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Regionfullmäktige
2016-06-14--15

§ 84 Deltagande i förberedelsearbetet för
regionbildning inom ramen för NRF
(RS/854/2016)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-05-24—25, § 141

Ärendebeskrivning
Indelningskommittén presenterade den 9 mars ett
diskussionsunderlag i form av en karta. Den 31 mars lämnade
Indelningskommittén besked i en promemoria kallad
”Sammanfattning efter första omgången av sonderande samtal”. Där
skriver Indelningskommittén: ”Utifrån de sonderande samtal som vi
nu har slutfört drar vi slutsatsen att det finns stöd för vårt förslag till
länsindelning för landet som helhet. Det förslag till indelning av
Sverige som vi presenterade den 9 mars kommer därför att vara
utgångspunkten för kommitténs kommande betänkanden. Vi gör
också bedömningen att det finns förutsättningar att genomföra flera
förändringar per den 1 januari 2019. Därför går vi nu vidare i
processen att ta fram ett delbetänkande till den 30 juni 2016. Vi
genomför nu en andra samtalsrunda i syfte att konkretisera
utformningen av en ny regional samhällsorganisation och ta fram
förslag till delbetänkandet i juni.”
En regionbildning kräver betydande förberedelser såväl inom
politikområden som vad gäller förberedelser för regionens praktiska
funktionalitet. Diskussionen om hur förberedelsearbetet ska
organiseras behöver därför ske under våren 2016, med målsättning
att skapa förutsättningar för att en projektorganisation kan börja sitt
arbete efter sommaren 2016 om ett delbetänkande presenterats 30
juni.
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Mot den bakgrunden har Norrlandstingens Regionförbunds direktion
beslutat rekommendera landstingen
att erbjuda politiska partier i de fyra nordligaste länen att medverka i
en samverkansorganisation för insyn och dialog kring
förberedelsearbetet för regionbildning 2019, enligt bilagt förslag
att besluta om finansiering enligt befolkningsfördelning av
projektorganisation enligt bifogat budgetförslag.
Av beslutsunderlaget framgår följande angående
samverkansorganisationen
Norrlandstingens regionförbund ska användas som plattform och
koordinerande funktion för utrednings-/förberedelsearbetet.
Förbundsordningen medger inga beslut i denna typ av frågor, men det
är inte heller avsikten med det förberedande arbetet. Det är en
kartläggnings- och beredningsprocess för indelningsdelegerade som
fr.o.m. 2018 kommer att kunna fatta beslut för den nya regionens
räkning.
En styrgrupp ska finnas bestående av 27 ledamöter. Styrgruppens
främsta uppdrag är att svara för insyn och förankring. Styrgruppens
uppdrag är att följa och överblicka kartläggnings- och
förberedelsearbetet; att ge synpunkter på underlag som presenteras
och att kontinuerligt informera och återkoppla till sina egna
organisationer. Socialdemokraterna har 8 platser i styrgruppen,
moderaterna, vänsterpartiet och centerpartiet har 3 platser vardera
och sjukvårdspartiet, sverigedemokraterna, liberalerna, miljöpartiet
och kristdemokraterna har 2 platser vardera. Partierna erbjuds att
utse representanter till styrgruppen enligt fördelning ovan.
Representanterna ska utses bland partiernas representanter i
Landstings-/eller kommunfullmäktige. Respektive organisation
ansvarar för arvoden och omkostnader för sina ledamöters
deltagande.
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Det ska också finnas fyra politiska arbetsgrupper, samverkan
kommuner-region, Regional utveckling, Infrastruktur och kultur, samt
Trafik. Frågan om den slutliga indelningen i arbetsgrupper och
direktiv för dessa kommer att bedömas vid styrgruppens första
sammanträde.
Arbetsgrupperna ska bestå av 5 förtroendevalda från varje län d.v.s.
arbetsgruppens storlek blir 20 förtroendevalda därutöver utses en
ordförande. Inom gruppen kan en 1:a och en 2:e vice ordförande
väljas. Varje län ska totalt utse 20 förtroendevalda (från
kommun/eller landsting). Ramverket för det, bör vara valresultat från
2014 års val i landstings/regionval och eventuella valsamverkan inom
länen. I Jämtland Härjedalen betyder detta följande fördelning av de
20 ledamöterna:
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Valsamverkan under nomineringsarbetet kan förändra denna
fördelning.
Förutom de arbetsgrupper som utses för politikområden finns
omfattande behov av förberedelsearbete i administrativa sakfrågor.
En projektorganisation är föreslagen under ledning av den politiska
styrgruppen. Landstingsdirektörerna utgör beredningsgrupp för
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ärenden som skall presenteras för styrgruppen.
Projektorganisationen ska bestå av projektledare 100 procent,
projektsekreterare 100 procent, kommunikatör 50 procent. En
kostnadsberäkning av ovanstående tjänster samt reskostnader ger
årssumman 3 588 000 kr. Fördelning mellan landstingen/Region
Jämtland Härjedalen utifrån befolkningsandelar ger en årskostnad för
Region Jämtland Härjedalen på 516 000 kr.

Beslutsunderlag
Sammanfattande promemoria om deltagande i förberedelsearbete
gällande regionbildning
Protokoll NRFs förbundsdirektion 2016-04-19
Beslutsunderlag till NRFs förbundsdirektion
Mandatfördelning
NRFs återkoppling till de politiska partierna
Förslag till gemensam inbjudan till partierna i Norrland för att
nominera ledamöter till förberedelsearbetet

Regiondirektörens förslag
1. De politiska partierna representerade i Norrbottens läns landsting,
Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och
Region Jämtland Härjedalen inbjuds att nominera ledamöter till
styrgrupp för regionbildningen, totalt 27 ledamöter. Beslutet gäller
under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om deltagande i
förberedelsearbetet.
2. De politiska partierna representerade i Region Jämtland
Härjedalen inbjuds att också nominera 5 ledamöter till fyra
arbetsgrupper, dvs totalt 20 ledamöter. Beslutet gäller under
förutsättning att regionfullmäktige beslutar om deltagande i
förberedelsearbetet.
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3. Regiondirektören får i uppdrag att organisera
tjänstemannadeltagande i förberedelsearbetet.
4. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Region Jämtland Härjedalen ska delta i projekt för
förberedelsearbetet gällande regionbildning, enligt förslag i
NRFs beslut 2016-04-19 § 33
b. Region Jämtland Härjedalens utsedda ledamöter och ersättare
i styrgrupp och arbetsgrupper som har mindre än 40 % fast
arvode från Region Jämtland Härjedalen eller någon av
Jämtland Härjedalens kommuner får arvode, ersättning för
förlorad arbetsförtjänst och andra ersättningar enligt
Kommittéförordning (1998:1474). Reseersättningar utgår enligt
Region Jämtland Härjedalens regelverk. Kostnaden för arvode
till ledamöter från Jämtland Härjedalen och resor och andra
omkostnader finansieras av Region Jämtland Härjedalen.
c. Finansiering av kostnaderna för övergripande
projektorganisation och politiska ledamöter sker inom anslaget
för politisk organisation.
d. Val av ledamöter delegeras till regionstyrelsen.
--------------

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande redaktionella ändring:
I punkt 4b stryks orden och ersättare.
Elin Lemon (C) yrkar avslag på regiondirektörens förslag.

Proposition
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Ordföranden ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Elin
Lemons avslagsyrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller regiondirektörens förslag röstar ”Ja”
Den som avslår regiondirektörens förslag röstar ”Nej”

Omröstningsresultat
Namn

J

Ne

Avstår/

Frånvaran

a

j

Deltar ej

de

i
beslutet
Bengt Bergqvist (S)

X

Kristina Holm (S)

X

Anders Frimert (S)

X

Niklas Rohdin (S)

X

Christer Siwertsson

X

(M)
Susanné Wallner

X

(M)
Jan-Olof Andersson

X

(M)
Thomas Andersson

X

(C)
Elin Lemon (C)
Monalisa Norrman

X
X

(V)
Bengt-Åke Arendolf

X

(SD)
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Anton Nordqvist

X

(MP)
Ann-Marie

X

Johansson (S)
Totalt

7

2

4

Med 7 ja-röster, 2 nej-röster, 1 som avstår och 3 som inte deltar i
beslutet finner ordföranden regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. De politiska partierna representerade i Norrbottens läns
landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget
Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen inbjuds att
nominera ledamöter till styrgrupp för regionbildningen, totalt 27
ledamöter. Beslutet gäller under förutsättning att
regionfullmäktige beslutar om deltagande i förberedelsearbetet.
2. De politiska partierna representerade i Region Jämtland
Härjedalen inbjuds att också nominera 5 ledamöter till fyra
arbetsgrupper, d.v.s. totalt 20 ledamöter. Beslutet gäller under
förutsättning att regionfullmäktige beslutar om deltagande i
förberedelsearbetet.
3. Regiondirektören får i uppdrag att organisera
tjänstemannadeltagande i förberedelsearbetet.
4. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Region Jämtland Härjedalen ska delta i projekt för
förberedelsearbetet gällande regionbildning, enligt förslag i
NRFs beslut 2016-04-19 § 33
b. Region Jämtland Härjedalens utsedda ledamöter i styrgrupp
och arbetsgrupper som har mindre än 40 % fast arvode från
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Region Jämtland Härjedalen eller någon av Jämtland
Härjedalens kommuner får arvode, ersättning för förlorad
arbetsförtjänst och andra ersättningar enligt
Kommittéförordning (1998:1474). Reseersättningar utgår enligt
Region Jämtland Härjedalens regelverk. Kostnaden för arvode
till ledamöter från Jämtland Härjedalen och resor och andra
omkostnader finansieras av Region Jämtland Härjedalen.
c. Finansiering av kostnaderna för övergripande
projektorganisation och politiska ledamöter sker inom anslaget
för politisk organisation.
d. Val av ledamöter delegeras till regionstyrelsen.

Reservation
Elin Lemon (C) och Thomas Andersson (C) reserverar sig till förmån
för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckning
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M) och Jan-Olof
Andersson (M) deltar inte i beslutet och lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi moderater har i Norrlandstingens Regionförbund i samband med
videosammanträde
den 30 mars 2016, yrkat avslag till att ett förberedelsearbete ska startas
upp för bildandet
av ett ”stornorrland”.
Vårt nej grundar sig i att inga förberedelser ska göras före det att
riksdagen fattat beslut om en eventuell regionförstoring. Ett sådant
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förfarande strider enligt oss mot demokratiska grundprinciper. En
regionförstoring måste därför ha en folklig förankring.
Konsekvenserna av moderaternas nej innebär två
ställningstaganden:
1. Vi kommer inte att nominera moderata ledamöter till
arbetsgrupper och styrgrupper inom NRF som ska arbeta med
regionförstoring.
2. Vi deltar, utifrån vårt ställningstagande i punkten 1, inte i
beslut som ska fattas i styrelse eller fullmäktige som rör
regionförstoring.
--------------

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till
regionstyrelsens förslag.
Elin Lemon (C), Eva Hellstrand (C), Lars-Erik Olofsson (KD) och
Lennart Ledin (L) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag.
Monalisa Norrman (V), Anna Hildebrand (MP), Anton Nordqvist (MP)
och Robert Uitto (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Cathrine Blomqvist (S) och Peter Johansson (SD) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Elin
Lemons m.fl. avslagsyrkande och finner regionstyrelsens förslag
antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller regionstyrelsens förslag röstar ”Ja”
Den som avstyrker regionstyrelsens förslag röstar ”Nej”
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Omröstningsresultat
Med 28 ja-röster, 13 nej-röster och 14 som avstår finner ordföranden
regionstyrelsens förslag antaget (se omröstningsprotokoll bilaga 1).
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Region Jämtland Härjedalen ska delta i projekt för
förberedelsearbetet gällande regionbildning, enligt förslag i NRFs
beslut 2016-04-19 § 33
2. Region Jämtland Härjedalens utsedda ledamöter i styrgrupp och
arbetsgrupper som har mindre än 40 % fast arvode från Region
Jämtland Härjedalen eller någon av Jämtland Härjedalens
kommuner får arvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och
andra ersättningar enligt Kommittéförordning (1998:1474).
Reseersättningar utgår enligt Region Jämtland Härjedalens
regelverk. Kostnaden för arvode till ledamöter från Jämtland
Härjedalen och resor och andra omkostnader finansieras av
Region Jämtland Härjedalen.
3. Finansiering av kostnaderna för övergripande projektorganisation
och politiska ledamöter sker inom anslaget för politisk
organisation.
4. Val av ledamöter delegeras till regionstyrelsen.

Reservationer
Eva Hellstrand (C), Elin Lemon (C), Jörgen Larsson (C), Carina
Asplund (C), Mats Gärd (C), Berit Johansson (C) Thomas Andersson
(C) och Cristine Persson (C) reserverar sig till förmån för Elin
Lemons avslagsyrkande.
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Lennart Ledin (L) och Mats El Kott (L) lämnar följande reservation:
Vi liberaler i Region Jämtland Härjedalen avstyrker och kommer inte
att delta i det föreslagna förberedelsearbetet för en region norr eller
ett ”Stornorrland” eftersom det varken finns något utredningsförslag,
remissförslag, regeringsproposition eller riksdagsbeslut om en ny
regionindelning. Mot bakgrund av regionens miserabla ekonomi är
det enligt vår mening ytterst oansvarigt att lägga pengar på ett
sådant arbete.
Lars-Erik Olofsson (KD) och Margareta Mahmoud Persson (KD)
reserverar sig mot beslutet att delta i projekt för förberedelsearbetet
gällande regionbildning enligt NRFs förslag.

Protokollsanteckning
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M), Jan-Olof Andersson
(M), Karin Ekblom (M), Gunnar Hjelm (M), Elise Ryder Wikén (M),
Elisabeth Svensson (M), Margareta Glad (M), Pontus Nissblad (M),
Lise Hjemgaard Svensson (M) och Veronica Eklund (M) deltar inte i
beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:
Vi moderater har i Norrlandstingens Regionförbund i samband med
videosammanträde den 30 mars 2016, yrkat avslag till att ett
förberedelsearbete ska startas upp för bildandet av ett
”stornorrland”.
Vårt nej grundar sig i att inga förberedelser ska göras före det att
riksdagen fattat beslut om en eventuell regionförstoring. Ett sådant
förfarande strider enligt oss mot demokratiska grundprinciper. En
regionförstoring måste därför ha en folklig förankring.
Konsekvenserna av moderaternas nej innebär två
ställningstaganden:
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1. Vi kommer inte att nominera moderata ledamöter till
arbetsgrupper och styrgrupper inom NRF som ska arbeta med
regionförstoring.
2. Vi deltar, utifrån vårt ställningstagande i punkten 1, inte i
beslut som ska fattas i styrelse eller fullmäktige som rör
regionförstoring.

Utdrag till
Politiska partier i Jämtland Härjedalen, Regiondirektören, NRFs kansli
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