
Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-06-01, § 127

Senast reviderat av landstingsfullmäktige 2015-02-17, § 22

Allmän del

Arbetsformer
Dessa bestämmelser gäller även för nämnds utskott om inte annat har beslutats.

Ersättarnas tjänstgöring

Ersättare träder in i ledamots ställe då ordinarie ledamot är förhindrad att inställa sig eller att 

fortsätta delta i sammanträdet, exempelvis på grund av jäv eller annan händelse. 

Ersättare tjänstgör i enlighet med av fullmäktige bestämd ordning om inte ersättarna valts 

proportionellt. 

Ersättare som påbörjat tjänstgöring har företräde oberoende av turordningen, till exempel om 

en ersättare som kommer före i ordningen inställer sig under pågående sammanträde. Om 

styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 

pågående sammanträde träda in i stället för tjänstgörande ersättare som kommer längre ner i 

turordningen.

Ordinarie ledamot har alltid rätt att tjänstgöra vid pågående sammanträde även om ersättare 

har trätt in i dennes ställe.

Reglemente för Nämnd för 
folkhälsa och primärvård i 
Umeåregionen, i Södra 
Lappland och i Skellefteå 
och Norsjö.



Ledamot eller ersättare som avbryter tjänstgöring på grund av jäv har rätt att återinträda i 

tjänst efter det att ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 

mellan partierna.

Kan vare sig ordföranden eller vice ordföranden delta i ett helt sammanträde fullgör den 

äldste närvarande ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl inte kan fullgöra uppdraget för en 

längre tid ska styrelsen utse en ledamot att vara ersättare till ordföranden. Ersättaren fullgör 

ordförandens samtliga uppgifter.

Kallelse
Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse med uppgift om tid och plats utfärdas till 

sammanträdena. Nämnden bestämmer tidpunkt för sammanträdena.

Kallelsen ska skickas ut i god tid före sammanträdet, dock senast 7 dagar före 

sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Kan varken ordföranden eller vice ordföranden kalla till sammanträde ska den äldste 

ledamoten göra det.

Ordföranden

Ordföranden leder förhandlingarna och ansvarar för ordningen under sammanträdet och ska 

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i 

denna samt ta initiativ i dessa frågor.

Ordföranden ska främja samverkan mellan styrelsen och övriga nämnder

Ordföranden ska representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden.

Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats nämnden ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denna av annan ledamot och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Justering av protokoll
Protokollet ska justeras av ordföranden och en nämndsledamot.

Nämnden kan besluta om omedelbar justering av ett beslutsärende i protokollet. 

Protokollsparagrafen bör då redovisas skriftligt innan justering.



Reservation

En ledamot som vill motivera sin reservation mot ett beslut ska göra det skriftligt. 

Motiveringen ska lämnas före tidpunkten för protokollets justering.

Särskilt yttrande

Ordföranden bestämmer om särskilt yttrande ska tillåtas då protokollet förs på ordförandens 
ansvar.

Särskilt yttrande ska lämnas före tidpunkt för protokollets justering.

Intern kommunikation m.m.
Nämnden och landstingsråden har rätt att från övriga nämnder få den information och det 

underlag de behöver i sin verksamhet. 

Landstingsstyrelsen ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör annan nämnds 

verksamhetsområden.

Nämnderna skall samråda när deras verksamhet och ärenden berör landstingsstyrelsens 

eller annan nämnds verksamhet. Samråd ska även ske med föreningar och organisationer 

när dessa är särskilt berörda.

Beredningstvånget

Landstingsstyrelsen och nämnderna lyder under landstingsfullmäktige och bereder ärenden 

som ska beslutas av fullmäktige.

I 5 kap. 26 – 28 §§ kommunallagen stadgas om beredningstvång. Det innebär att fullmäktige 

inte får besluta i ärende som inte har beretts av landstingsstyrelsen, berörd nämnd eller en 

fullmäktigeberedning.

Berörd nämnd ska alltid ges tillfälle att yttra sig om ärendet beretts av en 
fullmäktigeberedning.

Landstingsstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ärenden som har beretts av annan 
nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Saknas beslutsförslag från beredande nämnd ska 
landstingsstyrelsen meddela förslag till beslut.

Delegationsförbud

I enlighet med kommunallagens bestämmelser om delegationsförbud ska ärenden som 

avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet överlämnas till styrelsen eller 

nämnden för beslut. Ärenden som rör myndighetsutövning ska överlämnas till styrelsen eller 

nämnden om de är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Formella regler för utskott
Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande för den tid de är valda som ledamöter.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan närvara vid sammanträde med utskottet, 

utser utskottet annan ledamot att för tillfället föra ordet.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 

uppdrag, utser nämnden annan ledamot att ersätta denne.



Sekreterare åt utskottet utses av ordföranden efter samråd med landstingsdirektören. Kan 

sekreteraren inte närvara vid ett sammanträde eller del därav, utser utskottets ordförande 

annan sekreterare för detta tillfälle.

Utskottet ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Utöver de 

sammanträden som intagits i planen ska sammanträde hållas när minst en tredjedel av 

ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det behövs.

Ordföranden får besluta om ändring i sammanträdesplanen efter samråd med vice 

ordföranden.

Skriftlig kallelse och föredragningslista ska i god tid, dock senast tre dagar före varje 

sammanträde, utsändas till ledamöter, ersättare och landstingsdirektören.

En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde ska genast meddela sekreteraren. Denne 

kallar ersättare.

Ersättare har närvarorätt endast då de tjänstgör. 

Landstingsdirektören och berörd chefstjänsteman har rätt att närvara vid utskottets 

sammanträden och att delta i överläggningarna.

Utskottets ordförande beslutar, efter samråd med vice ordförande, om formerna för 

föredragning av ärenden.

Om omröstning finns bestämmelser i 6 kap. kommunallagen delvis genom hänvisning till 5 

kap. samma lag. För särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga delar det som gäller för 

reservation. 

Utskottet utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare som 

tillsammans med ordföranden ska justera protokollet. Har flera ordföranden tjänstgjort vid 

sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer där de har varit ordförande. Justering 

sker med namnteckning. Varje sida i protokollet ska dessutom signeras.

Utskottets sekreterare ska se till att besluten delges de berörda.

Fullständiga protokoll från utskottets sammanträden ska delges nämnden och landstingets 

revisorer.

Utgående skrivelser från utskottet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 

landstingsdirektören eller den denne utser (firmateckning). Utskottet får besluta att 

underskrift i vissa fall ska ske på annat sätt.



Särskild del

Nämnd för folkhälsa och primärvård

Inom landstinget finns följande tre nämnder för folkhälsa och primärvård:

- Nämnd för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen
- Nämnd för folkhälsa och primärvård i Södra Lappland
- Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå och Norsjö

Nämnderna kan inom sig utse ett arbetsutskott bestående av högst tre ledamöter.

Nämnderna har nio ledamöter och sju ersättare vardera. Landstingsfullmäktige utser 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i respektive nämnd.

Huvuduppgiften är att bedöma hälsoläget bland befolkningen i det geografiska området och 
till följd av detta skatta behovet av primärvård och folkhälsoinsatser i området samt bedöma 
behovet av åtgärder för att förbättra denna. Nämnderna ska bedöma hur dessa behov av 
åtgärder tillgodoses i relation till prioriteringsprinciperna.

För att fullfölja sina huvuduppgifter ska nämnderna:

 Inhämta kunskap om befolkningens behov av primärvård samt följa och analysera 
förändringar i dessa behov.

 Följa upp planerna för folkhälsa och primärvård inom länet.

 Ur ett befolkningsperspektiv följa upp landstingets mål för all primärvård i länet

 Regelmässigt rapportera till landstingsstyrelsen hur nämndens ansvarsområde 
utvecklas 

 Följa och utveckla medborgardialogen i länet

 Inhämta olika intresseorganisationers önskemål och synpunkter på verksamheten

 Samverka med kommuner, samhällsorgan, frivilligorganisationer och andra 
intressenter som är eller kan vara verksamma inom folkhälsoområdet i syfte att dels få 
ett bättre underlag för bedömningar av behov, dels få till stånd en bredare medverkan i 
arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

 Företräda primärvården i kontakter med andra samhällsaktörer.

 Informera landstingsstyrelse och fullmäktige om behovet av primärvård som underlag 
för prioriteringar och resursfördelning.

 Samverka, med landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnden för 
funktionshinder och habilitering, samverkansnämnden för folkhälsa och primärvård 
och med övriga nämnder för folkhälsa och primärvård.

 Samverka med landstingets tjänstemannaledning såväl beställare som utförare i 
frågor som rör primärvård.



Nämnderna bemyndigas att träffa samverkansöverenskommelser inom nämndernas 
ansvarsområde med externa parter. Överenskommelserna ska inte vara av ekonomisk 
karaktär eller medföra ekonomiska åtaganden.

Nämnderna ska lämna underlag till landstingsstyrelsen inför fullmäktiges beslut om 
landstingsplan och andra styrande dokument. I underlagen redovisas hur behoven 
tillgodoses och förslag kan lämnas om eventuella ytterligare analyser, uppföljningar, 
förändrade prioriteringar, inriktningsbeslut, förebyggande insatser m m.

Nämnderna kan också vid andra tillfällen under året uppmärksamma fullmäktige på 
förhållanden som är betydelsefulla eller kräver åtgärder.

Nämnderna ska göra sina bedömningar i relation till de mål fullmäktige fastställt.

Nämnderna biträds i sitt arbete av landstingsdirektören och landstingsdirektörens staber.

Nämndernas ianspråktagande av stöd från förvaltningsorganisationen ska följa den 
linjeorganisation som råder i landstinget.




