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Antaget i RS 2019-03-28 § 77

Instruktion

Instruktion
Regiondirektörens ansvar och uppdrag
Detta dokument beskriver övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för regiondirektören och svarar på krav i kommunallagen (2017:725) i 7 kap. 2 § om en instruktion till
direktören.
Regiondirektörens instruktion rör ansvar gentemot, inklusive uppdrag, inom tre områden:
regionstyrelsen, förvaltningsorganisationen samt regionens krisledning.
Instruktionen ska revideras i inledning av ny mandatperiod.

1 Regionstyrelsen
1.1 Regionstyrelsens uppdrag
Regiondirektören ansvarar inför och rapporterar till regionstyrelsen.
Regionstyrelsens ordförande är uttolkare av styrelsens uppdrag och regiondirektören ska
fortlöpande hålla ordförande informerad om hur uppdraget utvecklas. I regionstyrelsens
ordförandes uppdrag ingår också att regelbundet hålla utvecklingssamtal
(medarbetarsamtal) med regiondirektören.
Regiondirektören tillsätts och avvecklas av regionstyrelsen.
Regiondirektören företräder tillsammans med regionstyrelsens ordförande Region Gotland i
officiella sammanhang. Regiondirektören och regionstyrelsens ordförande ska i separat
dokument beskriva roll- och ansvarsfördelning för dessa kontakter samt tydliggöra i vilka
forum representation ska ske.
1.2 Regionstyrelsens uppsiktsplikt, styrning, ledning och samordning
Regiondirektören biträder regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt över nämnder, bolag och
stiftelser och ska ta de initiativ som behövs med anledning av uppsiktsplikten.
I regiondirektörens uppdrag ingår också att företräda regionstyrelsen i styrning, ledning och
koordinering gentemot nämnder och bolag. Regiondirektören ansvarar för en strukturerad
och aktiv koncernledning och ska även verka för en fortlöpande utveckling av styrning,
ledning och samordning samt ta de initiativ som behövs för att uppnå fastställda mål.
Regiondirektören har det yttersta ansvaret för att säkerställa styr- och ledningsprocessen
samt stödprocesserna till politisk ledning och regionstyrelsens verksamhet. I ansvaret ingår
också att regionens löpande förvaltning hanteras rationellt och med god ekonomisk
hushållning. Regiondirektören ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet.
Regiondirektören ansvarar för beslut om samordning och gränsdragning mellan
förvaltningarnas kompetens.
1.3 Regionstyrelsens beredning, beslutsfattande, uppföljning
Regiondirektören har det yttersta ansvaret för beredningen av de ärenden som ska
behandlas av regionstyrelsen, dess utskott och beredningar samt regionfullmäktige.
Ansvaret innebär bland annat att det inför varje sammanträde ska finnas adekvat
beslutsunderlag i de ärenden som ska behandlas så att alla partier som finns
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representerade i styrelsen och i fullmäktige får nödvändig sakinformation från förvaltningsorganisationen vid beredning av ärenden till nämnd, regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Regiondirektören ska genom förvaltningsorganisationen tillse att det finns föredragande
tjänstepersoner vid sammanträden med regionstyrelsen, utskotten och på begäran vid
regionfullmäktige. Detta innebär bland annat att tjänstepersoner ska kunna lämna
upplysningar i sakfrågor samt tillse att det finns nödvändig sakinformation och sakkunskap
tillgänglig i de ärenden som ska behandlas.
Regiondirektören ansvarar för att regionstyrelsens beslut verkställs.
Regiondirektören ansvarar för att regionstyrelsen fortlöpande informeras om frågor av vikt,
som relaterar till styrelsens uppdrag och ansvar.
Regiondirektören ska säkerställa att styrelsens beslutade delegationsordning följs och att
beslut anmäls till styrelsen.
Regiondirektören ska också på regionstyrelsens uppdrag ge underlag för styrelsens interna
kontroll och tillse att de kontrollmoment som utpekats analyseras och att åtgärder vidtas i
händelse av avvikelse.
Regiondirektören tecknar firma inom sitt ansvarsområde, såvida inte firma ska tecknas på
annat sätt enligt särskilda beslut.
1.4 Verksamhetsplanering, ekonomi och redovisning
Regiondirektören ansvarar för att underlag gällande regionens övergripande mål sammanställs och för att budgetförslag upprättas. Regiondirektören ska också tillse att underlag för
resursfördelning finns för beslut efter regionfullmäktiges beslut om strategisk plan och
budget. Regiondirektören ansvarar också för att en regionövergripande verksamhetsplanering sker utifrån strategisk plan och budget samt resursfördelning.
Regiondirektören ska ta initiativ och initiera dialog med regionstyrelsen om regionens
ekonomi avviker från beslutad budget och ge förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas
med anledning av detta.
1.5 Regionfullmäktige
Regiondirektören ska närvara vid fullmäktiges möten och bistå presidiet för att kunna
lämna upplysningar i sakfrågor. Regiondirektören kan fullgöra detta uppdrag genom att
svara för att annan sakkunnig tjänsteperson finns närvarande vid fullmäktiges möte.
Regiondirektören får yttra sig i syfte att lämna sakinformation i alla regionfullmäktiges
ärenden.
Regiondirektören ansvarar för att regionfullmäktiges beslut verkställs och implementeras.

2 Förvaltningsorganisation
Regiondirektören är regionens ledande tjänsteperson. Regiondirektören strukturerar, leder
och samordnar förvaltningsorganisationen. Detta innebär bland annat att regiondirektören
ska verka för en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
Regiondirektören ansvarar för förmedling av uppdrag och återrapportering till och från
förvaltningsorganisation och politisk organisation.
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Regionstyrelsen fördelar ansvaret för att arbetsmiljöuppgifter utförs till regiondirektören
och att vid behov fördela detta på ett tydligt sätt, samt även för uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Motsvarande gäller för miljöarbete samt för säkerhets- och trygghetsfrågor.
2.1 Förvaltningschefer och övriga direktörer
Till varje nämnd ska det knytas en ansvarig förvaltningschef. Regionstyrelsen har delegerat
beslutanderätten avseende anställning och avveckling av förvaltningschefer till regiondirektören som beslutar, efter samråd med berörd nämndsordförande samt regionstyrelsens ordförande (se gällande delegationsordning).
Regiondirektören har arbetsmiljöansvar gentemot förvaltningscheferna och genomför
regelbundet medarbetar- och lönesamtal med dessa. Regiondirektören ansvarar också för
att ledarkontrakt med dessa utarbetas och undertecknas.
Regiondirektören anställer och avvecklar chefer relevanta för Region Gotlands styr- och
ledningsprocesser. Regiondirektören ansvarar för ledningsprocesserna rörande ekonomi,
kommunikation, HR, regional utveckling samt kvalitet- och digitalisering och ansvarar för att
samordningen mellan chefer sker.
2.2 Regionstyrelseförvaltningen
Regiondirektören är högste tjänsteman och förvaltningschef för
regionstyrelseförvaltningen.
Regiondirektören ska utöva arbetsgivarrollen över regionstyrelseförvaltningen enligt
gällande lagar, författningar och avtal.
Regiondirektören kan delegera förvaltningens operativa ledning till biträdande
förvaltningschef och tillsammans med denne utforma regionstyrelseförvaltningens
organisation och ledningsstruktur. Denna delegation kan även omfatta arbetsgivar- och
arbetsmiljöansvar för förvaltningens chefer. Regiondirektören kan vid behov utse
biträdande regiondirektör.

3 Krisledning
Regiondirektören leder och samordnar regionens övergripande beredskaps- och
katastrofplanering.
Under kriser och extraordinära händelser ansvarar regiondirektören för att säkerställa
ledning och samverkan av det operativa arbete som händelsen kräver.
Regiondirektören stöttar krisledningsnämndens arbete och ska tillse att nämndens beslut
verkställs och implementeras i organisationen.
Inför och vid extraordinära händelser i fredstid och förhöjd beredskap leda, samordna och
tillvarata regionens resurser på ett optimalt sätt och vid behov samverka med externa
myndigheter och organisationer.
Se till att analyser utförs av vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur
dessa händelser kan påverka regionen.
Regiondirektören utser tjänsteman i beredskap (TIB).
I uppdraget ingår också att tillse att allmänsäkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet organiseras på ett lämpligt sätt.
Krisledningsnämndens ordförande fattar, i samråd med regiondirektören, beslut om en
uppkommen händelse är av sådan art att krisledningsnämnden ska aktiveras.
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