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§ 168 Ändring i den politiska organisationen på grund
av ny politisk majoritet - remiss till nämnderna
(RUN/1318/2015)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om ändringar i fullmäktiges
arbetsordning, reglementen för styrelsen och nämnderna. Det har nu uppkommit
en ny politisk majoritet i regionfullmäktige varför det har uppstått behov av
ändring i den politiska organisationen. Det behöver ske en omfördelning av
uppgifter mellan regionstyrelsen, vårdvalsnämnden och regionala
utvecklingsnämnden. Regionfullmäktige behöver också besluta om
utskottsorganisation för regionstyrelsen och den regionala utvecklingsnämnden.
Vårdvalsnämnden tar över ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamhet som ska
utföras av privata utförare efter upphandling från regionstyrelsen. Regionstyrelsen
tar över ansvaret för sjukresor från regionala utvecklingsnämnden och regionala
utvecklingsnämnden får ansvaret för frågor om folkhälsa som inte är hälso- och
sjukvårdsrelaterad. Vidare för regionala utvecklingsnämnden ansvar för att bevaka
och tillvarata regionens intresse vid bolags- och föreningsstämmor för de bolag
och föreningar samt stiftelser som verkar inom regional utveckling.
Under regionstyrelsen ska det finnas ett utskott för ekonomi, ett utskott för
personal och ett utskott för hälso- och sjukvård. Under regionala
utvecklingsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott och ett utskott för
infrastruktur. Utskottens närmare uppgifter framgår av styrelsens respektive
regionala utvecklingsnämndens reglementen.
Eftersom organisationsförändringen berör vårdvalsnämnden och regionala
utvecklingsnämnden ska de beredas möjlighet att yttra sig över regionstyrelsens
förslag till reglementen innan fullmäktige behandlar förslaget. De föreslagna
reglementena skickades på remiss av regionstyrelsen 2015-11-03--04 till nämnden
för yttrande.
Yttrande
Vi ställer oss helt enkelt bakom organisationsförslaget, då vi ser att organisationens
legitimitet förstärks genom att regionfullmäktige tillsätter både styrelse och nämnd,
samt deras utskott.
Vidare kan det konstateras att det är bra att utskottet som skall handha
infrastruktur förstärks från tre ledamöter till fem utifrån att frågorna är så många
och omfattande.
Justerandes sign
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Att miljöfrågan lyfts till arbetsutskottet gör att frågan exempelvis kan samordnas
bättre med t.ex. näringslivsfrågorna.

Beslutsunderlag
Reglemente för regionstyrelsen.
Reglemente för regional utvecklingsnämnd.
Reglemente för vårdvalsnämnd
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-11-03--04, § 235.

Ordförandes förslag
Regionala utvecklingsnämnden förslår regionfullmäktige
1. Föreslaget reglemente för regionala utvecklingsnämnden antas
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Förslag till beslut på mötet
Anton Nordqvist (MP) yrkar följande:
I den antagna verksamhetsplanen för Regionala utvecklingsnämnden utpekas miljö
och energi som ett av de fem prioriterade områdena för nämnd och förvaltning att
arbeta med. Trots detta återfinns inte dessa frågor som speciellt ansvarsområde i
något utskott i den nya majoritetens förslag till politisk organisation.
Miljöpartiet yrkar därför att:
ansvar för långsiktigt och strategiskt arbete med miljö, klimat och energi bör
utpekas i lämpligt utskott.

Beslutsgång

Ordförande ställer fråga på grundförslaget tillsammans med Anton Nordqvists
(MP) yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller till detta.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Föreslaget reglemente för regionala utvecklingsnämnden antas.
2. Ansvar för långsiktigt och strategiskt arbete med miljö, klimat och energi
ska utpekas i lämpligt utskott.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Marie Svensson (V) deltar inte i beslutet.
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