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Författningar i Region Norrbotten  
 

Bakgrund  

Syfte 

Syftet med denna anvisning är att beskriva processen för arbetet med att 

identifiera nya och förändrade författningar, kommunikation av dessa samt 

implementering. Med författningar avses lagar, förordningar och föreskrifter. 

Denna anvisning omfattar även hur uppföljning av efterlevnad ska genomfö-

ras. 

Omfattning 

Omfattar samtliga verksamhetsområden inom Region Norrbotten.  

Roller/Ansvarsfördelning 

Avdelningsdirektör och divisionschef har det övergripande funktionsansva-

ret för sitt respektive område. I detta ansvar ingår ett ansvar för att identifiera 

nya och förändrade författningar samt kommunikation av dessa.  

I detta ansvar ingår att samordna och ta in synpunkter från sakkun-

niga/strateger inom sina specifika ansvarsområden.  

Berörd chef tar vid behov fram beslutsunderlag och fattar erforderliga beslut 

samt ansvarar för att fattade beslut kommuniceras till berörda medarbetare 

för implementering.   

Process 
Hantering av inkomna ärenden gällande nya eller förändrade författningar 

ska ske enligt följande process: 

 

Bevaka och identifiera 

Identifiering och bevakning sker med hjälp av Region Norrbottens olika 

hjälpsystem så som Juno, Notisum, Bygginfo mfl. Identifiering och bevak-

ning sker även genom självbevakning av myndigheters webbsidor, media 

och information från olika myndigheter. 

Avdelningsdirektör och divisionschef ser till att vara uppdaterade med in-

formation om förändringar inom sitt funktionsområde och gör initialt en 

identifiering för att värdera och avgöra vilka förändringar/tillägg som påver-

kar Region Norrbotten.  

Bedöma 
I de fall förändring/tillägg bedöms påverka verksamheten i Region Norrbot-

ten, ska fortsatt bedömning göras i enlighet med checklista.  
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Avdelningsdirektör/divisionschef skickar checklistan för bedömning till 

kanslichef, kanslienheten. Kanslichef återkopplar till avdelningsdirek-

tör/divisionschef om det finns legala hinder mot föreslagna åtgärder.  

I bedömningen är det av vikt att det ser en samordning med andra regioner 

och tillsammans med SKL för att få en helhetlig hantering av förändring-

ar/tillägg.  

Kommunicera 
Efter återkoppling från kanslichef delger avdelningsdirektör/divisionschef 

berörd chef information om ny eller förändrad författning som i sin tur 

kommunicerar detta i linjen.  

Kanslichef rapporterar till stabschef som i sin tur rapporterar vidare till 

regionens ledningsgrupp de inkomna ärenden avseende åtgärder som kan 

krävas från central nivå.  

Besluta 

Berörd chef tar vid behov fram beslutsunderlag samt fattar erforderliga be-

slut. 

Eventuella risker och övrig påverkan utifrån beslutet ska identifieras och 

hanteras enligt rutin för detta. 

Implementera 

Berörda chefer ansvarar för att fattade beslut kommuniceras till berörda 

medarbetare för implementering. Alla medarbetare i Region Norrbotten an-

svarar för att arbetet utförs enligt fattade beslut. 

Följa upp 

Berörda chefer i linjeorganisationen ansvarar för efterlevnaden. 

Uppföljning av efterlevnad sker genom revisioner och egenkontroller. 

Externa styrande dokument 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 

Interna styrande dokument 
Lokala rutindokument inom Region Norrbotten 

Checklista (beslutsunderlag vid förändringar av lagar och föreskrifter) 

 

 


