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Instruktion för regionstyrelsens utskott
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet består av tre ledamöter. Arbetsutskottet är beslutsför om fler
än hälften av ledamöterna deltar vid beslutstillfället.
Arbetsutskottet bereder de frågor som inte faller inom ett annat utskott.

Fastighets-, teknik- och miljöutskott
Utskottet består av fem ledamöter och två ersättare.
Uppdraget för utskottet:
 Beslutanderätt för byggnadsinvesteringar under 200 x
prisbasbeloppet för varje objekt.
Dessa beslut skall anmälas till regionstyrelsen löpande
 Utskottet skall följa verksamheten avseende fastigheter och
försörjning
 Bereda och följa upp gällande långsiktig lokalförsörjnings/
lokalresursplan, vilken fastställs årligen på tre + två års sikt.
 Utskottet skall verka för samordning och enhetlighet vad gäller IT
 Miljöfrågor ingår som ett uppdrag för utskottet, bl a innebärande
bereda och följa upp gällande miljöprogram
 Utskottet skall bereda remisser inom sitt verksamhetsområde samt
följa genomförande av fattade beslut av Regionfullmäktige/styrelse
 Motioner som remitterats till utskottet
De miljöfrågor som ingår som ett uppdrag för utskottet, är de frågor som
ligger under regionstyrelsen.
Utskottet kan utgöra styrgrupp för utredningar mm inom
kompetensområdet. Styrgrupp är en grupp som har ansvaret att prioritera
verksamheter och aktiviteter av övergripande karaktär i ett projekt.

Personalutskott
Utskottet består av fem ledamöter och två ersättare.
Uppdraget för utskottet:
 Följa det systematiska arbetsmiljöarbetet
 Följa kompensförsörjningsprocesserna
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 Vara politisk styrgrupp vid revideringen av olika policys kopplade
till personalfrågor
 Motioner som remitterats till utskottet
Styrgrupp är en grupp som har ansvaret att prioritera verksamheter och
aktiviteter av övergripande karaktär i ett projekt.
Utskottet skall bereda remisser inom sitt verksamhetsområde samt följa
genomförande av fattade beslut av Regionfullmäktige/ styrelse

Utvecklingsutskott
Utskottet består av fem ledamöter och tre ersättare.
Uppdraget för utskottet:
 Bidra till att regionen tar en ledande roll i utvecklingen av länet
 Driva utvecklingen av näringslivsfrågor i dialog med regionens
regionala partners i länet ex besöksnäringen
 Arbeta med övergripande strategier inom regionens
utvecklingsområden, ex strukturfrågor på nationell och internationell
nivå
 Etablera dialog med regionens regionala partners, följa och driva
frågor på nationell och internationell nivå
 Vara politisk styrgrupp vid genomförandet av det statliga
villkorsbrevets uppdrag
 Vara styrgrupp för framarbetande av uppdaterade strategier och
handlingsplaner kopplade till regionala utvecklingsstrategin
exempelvis inom besöksnäring, internationella frågor,
samhällsplanering med mera
 Besluta enligt reglemente avseende projektansökningar i enlighet
med gällande förordningar
 Följa arbetet hur de olika handlingsplanerna kopplade till genomförs
inklusive resultatet
 Ansvara för en årlig uppdatering av Målbilden 2030

Hälsovalsutskott
Utskottet består av fem ledamöter och två ersättare.
Uppdraget för utskottet:
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 Utveckla och följa den administrativa och finansiella delen av
Hälsoval inom primärvård
 Säkerställa konkurrensneutralitet inom hälsovalet
 Utveckla och följa upp hälsovalshandboken
 Utveckla och följa de administrativa och finansiella frågorna inom
tandvården
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