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 Utskriftsdatum: 2022-11-11 

 

Regionfullmäktiges val till uppdrag i nämnder, 
organisationer mm 2023 – 2026 

 

- Arkiv Gävleborg (1 + 1) 

Grund för valet 

Stadgarna 5 §. 

Lt 1977-11-23, § 85. FU 1978-04-17, § 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. 

Antal 

Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Region Gävleborg utser en ordinarie ledamot 

jämte en ersättare. Ordföranden väljs av årsmötet.  

Mandattid: 4 år  

 

- Demokratiberedning (9 + 9) 

Grund för valet 

Regionfullmäktiges beslut den 31 maj 2022, § 197, nytt reglemente för demokratiberedningen 

(dnr 2020/2169). 

Antal 

En ledamot från varje parti som finns representerade i regionfullmäktige med personlig 

ersättare (9 + 9 personliga ersättare). Ordförande och vice ordförande utses av 

regionfullmäktige bland ordinarie ledamöter i beredningen. 

Mandattid: 4 år 

 

- Folktandvården Gävleborg AB (7) 

Grund för valet 

Regionfullmäktiges beslut 2 juni 2020, § 137, revidering av bolagsordning.  

Antal 

7 ledamöter. Ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse utses av regionfullmäktige 

Mandattid: 4 år (mandatperioden, men konfirmeras av varje bolagsstämma). 
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- Företagshälsovårdsnämnden (1 + 1) 

Grund för valet 

Regionfullmäktiges beslut den 31 maj 2022, § 202. Gemensam nämnd för företagshälsovården 

mellan Region Gävleborg och kommuner i Gävleborgs län. 

Antal 

1 ordförande + 1 ersättare. 

Vardera fullmäktige ska utse 1 ledamot och 1 ersättare. Uppdraget som ordförande utses av 

regionfullmäktige och uppdraget som vice ordförande utses av Gävle Kommuns 

kommunfullmäktige. 

Mandattid: 4 år 

 

- Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet (1 + 1) 

Grund för valet 

Samverkansavtal för gemensamma nämnden § 9, beslutat vid regionfullmäktige 31 maj 2022, § 

203. En ledamot och ersättare per kommun samt Region Gävleborg, totalt 11 + 11. 

Antal 

1 ordförande + 1 ersättare, enligt § 9 i nämndens samverkansavtal. 

Mandattid: 4 år 

 

- Gästrike Hälsinge hembygdsförbund (1) 

Grund för valet 

Enligt hembygdsförbundets stadgar, § 7, ska regionen utse 1 ledamot. 

Mandattid: 4 år. 

 

- Gävleborgs läns teaterförening (Riksteatern Gävleborg) (1) 

Grund för valet 

Se FU § 71/1972. Regionen utser en ledamot. 

Mandattid: 4 år 
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- Gävle övervakningsnämnd (2 + 2) 

Gävle Övervakningsnämnds verksamhetsområde omfattar länets samtliga kommuner. 

Grund för valet 

Brottsbalken, 37 kap 1-33 §§ (1998:1318). 

Antal 

2 nämndemän och 2 ersättare. Regeringen utser ordförande och vice ordförande. 

Nämnden sammanträder en gång varje månad i både Gävle och Hudiksvall. Nämndemännen 

tjänstgör i Gävle och ersättarna i Hudiksvall.  

Valbarhetsvillkor 

1. Ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige 

2. Folkbokförd inom nämndens verksamhetsområde 

3. Inte fyllt eller under mandattiden fylla 70 år 

4. Ej ha förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken 

5. Ej lagfaren domare, åklagare, polisman, kriminalvårdstjänsteman eller advokat 

eller eljest ha till yrke att föra annans talan inför rätta. 

 

Proportionellt val ska ske på begäran av minoritet enligt sedvanliga regler. Om ersättare inte 

väljs proportionellt ska vid valet även bestämmas i vilken ordning de ska kallas till 

tjänstgöring. 

Mandattid: 4 år  

 

- Hållbarhetsnämnden (13 + 13) 

Grund för valet 

Regionfullmäktiges beslut 31 maj 2022, § 198, nytt reglemente för regionstyrelsen och 

nämnder. 

Fullmäktige ska utse ordförande och två vice ordföranden. 

Antal 

13 + 13 enligt § 6 i reglemente för hållbarhetsnämnden. 

Mandattid: 4 år 
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- Hälso-och sjukvårdsnämnden (13 + 13) 

Grund för valet 

Regionfullmäktiges beslut 31 maj 2022, § 198, nytt reglemente för regionstyrelsen och 

nämnder. 

Fullmäktige ska utse ordförande och två vice ordföranden. 

Antal 

13 + 13 enligt § 6 i reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Mandattid: 4 år 

 

- Krisledningsnämnd 5 + 5) 

Grund för valet 

Regionfullmäktiges beslut 31 maj 2022, § 201, nytt reglemente för krisledningsnämnden. 

Fullmäktige ska utse ordförande och vice ordförande. 

Antal 

5 + 5 enligt 10 § i reglemente för krisledningsnämnden. 

Mandattid: 4 år.  

 

- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs fullmäktige (1 + 1) 

Grund för valet 

Regionfullmäktiges beslut 11 maj 2022, § 173, reviderad förbundsordning. 

Antal 

1 + 1 

Mandattid: 4 år 
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- Kultur- och kompetensnämnden (13 + 13) 

Grund för valet 

Regionfullmäktiges beslut 31 maj 2022, § 198, nytt reglemente för regionstyrelsen och 

nämnder. 

Fullmäktige ska utse ordförande och två vice ordföranden. 

Antal 

13 + 13 enligt § 6 i reglemente för kultur- och kompetensnämnden. 

Mandattid: 4 år 

 

- Movexum AB 

Val under våren 2023. Nuvarande ordförande och ledamöter valda till och med 2023-06-15. 

Ombud väljs av regionstyrelsen.  

 

- Patientnämnden (7 + 7) 

Grund för valet 

1 § Lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården samt 

patientsäkerhetslagen och patientlagen.  

Fullmäktige ska utse ordförande och en vice ordföranden. 

Antal 

7 + 7 enligt § 6 i reglementet för patientnämnden. 

Mandattid: 4 år 

 

Regionfullmäktiges valberedning (9 + 9) 

Grund för valet 

Fullmäktiges arbetsordning § 82. På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 

fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Arbetsordningen har fastställts 

av regionfullmäktige den 31 maj 2022, § 196 (dn 2021/1102). 

Antal 

9 ledamöter och 9 personliga ersättare. Fullmäktige utser ordförande och vice ordförande.  

Mandattid: 4 år. 
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- Regionråd 

Grund för valet 

Regionfullmäktiges beslut den 31 maj 2022, § 199, om arvoden och ersättningar (reglemente 

om ekonomiska förmåner för förtroendevalda). Regionråd och regionråd i opposition väljs i 

samband med val av ledamöter till regionstyrelsen. 
 

Mandattid: 4 år  

 

Region Gävleborgs revisorer (7) 

Grund för valet 

Regioner ska utse revisorer för granskning av den kommunala verksamheten enligt 3 kap. 10 § 

kommunallagen, KL. Bestämmelser om revision finns i 10 och 12 kap. KL. 

Antal 

Region Gävleborg har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 

mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 

förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 
 

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 
 

Bland Region Gävleborgs revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till 

kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i Region Gävleborgs stiftelser i det antal 

som fastställs för varje enskilt företag. 
 

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och vice ordförande. 

Uppdraget är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och 

sammanträden. Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige. 
 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskning av Region Gävleborg lämnade 

donationsstiftelser. 
 

Detta framgår av I, 3–6 och 8 §§ Reglemente för Region Gävleborgs revisorer. 

Se även 12 kap. 5–6 §§ KL. 

Valbarhetsvillkor 

Vid val av revisorer är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, den valbar som vid 

tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 1 kap. 7 och 8 §§ KL.  
 

Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor inom den 

regionen enligt 4 kap. 3 § andra stycket KL. 
 

Den som är redovisningsskyldig till regionen är inte valbar som revisor för granskning av 

verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, 

förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redovisningsskyldige. Detta framgår av 4 

kap. 4 § KL. 
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Mandattid: 4 år (12 kap 4 § KL). 

Under de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska nyvalda fullmäktige välja 

revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren enligt 12 kap 4 § KL.  
 

Revisorernas uppdrag är slutfört när de avgett berättelse över fjärde årets verksamhet och 

behandlingen av frågan om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 § KL har ägt rum. Det första året i 

mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. Se även 7 § Reglemente för 

Region Gävleborgs revisorer. 

Uppdrag som fördelas bland regionens revisorer: 

- Arkiv Gävleborg (1 + 1) 

- Folktandvården AB (2 + 2) 

- Stiftelsen Hälsinglands muséum (1 + 1) 

- Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg (1) 

- Samordningsförbundet Gävleborg (1) 

- ALMI Företagspartner AB (1) 

- X-Trafik AB (1) 

- Central Sweden ideell förening (1) 

 

- Regionstyrelsen (13 + 13) 

Grund för valet 

Enligt 3 kap 3 § KL ska regionfullmäktige tillsätta en regionstyrelse. 

Regionfullmäktiges beslut 31 maj 2022, § 198, nytt reglemente för regionstyrelsen och 

nämnder. 

 

Fullmäktige ska utse ordförande och två vice ordföranden. 

Antal 

13 + 13 enligt 11 § i reglemente för regionstyrelsen. 

Mandattid: 4 år.  
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- Samordningsförbundet Gävleborg (1 + 1) 

Grund för valet 

Landstingsfullmäktiges beslut den 25-26 november 2014 § 200 (dnr LS 2014/971). 

Antal 

1 + 1 enligt förbundsordningens § 5. Styrelsen utser ordförande. 

Mandattid: 4 år 

 

- Stiftelsen Folkteatern Gävleborg - styrelse (9 + 9) 

Grund för valet 

Landstingets beslut 1980-11-20, § 351. Stiftelsens stadgar § 4. 

Antal 

9 + 9. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 

Mandattid: 4 år. Bestäms av fullmäktige i samband med valet, 5 § stadgarna.  

 

- Stiftelsen Folkteatern Gävleborg - revisorer (2 + 2) 

Grund för valet 

Lt § 351/80. Stiftelsens stadgar §§ 21 - 22. 

Antal 

Fullmäktige utser två revisorer och två ersättare. Av dessa ska minst en revisor och en ersättare 

vara auktoriserad revisor. Övriga bör utses bland de revisorer som för motsvarande tid utsetts 

att granska regionens förvaltning. 

Mandattid: 4 år (verksamhetsår) 
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- Stiftelsen Hälsinglands museum (3 + 3) 

Grund för valet 

Lt 1979-11-21, § 303. Stiftelsens stadgar §§ 4-5 samt § 5 i avtal mellan regionen och 

Hudiksvalls kommun om bildande av stiftelsen. 

Antal 

3 + 3 

Mandattid: 4 år. Väljs för tid som stadgas i kommunallagen. 

 

- Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län (5) 

Grund för valet 

Landstingets beslut § 180/94, 166/95 samt 217/08 

Antal 

Enligt Kammarkollegiets beslut 2007-02-13 ska stiftelsen ha en egen förvaltning med en 

styrelse bestående av minst nio ordinarie ledamöter av vilka Gästrike Hälsinge 

Hembygdsförbund utser en ledamot. Region Gävleborg och Gävle kommun utser ledamöter i 

förhållande till ekonomiska insatser. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 

Mandattid: 4 år   

 

- Sveriges kommuner och regioner (SKR) - kongress (13) 

(Antal ombud för Gävleborgs län 13 st) 

 

Val av ombud till SKR ska ske i för kommuner och regioner gemensamma länsvisa valkretsar. 

För regionens del kommer valet att förrättas i anslutning till regionfullmäktiges sammanträde 

den 22-23 november 2022. 

Nominering av ombud till kongressen sker valkretsvis via de regionala partiorganisationerna 

som upprättar valsedlar.  

Information och riktlinjer inför ombudsvalet till Sveriges Kommuner och Regioners kongress 

har skickats från Sveriges Kommuner och Regioner till de politiska partiernas 

riksorganisationer som förmedlat dokumenten till de regionala partiorganisationerna.   

 

 


