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§15

Möjlighet till föräldraledighet och sjukledighet – beviljande av 
sjukledighet och beslut om att utse personlig ersättare (RS/137/2019)

Sammanfattning
I den nya kommunallagen som gäller fr.o.m. 1 januari 2018 har det i 4 kap. 18 § införts en 
möjlighet för fullmäktige att besluta att förtroendevalda som fullgör ett uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid (regionråd) får vara föräldralediga eller frånvarande på grund av 
sjukdom. Samt att fullmäktige får bestämma hur ersättare ska utses för den förtroendevalde 
som beviljats ledighet.

I regionfullmäktiges arbetsordning punkt 3 Möjlighet till föräldraledighet och sjukledighet har 
det införts en rätt till sjukledighet och föräldraledighet för regionråd. Regionfullmäktige 
beslutar om att utse ersättare för förtroendevald som av regionfullmäktiges presidium beviljats 
ledighet. Beslutet om att utse en sådan ersättare avser en ersättare för en viss förtroendevald 
under en viss tid.

Regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C) har inkommit med en anmälan om 
sjukfrånvaro och begäran om sjukledighet till och med 1 april 2019.

Eva Hellstrands begäran om sjukledighet bör beviljas. Vid eventuellt behov av förlängd 
sjukledighet tar fullmäktiges presidium upp frågan på nytt. Ledigheten avbryts så fort Eva 
Hellstrand kan återgå i tjänst.

Under Eva Hellstrands sjukledighet bör en personlig ersättare utses. Ersättaren tjänstgör under 
hela frånvaron och övertar alla funktioner som Eva Hellstrand innehar förutom platsen som 
ledamot i fullmäktige. Uppdraget som ersättare upphör när Eva Hellstrand återgår i tjänst.

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning punkt 3 Möjlighet till föräldraledighet och 
sjukledighet är det regionfullmäktige som ska utse ersättare för den som beviljats ledighet. 
Vid kortare ledigheter kan detta innebära svårigheter att utse ersättare. Fullmäktiges 
presidium bör därför få i uppdrag att se över om till exempel regionstyrelsen ska kunna utse 
ersättare under kortare frånvaro.

Förslag till beslut
Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

a. Mats Gärd (C) utses till personlig ersättare för Eva Hellstrand (C) under den period hon är 
sjukledig. Uppdraget som ersättare upphör när Eva Hellstrand återgår i tjänst.

b. Fullmäktiges presidium får i uppdrag att se över punkt 3 i regionfullmäktiges arbetsordning 
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om vem som ska utse ersättare för förtroendevald som beviljats ledighet.

c. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
---------------
Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande ändring i punkt a:
Mats Gärd (C) utses till personlig ersättare för Eva Hellstrand (C) i samtliga uppdrag hon har 
utsetts till under den period hon är sjukledig. Uppdraget som ersättare upphör när Eva 
Hellstrand återgår i uppdraget.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag i punkt a och Ann-Marie 
Johanssons yrkande och finner Ann-Marie Johanssons yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag i punkt b och finner det 
antaget.
Ordföranden ställer proposition på om paragrafen kan justeras omedelbart och finner det 
antaget.
 

Beslut
a. Mats Gärd (C) utses till personlig ersättare för Eva Hellstrand (C) i samtliga uppdrag hon 
har utsetts till under den period hon är sjukledig. Uppdraget som ersättare upphör när Eva 
Hellstrand återgår i uppdraget.

b. Fullmäktiges presidium får i uppdrag att se över punkt 3 i regionfullmäktiges arbetsordning 
om vem som ska utse ersättare för förtroendevald som beviljats ledighet.

c. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till 
Eva Hellstrand (C)
Mats Gärd (C)
Politisk sekreterare för Centerpartiet
Sekretariatet

Beslutsunderlag
 §25 RF pres Möjlighet till föräldraledighet och sjukledighet – beviljande av 

sjukledighet och beslut om att utse personlig ersättare

2


	1631a821-f7ea-4cea-95d9-73d99cda3970.docx
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Yrkanden
	Proposition
	Beslut
	Expedieras till


