PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionstyrelsen

2017-02-13

Plats och tid

OSD kl. 08:30-09:00

Beslutande ledamöter

Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande)
Bengt Bergqvist (S) (3:e vice ordförande)
Robert Uitto (S)
Anders Frimert (S)
Jenny Sellsve (S)
Christer Siwertsson (M) (Vice ordförande)
Susanné Wallner (M)
Jan-Olof Andersson (M)
Thomas Andersson (C)
Elin Lemon (C) (2:e vice ordförande)
Jörgen Blom (V)
Bengt-Åke Arendolf (SD)
Lars-Erik Olofsson (KD) ersätter Anton Nordqvist (MP)

Övriga närvarande

Ronny Karlsson (SD) (Politisk sekreterare)
Charlotte Funseth (Sekreterare)

Utses att justera

Elin Lemon (C)

Justeringens plats och tid

OSD , 2017-02-13 17:00

Protokollet omfattar

§§29-30

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Charlotte Funseth

Ordförande

................................................
Ann-Marie Johansson (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Elin Lemon (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionstyrelsen
2017-02-13

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2017-02-14

Datum för anslags
nedtagande

2017-03-07

Samordningskansliet
.................................................
Charlotte Funseth
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Utdragsbestyrkande
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ÄRENDELISTA
§29
§30

Fastställande av föredragningslistan
Översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019 - 2022
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§29

Fastställande av föredragningslistan
Sammanfattning
Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
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§30

Översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019 - 2022
(RS/2343/2016)
Sammanfattning
Regionen har inför varje mandatperiod gjort en större eller mindre översyn av den politiska
organisationen. Inför nuvarande mandatperiod gjordes en översyn först utifrån att landstinget
och regionförbundet Jämtlands län skulle bestå under perioden. När det blev klart att
landstingets ansökan om att få bilda region och överta det regionala utvecklingsansvaret
skulle bifallas gjordes en kompletterande översyn med hänsyn till detta.
Det behöver nu göras en översyn av den politiska organisationen inför kommande
mandatperiod. Ett förslag till direktiv har tagits fram inom samordningskansliet. En särskild
beredning bör tillsättas för att genomföra översynen. Kostnaderna för beredningen beräknas
uppgå till 390 000 kronor och får rymmas inom ramen för förtroendevalda.
Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
1. Förslaget till direktiv för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden
2019 – 2022 antas.
2. Beredningen består av en ledamot från varje parti som är representerade i
regionfullmäktige samt regionfullmäktiges presidium. De politiska sekreterarna har
närvarorätt och yttranderätt.
3. För den särskilda beredningen ska reglerna i fullmäktiges arbetsordning för
permanenta beredningar gälla utom reglerna om ledamöter, uppgifter och ersättare.
4. Kostnaderna för beredningen ska rymmas inom ramen för budgeten för den politiska
organisationen.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.

Yrkanden
Elin Lemon (C) yrkar följande:
Centerpartiet föreslår att den parlamentariska kommittén ska bestå även av ersättare från
partier representerade i regionfullmäktige, detta för att stärka arbetet och förhindra frånvaro
från något parti under arbetsgång.
Ändringsyrkande under 1 b
"Beredningen består av en ledamot samt ersättare från varje parti som är representerade i
regionfullmäktige samt regionfullmäktiges presidium. De politiska sekreterarna har
närvarorätt och yttranderätt."
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Ann-Marie Johansson (S), Bengt Bergqvist (S), Anders Frimert och Susanné Wallner (M)
yrkar avslag på Elin Lemons yrkande.
Lars-Erik Olofsson (KD) och Jörgen Blom (V) yrkar bifall till Elin Lemons yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag att tillstyrka fullmäktiges
presidiums förslag punkt 1, 3 och 4 och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag att tillstyrka fullmäktiges
presidiums förslag punkt 2 och på Elin Lemons ändringsyrkande och finner regiondirektörens
förslag antaget.

Beslut
Regionstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.

Reservationer
Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C) och Lars-Erik Olofsson (KD) reserverar sig tll
förmån för Elin Lemons yrkande.

Expedieras till
De politiska partierna

Beslutsunderlag




§17 RF pres Översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019 - 2022
Direktiv för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019 - 2022
Beräkning av kostnader för beredning för översyn av pol org
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