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Fastställande av föredragningslistan
Förslag till beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
Paragrafen är justerad
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§5

Svar från de politiska partierna på beredningens frågor (RS/814/2020)
Sammanfattning
Vid beredningens sammanträde 4 mars fick partierna i uppdrag att besvara ett antal inledande
frågor som beredningen sen kommer att arbeta vidare med.
FRÅGOR
1. Vilka anser ni är de främsta styrkorna med nuvarande politiska organisation i Region
Jämtland Härjedalen?
2. Vilka anser ni är de främsta svagheterna med nuvarande organisation i Region Jämtland
Härjedalen?
3. Kan ni i mer detalj ge ett exempel på något som inte har fungerat bra och hur det skulle
kunna förbättras nästa mandatperiod?
4. Vilka förändringar av den politiska organisationen tror ni skulle ge en positiv effekt infor
kommande mandatperiod?
5. Idag har regionfullmäktige 55 ledamöter. Tycker ni att antalet borde öka, minska eller vara
kvar på samma nivå?
Sekretariatet har sammanställt och redovisar de svar som inkommit och återfinns i bilaga.
Beredningens ledamöter diskuterar frågorna punkt för punkt.
Beredningens ledamöter är överens om att renodlingen av regionstyrelsens ansvar och
bildandet av en hälso- och sjukvårdsnämnd är en av de främsta styrkorna med nuvarande
organisation. Även den utökade tiden för gruppledarna upplevs som positivt.
Bland de främsta svagheterna lyfts ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden och att möjligheten till fördjupningar har
minskat i och med att utskotten tagits bort.
Några exempel på vad som inte fungerat så bra och som kan förbättras är
förtroendemannautbildningen, borttagande av utskott och tex vårdvalsnämnd har minskat
möjlighet till fördjupningar genom avgränsade ansvarsområden.
Partiernas förslag till förändringar är bland annat att tillsätta fler nämnder och utskott,
utveckla medborgardialoger, tydliggöra gränsdragningar och möjliggöra för mindre partier att
delta i större utsträckning.
De flesta partierna anser att antalet ledamöter i fullmäktige ska vara oförändrat.
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Beslutsunderlag




Frågor till politiska partier
Sammanställning av svar från partierna
Inspel från M Nilsson
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§6

Politiska organisationer i andra regioner (RS/814/2020)
Sammanfattning
Sekretariatet redovisar en omvärldsbevakning och sammanställning av övriga regioners
politiska organisationer.

Beslutsunderlag



















Västerbotten_Fortroendepersonsorg 22maj2019
Halland Pol_Organisationsskiss_190301
Kronoberg politisk-organisation-2019-2022
Gävleborg organisationsbild_politisk_organisation
Uppsala region-politisk-organisation
Värmland org_skiss_2020-10-19_1-politik
VGR Politisk organisation 2019-2022
Sörmland Politisk organisation
Norrbotten_Politisk organisation 2019
Kalmar region_organisation_politisk
Jönköping_politisk-organisation-2018_webb
Gotland organisationsschema_2019
Örebro_politisk-organisation
Västernorrland_fortroendemannaorg-2020-200923 (002)
Stockholm_region-stockholms-organisation
Skåne_organisation_politik_final
Politisk organisation Region Östergötland (002)
Blekinge Regionfullmäktige_2021

Paragrafen är justerad
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§7

Uppdrag och upplägg inför nästa möte (RS/814/2020)
Sammanfattning
Beredningen diskuterar vad som ska tas upp vid nästa sammanträde och vilka underlag som
ska tas fram.

Beslut
1. Vid nästa sammanträde ska beredningen få en fördjupning om styrelsens och nämndernas
personalpolitiska ansvar.
2. Sekretariatet får i uppdrag att ta fram
- underlag som visar vilken typ av ärenden styrelsen och nämnderna arbetat med under 20202021.
- kostnader och nyckeltal för den politiska organisationen och beräkningar för olika alternativ
gällande antalet ledamöter i fullmäktige
- redovisning av bemanning och resurser kopplat till den politiska organisationen
3. De frågor som ställts till partierna ska även ställas till tjänstepersonsorganisationen
4. Utvärderingen av beslutet att flytta kollektivtrafiken in i förvaltningen ska redovisas vid
beredningens sammanträde i juni.
5. Revidering av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) ska göras under hösten.
Paragrafen är justerad
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