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REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE OCH NÄMNDER I
REGION SKÅNE
AVDELNING I – Tillämpningsområde
1§
Detta reglemente gäller för regionstyrelsen och dess utskott och beredningar samt för
nedanstående nämnder och deras utskott och beredningar:










Hälso- och sjukvårdsnämnd
Sjukhusstyrelserna för SUS, Landskrona, Helsingborg, Ängelholm,
Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd
Primärvårdsnämnd
Regional utvecklingsnämnd
Kollektivtrafiknämnd
Kulturnämnd
Personalnämnd
Servicenämnd

AVDELNING II – Uppgifter och ansvarsområden
2§
Regionstyrelse
Allmänt
Regionstyrelsen (nedan styrelsen) ska enligt kommunallagen leda och samordna
förvaltningen av regionens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Styrelsen har ett särskilt ansvar att göra fullmäktige uppmärksamt på
hur verksamheten utvecklas i förhållande till de mål som fullmäktige har beslutat.
Styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders/styrelsers verksamhet enligt delegation från fullmäktige.
Styrelsen har ett övergripande ansvar att verka för jämställdhet, jämlikhet och
antidiskriminering inom ramen för den egna verksamheten och det regionala
utvecklingsuppdraget.
Styrelsen ansvarar såsom ägare för investeringar i Region Skånes förvaltningsdrivna
verksamheter samt ansvarar såsom ägare för regionens bolag. Styrelsen fastställer
ägardirektiv för bolagen efter hörande av berörd nämnd.
Styrelsen har ett ansvar för att regionen uppfyller kommunallagens krav på en god
ekonomisk hushållning. Detta innebär bland annat att styrelsen har ett planerings-

och uppföljningsansvar för Region Skånes totala resursutnyttjande samt att Region
Skånes olika verksamheter bedrivs effektivt och efter fastställda mål.
Styrelsen ska fastställa direktiv och riktlinjer för budget- och investeringsprocessen.
Styrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda i Region Skåne, vilket
innebär att styrelsen har ett övergripande arbetsgivare- och arbetsmiljöansvar.
Styrelsen ska utse en regiondirektör. Regiondirektören ska ha den ledande
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under
styrelsen.
Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur regiondirektören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa regiondirektörens övriga uppgifter.
Miljöarbete
Styrelsen har ett övergripande ansvar för Region Skånes interna miljöarbete.
Medelsförvaltning
Styrelsen har inom ramen för av regionfullmäktige utfärdade föreskrifter ett ansvar för
regionens medelsförvaltning.
Styrelsen ska före den 15 april varje år sammanfatta och avsluta Region Skånes
räkenskaper för medelsförvaltningen under det föregående kalenderåret.
Redovisningen ska också avse sådan verksamhet som bedrivs i bolagsform.
Styrelsen ska årligen avge berättelse över sin verksamhet till fullmäktige avseende
föregående kalenderår. Styrelsen ska i detta sammanhang jämväl framlägga en
samlad berättelse baserad på övriga nämnders berättelser.
Hälso- och sjukvård
Styrelsen har ett samlat ansvar för ledningen av hälso- och sjukvården, inklusive
tandvård, i Region Skåne. Styrelsen ska därför noggrant följa utvecklingen inom
Region Skånes egen hälso- och sjukvård.
Regional utveckling
Styrelsen ska under fullmäktige ha det övergripande och samordnande ansvaret för
de uppgifter inom området regional utveckling som följer av 5 § lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Fastighetsärenden
Styrelsen ska besluta i fastighetsärenden såsom köp, byte och försäljning av fast
egendom, tomträtter och bostadsrätter med mera där vederlaget eller värdet av
ingående delar uppgår till högst 1000 prisbasbelopp under förutsättning att ärendet
inte avser fråga av särskild vikt eller beskaffenhet.
Forskning och utveckling
Styrelsen ansvarar för övergripande frågor om forskning och utveckling inom Region
Skånes samtliga verksamhetsområden.

Krisledning, katastrof och beredskap
Styrelsen ansvarar för beredskaps- och katastrofplanering vilket även omfattar
planering, utbildning och övning inom detta område. Vidare ska styrelsen
sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys och med beaktande av analysen
fastställa en plan för extraordinära händelser.
Styrelsen är driftledningsnämnd för medicinsk service.
Styrelsen ska utifrån lämnat regionbidrag fastställa en verksamhetsplan och
internbudget.
Styrelsen ansvarar för att upprätta och följa upp en internkontrollplan för sitt arbete.
Vidare har styrelsen ansvar för att upprätta regionövergripande
tillämpningsanvisningar samt årligen utvärdera regionens samlade system för intern
styrning och kontroll.
Styrelsen har inte rätt att fatta beslut som överstiger de budgetramar som angivits för
planperioden. Beslut utöver given budgetram ska underställas regionfullmäktiges
prövning.
Sammansättning
Styrelsen ska bestå av 15 ledamöter och 15 ersättare. Till styrelsen ska väljas
ordförande, förste och andre vice ordförande.
3§
Regionråd
Regionråd ska vara ledamot eller ersättare i styrelsen. Fullmäktige utser för varje
mandatperiod erforderligt antal regionråd. Regionråd är ett politiskt heltidsuppdrag.
Styrelsen beslutar om regionrådens ansvarsområden.
4§
Regionstyrelsens utskott och beredningar
Under styrelsen finns följande utskott och beredningar:
 Arbetsutskott
 Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar
Ledamöter och ersättare i ovannämnda organ utses av styrelsen i enlighet med detta
reglemente.

5§
Arbetsutskott
Arbetsutskottet ansvarar för övergripande samordning samt för beredning av
ekonomisk planering och uppföljning inom Region Skåne. Beredningsansvaret
omfattar bland annat följande ärenden:
- års- och flerårsbudget
- årsredovisning
- löpande ekonomisk uppföljning (delårs- och månadsrapporter samt
finansrapporter)
- ägarfrågor kopplade till hel- eller delägda bolag
- investeringar enligt gällande riktlinjer för investeringsprocessen
- köp och försäljning av fast egendom, fastighetsutveckling, investeringar och
därtill kopplade finansieringsfrågor
- finansiella frågor (upplåning, placeringspolicy, leasing med mera) för Region
Skåne samt för stiftelser
- försäkringsfrågor
- utveckling av digitaliseringsfrågorna
- utveckling av strategier för medborgardialog
Arbetsutskottet är tillika Region Skånes krisledningsnämnd. För krisledningsnämnden
finns särskilt reglemente.
Sammansättning
Utskottet består av 5 ledamöter och 7 ersättare. Till utskottet ska väljas ordförande
och vice ordförande.
Gruppledare för parti som inte är representerat i utskottet har närvarorätt.
6§
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar
Beredningen ska bereda frågor kopplade till de stora investeringsbehoven i Region
Skånes hälso- och sjukvård.
Sammansättning
Beredningen består av 8 ledamöter och inga ersättare. Till beredningen ska väljas
ordförande, förste och andra vice ordförande.
7§
Tillfälliga beredningar
Regionstyrelsen äger rätt att tillsätta tillfälliga beredningar.

8§
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Nämnden ansvarar, i samverkan med sjukhusstyrelserna, primärvårdsnämnden samt
psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, för bedömningen av det samlade
behovet av hälso- och sjukvård i Skåne ur ett befolkningsperspektiv.
Nämnden ska till styrelsen lämna förslag till hälso- och sjukvårdsbudget inför beslut i
fullmäktige. Förslaget ska innehålla uppdrag, prioriterade områden och övergripande
mål och måltal. Det ska också innehålla en fördelning av budgeten utifrån fastställd
nämndstruktur och fastställda budgetfördelningsprinciper.
Nämnden beslutar om principiella frågor kopplade till sjukhusstyrelsernas
verksamhet, såsom förändringar i utbud och struktur, eller frågor som berör flera
sjukhusorganisationer. Detta gäller även principiella frågor av motsvarande karaktär
kopplade till primärvårdsnämndens och psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämndens verksamhet. Nämnden ska före strukturbeslut som påverkar
sjukvårdsorganisationerna invänta och beakta synpunkter från sjukvårdsnämnderna
och sjukhusstyrelserna.
Nämnden har ansvar för den övergripande utvecklingen av de vårdpolitiska frågorna i
Region Skåne. Nämnden har, i samverkan med sjukhusstyrelserna,
primärvårdsnämnden samt psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden ett
särskilt ansvar för utvecklingen av vården i samarbete med Skånes kommuner.
Nämnden beslutar om vilken vård som ska handlas upp enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU) samt finansierar densamma. Nämnden ska följa upp sådan vård
som bedrivs av privata utförare i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda
program och direktiv. Nämnden ska lägga förslag till det särskilda program om mål
och riktlinjer för privata utförare som fullmäktige, enligt kommunallagen, ska besluta
om för varje mandatperiod.
Nämnden finansierar och beslutar om förfrågningsunderlag och avtal samt om
ersättningar kopplade till lagen om vårdvalsystem (LOV) inom Region Skåne.
Nämnden ingår avtal respektive vårdöverenskommelser med vårdgivare inom ramen
för olika vårdvalssystem.
Nämnden finansierar och ansvarar för frågor om etableringar i enlighet med lagarna
om läkarvårdsersättningar respektive fysioterapi (LOL/LOF).
Nämnden ska ansvara för upphandlingar enligt LOU och LOV av hälso- och
sjukvårdstjänster inom ramen för gällande lagsstiftning och Region Skånes
övergripande riktlinjer för upphandlingar.
Nämnden ska som uppdragsgivare vara producentneutral.
Nämnden ska ansvara för forskningsfrågor inom sitt ansvarsområde.

Nämnden ansvarar för bedömningen av det samlade behovet av tandvård i Skåne.
Nämnden ska också följa befolkningens tandhälsoutveckling och tandhälsan i
befolkningen. Nämnden ska ansvara för att behoven av tandvård för barn och
ungdomar till och med 23 år, av uppsökande och nödvändig tandvård för äldre,
funktionshindrade och sjuka samt av tandvård som led i sjukdomsbehandling
tillgodoses.
Nämnden ger förslag till avgifter och taxor inom hälso- och sjukvården.
Nämnden lämnar organisationsbidrag inom sitt ansvarsområde.
Nämnden ansvarar för fördelningen av Region Skånes pris inom nämndens
ansvarsområde.
Nämnden ska utifrån lämnat regionbidrag fastställa en verksamhetsplan och
internbudget.
Nämnden ska fastställa och följa upp en årlig internkontrollplan och rapportera till
regionstyrelsen.
Nämnden fastställer delårs-och verksamhetsberättelse för den egna verksamheten.
Nämnden har inte rätt att fatta beslut som överstiger de budgetramar som angivits för
planperioden. Beslut utöver given budgetram ska underställas regionfullmäktiges
prövning.
Digitalisering
Nämnden ska arbeta med att stödja införandet av regiongemensamma system inom
sitt område.
Medborgarkontakter
Nämnden ska arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av
medborgardialog.
Sammansättning
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Till nämnden ska väljas
ordförande, förste och andra vice ordförande.
§9
Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott
Under nämnden finns följande utskott
 Beredningsutskott
Ledamöter och ersättare i ovannämnda organ utses av nämnden i enlighet med detta
reglemente.

10 §
Beredningsutskott
Beredningsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av nämnden.
Sammansättning
Utskottet består av 6 ledamöter och 6 ersättare. Till utskottet ska väljas ordförande
och vice ordförande. Ersättare kallas enbart vid ordinarie ledamots frånvaro.
11 §
Sjukhusstyrelser för SUS, Landskrona, Helsingborg, Ängelholm, Kristianstad,
Hässleholm, Ystad och Trelleborg
Styrelserna är driftsledningsstyrelser för den somatiska sjukhusbaserade
verksamheten som ingår i respektive sjukhusorganisation.
Styrelserna ska utifrån lämnat regionbidrag fastställa en verksamhetsplan och
internbudget. Styrelserna har ett övergripande ansvar för att verksamheternas
resurser används på ett rationellt och effektivt sätt utifrån politiska beslut om utbud,
tillgänglighet och kvalitet och ansvarar direkt inför fullmäktige. Styrelserna får därvid
besluta om verksamhetsförändringar inom respektive ansvarsområde och under
förutsättning att uppdraget uppfylls.
Principiellt omfattande förändringar bereds i respektive styrelse och hänskjuts till
hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
Styrelserna ska biträda hälso- och sjukvårdsnämnden i frågor som berör utveckling
av vården i samarbete med Skånes kommuner
Styrelserna beslutar om mottagande av donationer inom sitt ansvarsområde.
Styrelserna ska ha en tät kontakt med medarbetarna på sjukhusen och använda en
strukturerad metod för att ta tillvara medarbetarnas idéer.
Styrelserna ska fastställa och följa upp en årlig internkontrollplan och rapportera till
regionstyrelsen.
Styrelserna fastställer delårs-och verksamhetsberättelse för den egna verksamheten.
Styrelserna har inte rätt att fatta beslut som överstiger de budgetramar som angivits
för planperioden. Beslut utöver given budgetram ska underställas regionfullmäktiges
prövning.

Digitalisering
Styrelserna ska arbeta med att stödja införandet av regiongemensamma system
inom sitt område.
Medborgarkontakter
Styrelserna ska arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former
av medborgardialog.
Sammansättning
Respektive styrelse består av 6 ledamöter och 6 ersättare. Till styrelserna ska väljas
ordförande, förste och andre vice ordförande.
12 §
Primärvårdsnämnd
Nämnden är driftsledningsnämnd för ansvarsområdet. Inom ansvarsområdet ingår
även ungdomsmottagningar, ASIH samt den palliativa vården.
Nämnden ska utifrån lämnat regionbidrag fastställa verksamhetsplan och
internbudget. Nämnden har ett övergripande ansvar för att verksamhetens resurser
används på ett rationellt och effektivt sätt utifrån politiska beslut om utbud,
tillgänglighet och kvalitet, och ansvarar direkt inför fullmäktige Nämnden får därvid
besluta om förändringar av utbudet och struktur inom och mellan olika verksamheter
inom ansvarsområdet och under förutsättning att uppdraget uppfylls.
Principiellt omfattande förändringar bereds i nämnden och hänskjuts till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beslut.
Nämnden ska biträda hälso- och sjukvårdsnämnden i frågor som berör utveckling av
vården i samarbete med Skånes kommuner.
Nämnden beslutar om mottagande av donationer inom sitt ansvarsområde.
Nämnden ska fastställa och följa upp en årlig internkontrollplan och rapportera till
regionstyrelsen.
Nämnden fastställer delårs-och verksamhetsberättelse för den egna verksamheten.
Nämnden har inte rätt att fatta beslut som överstiger de budgetramar som angivits för
planperioden. Beslut utöver given budgetram ska underställas regionfullmäktiges
prövning.
Digitalisering
Nämnden ska arbeta med att stödja införandet av regiongemensamma system inom
sitt område.
Medborgarkontakter
Nämnden ska arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av
medborgardialog.

Sammansättning
Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Till nämnden ska väljas
ordförande, förste och andre vice ordförande.
13 §
Primärvårdsnämndens utskott
Under nämnden finns följande utskott
 Beredningsutskott
Ledamöter och ersättare i ovannämnda organ utses av nämnden i enlighet med detta
reglemente.
14 §
Beredningsutskott
Beredningsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av nämnden.
Sammansättning
Utskottet består av 6 ledamöter och 6 ersättare. Till utskottet ska väljas ordförande
och vice ordförande. Ersättare kallas enbart vid ordinarie ledamots frånvaro.
15 §
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd
Nämnden är driftsledningsnämnd för ansvarsområdet.
Nämnden ska utifrån lämnat regionbidrag fastställa en verksamhetsplan och
internbudget. Nämnden har ett övergripande ansvar för att verksamhetens resurser
används på ett rationellt och effektivt sätt utifrån politiska beslut om utbud,
tillgänglighet och kvalitet, och ansvarar direkt inför fullmäktige. Nämnden får därvid
besluta om förändringar av utbudet och struktur inom och mellan olika verksamheter
inom ansvarsområdet och under förutsättning att uppdraget uppfylls.
Principiellt omfattande förändringar bereds i nämnden och hänskjuts till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beslut.
Nämnden ska också utöva ledningen av Region Skånes verksamhet enligt 22 § lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt fatta regionens
myndighetsbeslut om insatser enligt denna lag.
Nämnden beslutar om förfrågningsunderlag samt om ersättningar kopplade till
vårdvalsystem inom habilitering- och hjälpmedelsområdet.

Nämnden fastställer regelverk för hjälpmedelshandboken, exklusive egenavgifter.
Nämnden har ett tvärsektoriellt samordningsansvar för att främja ett strategiskt och
effektivt genomförande av det funktionshinderspolitiska programmet.
Nämnden ska biträda hälso- och sjukvårdsnämnden i frågor som berör utveckling av
vården i samarbete med Skånes kommuner.
Nämnden lämnar organisationsbidrag inom sitt ansvarsområde.
Nämnden beslutar om mottagande av donationer inom sitt ansvarsområde.
Nämnden ska fastställa och följa upp en årlig internkontrollplan och rapportera till
regionstyrelsen.
Nämnden fastställer delårs-och verksamhetsberättelse för den egna verksamheten.
Nämnden har inte rätt att fatta beslut som överstiger de budgetramar som angivits för
planperioden. Beslut utöver given budgetram ska underställas regionfullmäktiges
prövning.
Processtöd
Det ankommer på nämnden att föra Region Skånes talan i mål och ärenden
avseende LSS.
Digitalisering
Nämnden ska arbeta med att stödja införandet av regiongemensamma system inom
sitt område.
Medborgarkontakter
Nämnden ska arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av
medborgardialog.
Sammansättning
Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Till nämnden ska väljas
ordförande och förste och andre vice ordförande.
16 §
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens utskott
Under nämnden finns följande utskott
 Beredningsutskott
Ledamöter och ersättare i ovannämnda organ utses av nämnden i enlighet med detta
reglemente.

17 §
Beredningsutskott
Beredningsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av nämnden.
Sammansättning
Utskottet består av 6 ledamöter och 6 ersättare. Till utskottet ska väljas ordförande
och vice ordförande. Ersättare kallas enbart vid ordinarie ledamots frånvaro.
18 §
Regional utvecklingsnämnd
Regionala utvecklingsnämnden är Region Skånes nämnd för att främja hållbar
ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Skåne.
Nämnden ska ansvara för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom näringslivsutveckling, planering, infrastruktur, miljö- och klimatfrågor. Nämnden ska ansvara
för forskningsfrågor inom nämndens ansvarsområde
Nämnden ska ansvara för uppföljning, vidareutveckling och beredning av ärenden
med anknytning till den regionala utvecklingsstrategin, den regionala planen för
transportinfrastruktur och det regionala näringslivsprogrammet.
Nämnden ska ansvara för intern och extern samordning av den regionala
infrastrukturplanen.
Nämnden ska bistå kollektivtrafiknämnden i arbetet med att ta fram ett regionalt
trafikförsörjningsprogram.
Nämnden ska ansvara för fördelningen av statliga regionalpolitiska utvecklingsmedel, övriga tillväxtmedel samt bidrag inom miljöområdet.
Nämnden ska verka för att samordna den kommunala fysiska planeringen med
regional utveckling. Nämnden har också ett ansvar för regionala miljöfrågor.
Nämnden ska samordna strategiskt utvecklingsarbete för att främja rekreation, naturoch landskapsvård.
Nämnden lämnar organisationsbidrag inom sitt ansvarsområde.
Nämnden ansvara för fördelningen av Region Skånes priser och stipendier inom
områdena miljö, arkitektur och design.
Nämnden ska utifrån lämnat regionbidrag fastställa en verksamhetsplan och
internbudget.

Nämnden ska fastställa och följa upp en årlig internkontrollplan och rapportera till
regionstyrelsen.
Nämnden fastställer delårs-och verksamhetsberättelse för den egna verksamheten.
Nämnden har inte rätt att fatta beslut som överstiger de budgetramar som angivits för
planperioden. Beslut utöver given budgetram ska underställas regionfullmäktiges
prövning.
Digitalisering
Nämnden ska arbeta med att stödja införandet av regiongemensamma system inom
sitt område.
Medborgarkontakter
Nämnden ska arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av
medborgardialog.
Sammansättning
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Till nämnden ska väljas
ordförande, förste och andre vice ordförande.
19 §
Regionala utvecklingsnämndens utskott och beredningar
Under nämnden finns följande utskott och beredningar:
 Beredningsutskott
 Folkhälsoberedning/utskott
Ledamöter och ersättare i ovannämnda organ utses av nämnden i enlighet med detta
reglemente.
20 §
Beredningsutskott
Beredningsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av nämnden.
Sammansättning
Utskottet består av 6 ledamöter och 6 ersättare. Till utskottet ska väljas ordförande
och vice ordförande. Ersättare kallas enbart vid ordinarie ledamots frånvaro.
21 §
Folkhälsoberedning/utskott
Beredningen/utskottet ska föreslå inriktning och följa upp den regionövergripande
folkhälsostrategin och folkhälsoarbetet i avsikt att skapa samhälleliga förutsättningar
och stödjande miljöer för en god hälsa på lika villkor för Skånes befolkning.

Sammansättning
Beredningen består av 7 ledamöter och 3 ersättare och utskottet består av 3
ledamöter och 2 ersättare. Till beredningen och utskottet ska väljas ordförande och
vice ordförande.
22 §
Kollektivtrafiknämnd
Nämnden ska, inom de ramar och i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige och
styrelsen anger, ansvara för planering och genomförande av lokal och regional
kollektivtrafik enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065) samt enligt avtalet
2011-12-13 mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner om ansvar för lokal och
regional kollektivtrafik i Skåne.
Nämnden ska i enlighet med lagen om kollektivtrafik (2010:1065) ansvara för att
tillsammans med regionala utvecklingsnämnden ta fram ett regionalt
trafikförsörjningsprogram vart fjärde år eller när regionfullmäktige beslutar, samt
besluta om allmän trafikplikt.
Nämnden ska också verkställa trafikförsörjningsprogrammet samt ansvara för
utvecklingen av både den skattesubventionerade och den kommersiella trafiken.
Nämnden ska ansvara för sjukresorna i Region Skåne.
Nämnden ska ansvara för färdtjänst och riksfärdtjänst i de kommuner där
huvudmannaskapet övertagits av Region Skåne.
Nämnden ska delta i utarbetandet av investeringsprocessen för den regionala
transportinfrastrukturen.
Nämnden ska ansvara för upphandlingar inom trafikområdet inom ramen för gällande
lagsstiftning och Region Skånes övergripande riktlinjer för upphandlingar.
Nämnden ska utifrån lämnat regionbidrag fastställa en verksamhetsplan och
internbudget.
Nämnden ska fastställa och följa upp en årlig internkontrollplan och rapportera till
regionstyrelsen.
Nämnden fastställer delårs-och verksamhetsberättelse för den egna verksamheten.
Nämnden har inte rätt att fatta beslut som överstiger de budgetramar som angivits för
planperioden. Beslut utöver given budgetram ska underställas regionfullmäktiges
prövning.

Digitalisering
Nämnden ska arbeta med att stödja införandet av regiongemensamma system inom
sitt område.
Medborgarkontakter
Nämnden ska arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av
medborgardialog.
Sammansättning
Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Till nämnden ska väljas
ordförande, förste och andre vice ordförande.
23 §
Kollektivtrafiknämndens utskott
Under nämnden finns följande utskott
 Beredningsutskott
Ledamöter och ersättare i ovannämnda organ utses av nämnden i enlighet med detta
reglemente.
24 §
Beredningsutskott
Beredningsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av nämnden.
Sammansättning
Utskottet består av 6 ledamöter och 6 ersättare. Till utskottet ska väljas ordförande
och vice ordförande. Ersättare kallas enbart vid ordinarie ledamots frånvaro.
25 §
Kulturnämnd
Nämnden ska ansvara för Region Skånes kulturfrämjande verksamhet.
Nämnden ska enligt mål och riktlinjer från fullmäktige och styrelsen ansvara för
fördelningen av statsbidrag och regionala bidrag till de regionala kulturinstitutionerna
i Skåne.
Nämnden ska ansvara för fördelningen av Region Skånes pris inom nämndens
ansvarsområde.

Nämnden ansvarar för Region Skånes konstinköp, och för driften av Region Skånes
konst- och medicinskhistoriska samlingar samt för hur mottagandet av donationer
inom kulturområdet ska hanteras.
Nämnden ska utifrån lämnat regionbidrag fastställa en verksamhetsplan och
internbudget.
Nämnden ska fastställa och följa upp en årlig internkontrollplan och rapportera till
regionstyrelsen.
Nämnden fastställer delårs-och verksamhetsberättelse för den egna verksamheten.
Nämnden har inte rätt att fatta beslut som överstiger de budgetramar som angivits för
planperioden. Beslut utöver given budgetram ska underställas regionfullmäktiges
prövning.
Digitalisering
Nämnden ska arbeta med att stödja införandet av regiongemensamma system inom
sitt område.
Medborgarkontakter
Nämnden ska arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av
medborgardialog.
Sammansättning
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Till nämnden ska väljas
ordförande, förste och andre vice ordförande.
26 §
Personalnämnd
Nämnden har ansvar för övergripande personalpolitiska frågor, och för att
fullmäktiges beslutade mål inom personalområdet uppnås. Nämnden har ett
övergripande ansvar för frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering.
Nämnden ska ansvara för den regioninterna kompetensförsörjningsstrategin och
rekryteringsarbetet, med syfte att skapa en attraktiv, konkurrenskraftig och
forskningsvänlig arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare.
Nämnden ska ansvara för det regionövergripande arbetet med den av
regionfullmäktige fastställda policyn för lika rättigheter och möjligheter med syfte att
alla ska leva och verka i Skåne på lika villkor oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Nämnden ansvarar för kompetensförsörjningsärenden, bidragsärenden och
projektärenden inom sina respektive ansvarsområden inför beslut i styrelsen och
fullmäktige.

Nämnden ska utifrån lämnat regionbidrag fastställa en verksamhetsplan och
internbudget.
Nämnden ska fastställa och följa upp en årlig internkontrollplan och rapportera till
regionstyrelsen.
Nämnden fastställer delårs-och verksamhetsberättelse för den egna verksamheten.
Nämnden har inte rätt att fatta beslut som överstiger de budgetramar som angivits för
planperioden. Beslut utöver given budgetram ska underställas regionfullmäktiges
prövning.
Digitalisering
Nämnden ska arbeta med att stödja införandet av regiongemensamma system inom
sitt område.
Sammansättning
Nämnden består av 6 ledamöter och 6 ersättare. Till nämnden ska väljas ordförande
och vice ordförande.
27 §
Servicenämnd
Nämnden ska ansvara för Region Skånes fastighetsförvaltning, fastighetsunderhåll
och lokalförsörjning (inklusive externa hyresavtal). Nämnden ska därutöver ansvara
för regiongemensamma stöd- och servicefunktioner i enlighet med riktlinjer från
regionstyrelsen. Nämnden ska ansvara för Region Skånes tvättverksamhet, yttre och
inre transporter, kost, städ och administrativa processer inom personal och ekonomi,
samt att funktionerna drivs på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt till gagn för
Region Skånes kärnverksamhet.
Nämnden ska ansvara för ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning av Region
Skånes fastighetsbestånd samt företräda Region Skåne som hyresvärd gentemot
externa hyresgäster och som hyresgäst i förhållande till externa hyresvärdar.
Nämndens ansvarar för investeringar och fastighetsunderhåll definieras i direktiv och
riktlinjer från regionstyrelsen.
Nämnden ska ansvara för genomförandet av regionfullmäktiges och regionstyrelsens policys och riktlinjer för energieffektiviseringar och miljöförbättrande
åtgärder inom gods- och persontransporter samt fastighetsutveckling.
Nämnden ska ansvara för upphandlingar inom nämndens ansvarsområde och inom
ramen för gällande lagsstiftning och Region Skånes övergripande riktlinjer för
upphandlingar.
Nämnden ska utifrån lämnat regionbidrag fastställa en verksamhetsplan och
internbudget.

Nämnden ska fastställa och följa upp en årlig internkontrollplan och rapportera till
regionstyrelsen.
Nämnden fastställer delårs-och verksamhetsberättelse för den egna verksamheten.
Nämnden har inte rätt att fatta beslut som överstiger de budgetramar som angivits för
planperioden. Beslut utöver given budgetram ska underställas regionfullmäktiges
prövning.
Digitalisering
Nämnden ska arbeta med att stödja införandet av regiongemensamma system inom
sitt område.
Sammansättning
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Till nämnden ska väljas
ordföranden, förste och andre vice ordföranden.

AVDELNING III – Allmänna bestämmelser
28 §
Utskott och beredningar
Av reglementet framgår vilka nämnder som har egna utskott och beredningar.
Nämnd har därutöver inte rätt att själv besluta om att inrätta utskott eller beredningar.
29 §
Mandatperiod
Ledamöter och ersättare i nämnd väljs för fyra år, räknat fr. o m den 1 januari året
efter då val av fullmäktige ägt rum. Valet förrättas av det under valåret nyvalda
fullmäktige vid sammanträde senast i december månad.
Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och med det
sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde val av styrelse förrättas nästa
gång. I sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelse vid fullmäktiges första
sammanträde.
Nämndens sammanträden
30 §
Kallelse
Ordföranden ska ansvara för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska
innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt följa region- styrelsens
övergripande riktlinjer.
Kallelsen ska normalt minst sju dagar före sammanträdesdagen utsändas till varje
ledamot och ersättare. Med kallelsen ska följa beslutsunderlag och om möjligt förslag
till beslut.

31 §
Personalföreträdare
Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av alla slags
ärenden med undantag för vad som framgår av KL 7 kap, 14 §.
32 §
Ersättare för ordföranden
Om både ordföranden och vice ordföranden alternativt båda ordförandena är
förhindrade att närvara vid sammanträde ska nämnden välja en av de närvarande
ledamöterna eller tjänstgörande ersättarna att för tillfället föra ordet.
Den till levnadsåldern äldste ledamoten ska tjänstgöra som ordförande tills den
tillfälliga ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden.
33 §
Anmälan av förhinder
Ledamot eller ersättare som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.
34 §
Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
35 §
Avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan handläggningen av ärendet slutförts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat förhinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

36 §
Yttranderätt vid sammanträde
Närvarande ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte
i besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Nämndens sekreterare får yttra sig i formella frågor som uppkommer under
sammanträde och lämna tekniska upplysningar med anknytning till sammanträdeshandlingarna.
37 §
Delgivning
Delgivning med nämnden får förutom med ordföranden även ske med sekreteraren
eller annan som nämnden bestämmer.
38 §
Protokoll
Protokollet ska för varje ärende innehålla beslut samt en kortfattad redogörelse av
ärendet, samt följa regionstyrelsens övergripande riktlinjer.
39 §
Justering
Nämnden ska för varje sammanträde utse en ledamot eller tjänstgörande ersättare
att jämte ordföranden justera nämndens protokoll.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska i sådana fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
40 §
Reservation
Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om särskilt yttrande till protokollet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om
reservation.
41 §
Expediering och undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller av utskott på
delegation ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice
ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen/föredraganden eller av
sekreteraren.

