan bedöms ge för stor osäkerhet i 
underlaget. Här måste det genomföras en större analys innan ett resultat 
kan utgöra underlag för styrning och prioritering. 

Ett klimatbokslut ingår i en kommande årlig hållbarhetsredovisning som tas 
fram när regionen har ett hållbarhetsprogram som ska följas upp. 

Motionen är med som anförts besvarad. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Ett klimatbokslut kan ligga till grund för målformulering gällande minskning 
av regionens klimatpåverkan. Insatser för att minska klimatpåverkan kan 
innebära både ökade och minskade kostnader. 

Hållbarhet 

Ett klimatbokslut som genererar ett arbete i att minska regionens 
klimatpåverkan stärker miljöarbetet. 

Minskad klimatpåverkan är positivt för befolkningen, såväl ung som 
gammal. 
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Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar omfattas inte av facklig samverkan. 

Uppföljning 
Ärendet är inte i behov av uppföljning. 
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Motion om klimatbokslut 190121 

Inför Klimatbokslut för Region Dalarna 

Region Dalarna har från 1/1 2019 inte bara ansvar för länets hälso- och 
sjukvård, kollektivtrafik eller de länsgemensamma kulturinstitutionerna 
och folkhögskolor utan också för den regionala utvecklingen. 

Klimatfrågan är vårt samhälles största utmaning. Region Dalarna måste 
därför ta sitt ansvar och på allvar ta tag i frågan om att minska utsläpp av 
växthusgaser inom alla våra verksamhetsområden. I regionplanen anges 
att Regionen ska bedriva ett långsiktigt hållbart miljöarbete och att 
Regionen skall bidra till att uppfylla internationella och nationella 
klimatmål. Men för att kunna följa vår klimatpåverkan måste Regionen 
göra mätningar och beräkningar som sammanställs och kan följas över 
tid. 

Klimatbokslut genomförs sedan flera år av t.ex. Region Östergötland 
enligt Greenhouse Gas Protocol som är en internationell standard för att 
förstå, beräkna och hantera utsläpp av växthusgaser. 

Vänsterpartiet föreslår därför fullmäktige besluta att genomföra 
Klimatbokslut för 2019 som sedan ska följas av klimatbudget där 
tydliga mätbara mål kan sättas upp för att minska 
Regionens klimatpåverkan. 

För Vänsterpartiet 

Maja Gilbert Westholm 

Oppositionsråd 
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Yttrande från Hållbarhetsberedningen i ärende Svar på 
motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför klimatbokslut 
för Region Dalarna 

I Regionplanen ges uppdrag till hållbarhetsberedningen att ta fram ett 
förslag till hållbarhetsprogram under 2019. I Regionplanen finns också 
beskrivet att klimatbokslut ska redovisas för Region Dalarna från 2020. 
Arbetet för framtagandet av hållbarhetsprogrammet har startat och där 
planeras att nuvarande miljöplan revideras och inkluderas i 
hållbarhetsprogrammet. Hållbarhetsprogrammet planeras att föra fram de 
hållbarhetsåtgärder som prioriteras under mandatperioden och årlig 
uppföljning av programmet bör genomföras via en hållbarhetsredovisning 
där ett klimatbokslut föreslås ingå. Region Östergötlands modell 
Greenhouse Gas Protocol för klimatbokslut är bara en av flera modeller för 
klimatbokslut och hela hållbarhetsperspektivet måste vägas in vid 
uppföljning. 

Hållbarhetsberedningen instämmer i ordförandens förslag i RS AU att 
motionen är besvarad. 

Ordförande Kerstin Lundh (MP) 

Besöks adress l<ontakl Handläggare 
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Svar på motion från Johan Persson (SO) och Fredrik Trygg 
(SD): LUCAS hjärtkompressionsutrustning i alla ambulanser 
i Dalarna 

Ordförandes förslag 
1. Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Johan Persson (SO) har tillsammans med Fredrik Trygg (SO) motionerat om 
att varje ambulans ska utrustas med en LUCAS 
hjärtkompressionsutrustning. Skälet till förslaget är att det enligt 
motionärerna skulle ge en ökad överlevnad efter hjärtstopp samt en bättre 
arbetsmiljö för personalen. 

Regionplanen för 2019 innehåller ett uppdrag till verksamheten att det ska 
finnas en bröstkompressionsmaskin på varje ambulansstation. 
Verksamheten bedömer att denna är den mest adekvata lösningen. 

Därmed avslås motionen med hänvisning till det uppdrag som finns i 
Regionplan 2019. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 
b) Motionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Fredrik Trygg (SO) och Johan Persson (SO) yrkar i en motion att "varje 
ambulans i Dalarna ska utrustas med en LUCAS hjärtkompressions
utrustning". I motionen anges skäl som ökad överlevnad efter hjärtstopp 
samt bättre arbetsmiljö för personalen. 

Enligt Ambulanssjukvårdens rutiner finns idag fyra kriterier av patienter med 
hjärtstopp där avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR) inte får avslutas av 
ambulanspersonal. Det gäller hjärtstopp hos barn samt hjärtstopp hos 
vuxna i kombination med nedkylning, graviditet, drunkning eller förgiftning. 
Mindre barn eller höggravida ska dock inte behandlas i hjärtkompressions
utrustning. 

Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt Handläggare 
023-490000 Forselius Fredrik 490005 
landstinget.dalarna@ltdalarna.se Verksamhetschef 
Org .nr: 232100-0180 Fredrik.Forselius@ltdalarna.se 
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Idag finns två hjärtkompressionsapparater på våra sjukhus, en i Falun och 
en i Avesta. Utöver detta finns en i ambulanshelikoptern. Enligt dagens rutin 
larmas ambulans ut för att möta upp med utrustningen vid behov, när inte 
helikoptern är tillgänglig. All behandling med hjärtkompressionsutrustning 
ska föregås av kontakt med kardiolog vid Falu lasarett. Detta sker av både 
medicinska och etiska skäl, för att utesluta tidigare grav hjärtsjukdom och 
för att inte utsiktslös behandling ska utföras. 

Ambulanssjukvården i Region Dalarna har sedan 2017 haft en 
investeringsäskan om en hjärtkompressionsutrustning per ambulansstation. 
Verksamheten ser idag inget behov av en utrustning per ambulans. Detta är 
både av utrymmesskäl då utrustningen sällan kommer att användas, men 
också för att det beräknas vara tillfyllest att kompletterande ambulans alt 
räddningstjänst tar ut utrustningen då behandling ska fortsättas i ambulans 
under färd mot sjukhus. 

Patientperspektiv 

Det finns idag inga vetenskapliga studier som påvisar en ökad överlevnad 
på grund av prehospital A-HLR med hjärtkompressionsutrustning. Däremot 
så får patienter som är i behov av A-HLR under transport en betydligt mer 
effektivare behandling med hjälp av utrustningen. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Utrustningen kostar ca 120 tkr per enhet Verksamheten ser en bättre 
ekonomisk lösning i att ha en utrustning per station (12 st), vilket innebär en 
investering om ca 1,44 mnkr istället för ca 2,9 mnkr om de placeras 
utrustning i varje ambulans (24 st dagtid) . 

Likabehandling 

Målsättningen är att alla individer som vistas i Dalarna ska ha tillgång till 
bästa möjliga ambulanssjukvård och en medicinskt säker transport till 
sjukvårdsinrättning. Med hjälp av hjärtkompressionsutrustning blir 
möjligheten bättre för effektiv A-HLR under transport, särskilt vid längre 
transporter. 

Arbetsmiljö och medarbetare 

Idag kan ambulanspersonal inte utföra en effektiv A-HLR och samtidigt ha 
en bra arbetsmiljö, det vill säga sitta fastspänd med bilbälte. Därför är 
hjärtkompressionsutrustning av stor vikt för effektiv A-HLR samt bra 
arbetsmiljö för personalen. 
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Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
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Ambulanssjukvården Dalarna lämnar idag uppgifter till det svenska 
kvalitetsregistret för hjärt-lungräddning. I kvalitetssystemet ingår även 
uppföljning vid behandling med hjärtkompressionsutrustning för uppföjning 
på lokal- och riksnivå. 
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Motion LUCAS HJÄRTKOMPRESSIONSUTRUSTNING 

I ALLA AMBULANSER I DALARNA 

Årligen drabbas drygt 5000 personer av hjärtstopp utanför våra sjukhus och den stora majoriteten 90% 
överlever inte. När ltjärtat plötsligt slutar att pumpa blod så krävs effektiva och kontinuerliga 
bröstkompressioner för att upprätthålla blodcirkulationen tills patientens egen hjärtfunktion har 
återställts. I städer som Stavanger i Norge, Amsterdam i Holland och Seattle i USA har forskare, 
läkare, räddningstjänst och allmänhet visat att det går att få upp överlevnaden efter hjärtstopp utanför 
sjukhus till mellan 20 och 25 procent. Dit vill vi att även Sverige ska nå. 

Den hjärt- och lungräddning som utförs i dagens ambulanser sker manuellt, då det idag endast finns en 
LUCAS utrustning och den finns på hjärtmottagningen i Falun och måste köras ut av en till ambulans 
till platsen för ltjärtstoppet. Eftersom det sker manuellt innebär detta att ambulansen måste stå still då 
personalen inte kan sitta bältad och köra HLR. 

LUCAS frigör händerna så att livräddarna kan fokusera på andra livräddande uppgifter. Dessutom 
behöver man inte längre kompromissa på livräddarens egen säkerhet och patientens blodcirkulation 
t.ex. när man flyttar patienten pre-hospitalt e ller mellan avdelningar på sjukhuset, eller under 
ambulanstransport. Genom att använda LUCAS standardiseras kvaliteten på ltjärtlungräddn ingen 
(HLR) och avbrotten kan minimeras. 

Att utrusta varje ambulans med en LUCAS skulle innebära att en patient som behöver HLR kan få 
detta under färden och personalen i ambulansen frigör händerna till andra livräddande åtgärder, samt 
kan sitta bältacle under färden mot niirmaste akutmottagningen för vård. 

Vi Sverigedemokrater föreslår att Regionfullmäktige beslutar: 

Att varje ambulans i Dalarna ska vara utrustad med en LUCAS hjättkompressionsutrustning. 

Falun 2019-02-06 

f~)LT 
Frcdl'ik T1)'gg ~ 
Sverigedemokraterna 

Ersättare i fullmäktige 

Sverigedemokraterna 

Fulhnäktigeledamot 
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Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Gratis 
kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet 2019 

Ordförandens förslag 
1. Motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning 
Maja Gilbert Westholm (V) har i en motion yrkat att även denna sommar låta 
skolungdomar åka avgiftsfritt med länets kollektivtrafik. Motionären för fram 
en rad argument såsom att det blir mer jämlikt mellan barn i stad och 
glesbygd, att det gynnar företag i turistnäringen genom ökat 
arbetskraftsunderlag och att det bidrar till minskad miljöpåverkan. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motion 
c) Kollektivtrafiknämndens beslut 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Maja Gilbert Westholm (V) har i en motion yrkat att även denna sommar låta 
skolungdomar åka avgiftsfritt med länets kollektivtrafik. Motionären för fram 
en rad argument såsom att det blir mer jämlikt mellan barn i stad och 
glesbygd, att det gynnar företag i turistnäringen genom ökat 
arbetskraftsunderlag och att det bidrar till minskad miljöpåverkan. 

Regeringen beslöt att under 2018 ge ungdomar mellan årskurs 6-9 i 
grundskolan och årskurs 1-2 i gymnasiet möjlighet att åka avgiftsfritt i 
kollektivtrafiken under sommarlovet. Kollektivtrafikmyndigheterna i varje län 
fick ansöka om bidrag via Trafikverket för att kunna utföra detta. 

Satsningen slog väl ut och var mycket uppskattad av både ungdomar och 
föräldrar. 

I statsbudgeten för 2019 saknas särskilt avsatta medel för att erbjuda gratis 
kollektivtrafik och respektive kollektivtrafikmyndighet får därmed själva hitta 
en finansiering för en liknande satsning. Kollektivtrafikmyndigheten har inte 
medel för att genomföra en satsning detta år. Därmed kan inte 
skolungdomarna erbjudas att åka avgiftsfritt sommaren 2019. 

Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt Handläggare 
023-490000 Benjaminsson Bengt 
landstinget.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef 
www.ltdalarna.se bengt.benjaminsson@ 
Org.nr: 232100-0180 dalatrafik.se 
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Med ovan angivna skäl anses motionen vara besvarad. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Då inget bidrag utgår från regeringen 2019 finns inte den ekonomiska 
möjligheten att genomföra satsningen. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar omfattas inte av facklig samverkan. 

Uppföljning 
Ärendet är inte i behov av särskild uppföljning. 

Sida 
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Gratis kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet 2019 

Alla barn- och ungdomar har rätt till ett bra sommarlov, oavsett om föräldrarna har 
mycket eller lite pengar. Därför vill Vänsterpartiet att Region Dalarna fortsätter den 
lyckade satsningen på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar även kommande 
sommarlov. För oss i Vänsterpartiet är det här en viktig jämlikhetsfråga samt att det 
även utjämnar skillnader mellan unga som bor på landsbygd och unga som bor i 
större tätorter. 

Förra sommarens satsning fick gott genomslag: 12 200 (59 %) av de 20 600 
ungdomar som var berättigade till sommarlovskort använde sommarkortet. Det 
gjordes 193 418 resor med buss. Med tåg i Bergslagen gjordes 9 537 resor. I snitt 
åktes det 16 - 17 resor per kort under sommaren. Kostnaden för sommaren 2018 var 
ca 3 milj kr. Förlorade biljettintäkter beräknas med ca 1 milj kr. 

Fördelar med gratis kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet: 

- Många barn och ungdomar lever i familjer som har svårt att få pengarna att 
räcka till hela månaden. När kompisarna tar bussen för att bada, ska inte den 
som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva stanna hemma. Det blir 
även mer jämlikt för de barn som bor i glesbygden då det blir lättare för dem 
att kunna umgås med sina kompisar inne i tätorterna. 

- För att våra barn ska få en positiv syn på kollektivtrafiken som man bär med 
sig i vuxen ålder så är sommarlovskorten en bra inlärningsfaktor att tänka på 
miljön. 

- När fler väljer kollektivtrafik minskar vi klimatpåverkan, ökar trafiksäkerheten 
och får mindre luftföroreningar och buller. 

- Det blir lättare för ungdomar att kunna ta sig till sina sommarjobb samt söka 
sommarjobb som kanske ligger lite längre bort. Det med tanke på att Dalarna 
är ett stort turistlän med många potentiella sommarjobb för gymnasie
ungdomar. Många sommarjobb är deltid och då kan det ekonomiska 
incitamentet med gratis sommarkort bara betydelsefullt. Fler kan 
sommarjobba. 

- En fördel även för de många företag inom turistnäringen som på sommaren 
söker ungdomar som vill arbeta hos dem. 

Vänsterpartiet yrkar: 
att även i sommar låta skolungdomar åka avgiftsfritt med länets kollektivtrafik. 

För Vänsterpartiet Dalarna, Maja Gilbert Westholm 
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§ 11 Motion: Gratis kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet 2019 
Diarienummer RD19/01731 

Kollektivtrafiknämnds beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
1. Motionen anses vara besvarad. 

Kollektivtrafiknämnden beslutar för egen del 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Samm~nfattning av ärendet 
Maj Gilbert Westholm (V) har i en motion yrkat att även denna sommar låta 
skolungdomar åka avgiftsfritt med länets kollektivtrafik. Motionären för fram 
en rad argument såsom att det blir mer jämlikt mellan barn i stad och 
glesbygd, att det gynnar företag i turistnäringen genom ökat 
arbetskraftsunderlag och att det bidrar till minskad miljöpåverkan. 
I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 
b) Motion 

Motionen anses vara besvarad. 

Omedelbar justering: 

Datum. __ L_o_/ _q_,..._o_~_-_I f_ 

Utdrag exp 2019-05-17 till 1. 
2. 
3. 

2=~4:-< 
Justering 

Vid protokollet : 

Annette Friberg 


