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3. Regionstyrelsens utskott, borttagande av utskott
(RS/1648/2015)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen inrättade den 8 januari 2015, § 6, fyra utskott och antog reglementen för
utskotten. Vid samma sammanträde valdes ledamöter och ersättare till utskotten.
En ny politisk majoritet bestående av socialdemokraterna och moderaterna har skapats i
regionfullmäktige. Det skapar behov av att se över bland annat styrelse- och
nämndutskottsorganisationen och bedömningen är att utskottet för folkhälsa och
rehabilitering och utskott för jämställd och jämlik vård inte längre behövs. Utskotten ska därför
avskaffas och reglementena för de berörda utskotten upphävas. Uppdragen för
utskottsledamöterna ska därmed återkallas.

Utskotten har tilldelats ärenden och uppdrag från styrelsen dessa uppdrag. Styrelsen bör
återta dessa uppdrag genom ett generellt beslut.

Regiondirektörens förslag

1. Utskottet för folkhälsa och rehabilitering avskaffas från och med den 21 oktober 2015.
2. Reglemente för utskottet för folkhälsa och rehabilitering upphör att gälla från och med
den 21 oktober 2015.
3. Utskottet för jämställd och jämlik vård avskaffas från och med den 21 oktober 2015.
4. Reglemente för utskottet för jämställd och jämlik vård upphör att gälla från och med
den 21 oktober 2015.

5. Uppdragen för ledamöterna i utskottet för folkhälsa och rehabilitering, Anna
Hildebrand (MP), ordförande, Lena Bäckelin (S) och Berit Johansson (C), vice
ordförande samt ersättarna Elin Hoffner (V), Mikael Abramsson (S) och Elise
Ryder Wikén (M) återkallas den 22 oktober 2015.
6. Uppdragen för ledamöterna i utskottet för jämställd och jämlik vård, Monalisa
Norrman (V), ordförande, Anders Frimert (S) och Elin Lemon (C), vice ordförande
samt ersättarna Anna Hildebrand (MP), Anna Gundersson (S) och Christer
Siwertsson (M) återkallas den 22 oktober 2015.
7. Regionstyrelsen återtar de ärenden och uppdrag som tilldelats de avskaffade
utskotten.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Chef Regionstaben
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Anna Hildebrand
Lena Bäckelin
Berit Johansson
Elin Hoffner
Mikael Abramsson
Elise Ryder Wikén
Monalisa Norrman
Anders Frimert
Elin Lemon
Anna Hildebrand
Anna Gundersson
Christer Siwertsson

3(3)

