
 

 

 

Svarsformulär 
 

Om avsikten är att regionstyrelsen ska vara anställningsmyndighet för förvaltningschefer i 
regionen bör detta framgå av reglementen till både styrelsen och regionala utvecklings- 
nämnden. Se över reglementet för regionala utvecklingsnämnden och lämna förslag till 
förtydligande i reglementet. 
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder: 
Översyn av reglemente för regionala utvecklingsnämnden tar detta i beaktande.  

Säkerställ med hjälp av styrning och kontroll att nämndens verksamheter får tillräckligt 
stöd från regionstyrelsens staber och serviceorganisation. 
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder: 
Då resurserna ligger inom annan nämnds ansvarsområde, finns begränsade möjligheter för 
regionala utvecklingsnämnden att styra över stödet, en god dialog med regionstyrelsen om 
stödets omfattning och kvalitet utifrån regionala utvecklingsnämndens behov är därför 
nödvändigt. Regionala utvecklingsnämnden kan i sin tur verka för att det stöd som erbjuds 
nämnden från regionstyrelsens staber och serviceorganisation ges ändamålsenliga 
förutsättningar att verka inom nämndens ansvarsområde. Inför revidering av reglemente 
kommer textavsnitt som avser stöd från regionstyrelsens staber och serviceorganisation att 
inarbetas. Uppdrag ges utöver detta till regionala utvecklingsdirektören att i samverkan med 
regionstyrelsens förvaltning ta fram förslag till former för stöd från regionstyrelsens staber och 
serviceorganisation, samt former för uppföljning. 
Förslag ska redovisas för nämnden senast juni 2022.  
 
Se till att det finns aktuell reglering av arbetsutskottets uppdrag. 
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder: 

Förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsutskottet kommer att tas fram och behandlas av 
regionala utvecklingsnämnden för att tydliggöra utskottets uppdrag. 

  
Se över uppdragsbeskrivningen för kollektivtrafikutskottet så att det överensstämmer med 
kommunallagens bestämmelser. Det är inte tillåtet att lägga verksamhetsansvar på ett ut- 
skott. Beslutanderätt får heller inte delegeras för ärenden som avser verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning eller kvalitet.  
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder: 

Förslag till revidering av uppdragsbeskrivning för kollektivtrafikutskottet kommer att tas fram och 
behandlas av regionala utvecklingsnämnden.  

  
Tydliggör regiondirektörens och regionala utvecklingsdirektörens ansvar inför nämnden. 
Det behöver framgå vem som är ytterst ansvarig inför nämnden och hur ansvarsfördel- 
ningen inför nämnden är fördelad mellan regiondirektören och regionala utvecklingsdirek- 
tören. 
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder: 
Översyn av reglemente för regionala utvecklingsnämnden tar detta i beaktande. 
Instruktion till regionala utvecklingsdirektören tas fram för beslut av regionala 
utvecklingsnämnden, för att tydliggöra ansvar inför nämnden.  

 
 


