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3. Regionala utvecklingsnämndens utskott, avskaffande
av utskott (RUN/1271/2015)
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden inrättade den 13 januari 2015, § 4, tre 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 regionala utvecklingsnämndens
utskott inte längre behövs. Utskotten ska därför avskaffas och reglementena för de
berörda utskotten upphävas. Uppdragen för utskottsledamöterna ska därmed återkallas.
Den regionala utvecklingsnämnden har delegerat beslutsrätt till utskotten enligt
regionala utvecklingsnämndens delegationsbestämmelser. Dessa behöver ändras med
anledning av avskaffande av utskotten. Ändringen görs i ett eget ärende.
Utskotten har tilldelats ärenden och uppdrag från regionala utvecklingsnämnden.
Regionala utvecklingsnämnden bör återta dessa uppdrag genom ett generellt beslut.

Förvaltningschefens förslag

1. Arbetsutskottet avskaffas från och med den 21 oktober 2015.
2. Reglemente för arbetsutskottet upphör att gälla från och med den 21 oktober 2015.

3. Utskottet för infrastruktur och kommunikationer inom regionala utvecklingsnämnden
avskaffas från och med den 21 oktober 2015.

4. Reglemente för utskottet för infrastruktur och kommunikationer inom regionala
utvecklingsnämnden upphör att gälla från och med den 21 oktober 2015.
5. Utskottet för hållbar omställning inom regionala utvecklingsnämnden avskaffas från
och med den 21 oktober 2015.
6. Reglemente för utskottet för hållbar omställning inom regionala utvecklingsnämnden
upphör att gälla från och med den 21 oktober 2015.

7. Uppdragen för ledamöterna i arbetsutskottet, Robert Uitto (S), ordförande, Eva
Hellstrand (C), förste vice ordförande, Karin Österberg (MP) andre vice
ordförande, Jörgen Blom (V), och Susanné Wallner (M) återkallas den 22 oktober
2015.
8. Uppdragen för ledamöterna i utskottet infrastruktur och kommunikationer inom
regionala utvecklingsnämnden, Jörgen Blom (V), ordförande, Thomas Hägg (S) och
Jörgen Larsson (C), vice ordförande samt ersättarna Mia Eriksson (S), Anton
Nordqvist (MP), och Anna-Karin Vernberg (M) återkallas den 22 oktober 2015.
9. Uppdragen för ledamöterna i utskottet för hållbar omställning inom regionala
utvecklingsnämnden, Karin Österberg (MP), ordförande, Jörgen Persson (S) och Joel
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Nordqvist (M), vice ordförande samt ersättarna Elisabeth Lindholm (S), Marie
Svensson (V) och Carina Asplund (C) återkallas den 22 oktober 2015.
10. Regionala utvecklingsnämnden återtar de ärenden och uppdrag som tilldelats de
avskaffade utskotten.

I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Utdrag till

Samordningskansliet
Staben för regional utvecklingsförvaltning
Robert Uitto
Eva Hellstrand
Karin Österberg
Jörgen Blom
Susanné Wallner (M)
Thomas Hägg
Jörgen Larsson
Mia Eriksson
Anton Nordqvist
Anna-Karin Vernberg
Jörgen Persson
Joel Nordqvist
Elisabeth Lindholm
Marie Svensson
Carina Asplund

Berit Eriksson
Områdeschef
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4. Delegationsbestämmelser för regionala
utvecklingsnämnden (RUN/6/2015)
Ärendebeskrivning
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. Regionala utvecklingsnämnden kommer i ett annat
ärende att besluta att nämndens ska avskaffas och reglementena för utskotten upphävas.
Regionala utvecklingsnämnden har tidigare beslutat att delegera beslutsrätt till bland
andra nämndens utskott. Med anledning av att utskotten avskaffas behöver
delegationsbestämmelserna ändras. Arbetsutskottet har fått rätt att besluta om
deltagande i sammanträden och förrättning för ordförande och vice ordförande i
regionala utvecklingsnämnden, i frågor där den regionala utvecklingsnämndens beslut
inte kan avvaktas samt vissa ärenden inom skolverksamheten och kulturen. De andra
utskotten har fått rätt att besluta om att i brådskande fall avge yttranden på nämndens
vägnar. Regionala utvecklingsnämndens ordförande har rätt att fatta beslut i frågor där
den regionala utvecklingsnämndens beslut inte kan avvaktas. Denna beslutsrätt
innefattar också rätt att besluta att avge yttranden å nämndens vägnar. Med hänsyn till
detta och till att de frågor som rör skolverksamheten och kulturen inte är av brådskande
karaktär kan delegationsbestämmelsernas ändras på så sätt att utskottens beslutsrätt tas
bort. Regionala utvecklingsnämnden får då besluta i de ärenden som inte omfattas av
befintlig delegation till annan.

Beslutsunderlag

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Förvaltningschefens förslag

Punkterna 1.2, 1.3 och 1.4 i delegationsbestämmelserna för regionala
utvecklingsnämnden upphör att gälla från och med den 21 oktober 2015.
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Utdrag till

Staben för regional utveckling
Samordningskansliet

Berit Eriksson
Områdeschef
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