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Regionstyrelsen 

Ansvars- och arbetsområden för regionråden

Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till ansvars- och
arbetsområden för regionråden.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har 2018-10-22, § 105, utsett 18 regionråd för samma 
mandatperiod som gäller för regionstyrelsen. Enligt reglementet för styrelse 
och nämnder ska regionstyrelsen besluta om regionrådens ansvarsområden.  

I ärendet finns följande dokument 
1. Beslutsförslag 2019-01-24

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Regionfullmäktige har 2018-10-22, § 105, utsett 18 regionråd för samma 
mandatperiod som gäller för regionstyrelsen. Enligt reglementet för styrelse 
och nämnder ska regionstyrelsen besluta om regionrådens ansvarsområden.  

Mot bakgrund av detta och med beaktande av regionfullmäktiges val av 
nämnder samt regionstyrelsen val av utskott och beredningar har förslag till 
ansvarsområden för perioden 2018-2022 utarbetats enligt följande. 

Regionrådens ansvars- och arbetsområden 

Regionråd inom styret 
Carl Johan Sonesson (M)  Ordförande regionstyrelsen/arbetsutskottet 
Anna Jähnke (M) Ordförande regionala utvecklingsnämnden 



Datum 2019-01-24   2 (3) 
 

Region Skåne     
 

Anna Mannfalk (M) 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårds- 
 nämnden 
Carina Zachau (M) Ordförande kollektivtrafiknämnden 
Gilbert Tribo (L) Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden 
Louise Eklund (L) 1:e vice ordförande regionala utvecklings- 
 nämnden 
Annette Linander (C) 1:e vice ordförande regionstyrelsen  
Birte Sandberg (C) Ordförande primärvårdsnämnden 
Per Einarsson (KD) Ordförande psykiatri-, habiliterings- och  
 hjälpmedelsnämnden 
Anders Lundström (KD) Ordförande sjukhusstyrelse Helsingborg 
 
Regionråd inom oppositionen 
Henrik Fritzon (S) 2:e vice ordförande regionstyrelsen 
 Vice ordförande arbetsutskottet 
Anna-Lena Hogerud (S) 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårds- 
 nämnden 
Carina Svensson (S) 2:e vice ordförande sjukhusstyrelse SUS 
Yvonne Augustin (S) 2:e vice ordförande regionala utvecklings- 
 nämnden 
Niclas Nilsson (SD) Särskilt ansvar att följa utvecklingen inom  
 regional utveckling 
Marlen Ottesen (SD) Särskilt ansvar att följa utvecklingen inom  
 hälso- och sjukvård 
Johan Wifralius (SD) Särskilt ansvar att följa utvecklingen inom  
 kollektivtrafiken 
Sara Svensson (V) Följer utvecklingen inom samtliga verk- 
 samhetsområden 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för regionrådsarvoden och omkostnader finansieras inom ramen 
för förtroendemannabudgeten. 

Juridisk bedömning 

Ingen juridisk bedömning har ansetts nödvändig i detta ärende. 

Miljökonsekvenser 

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. 

Samverkan med berörda fackliga organisationer 

Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende. 

Uppföljning 

Ärendet kräver ingen speciell uppföljning.  



Datum 2019-01-24   3 (3) 
 

Region Skåne     
 

 

Carl Johan Sonesson 
Ordförande 
 
 Alf Jönsson 
 Regiondirektör 
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