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Sammanfattning
Inför den nya mandatperioden har politiken genomfört en översyn av nuvarande
förtroendeperson-organisation. Genomförd översyn har tagit sin utgångspunkt i de
erfarenheter som framkommit under innevarande mandatperiod då bildandet av en
regionkommun varit i fokus.
Förslaget innebär att regionen får en förtroendepersonorganisation med sex nämnder;
Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden,
Krislednings-nämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden.
Krisledningsnämnden är ny i förhållande till tidigare organisation, där ansvaret för
krisledningsfrågorna fanns hos regionstyrelsen och dess utskott för central
katastrofledning.
De tre fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati utgår ur organisationen
och istället inrättas tre nya fullmäktigeberedningar som får uppdraget att jobba
länsövergripande med följande frågor;




Beredning för kompetensförsörjning: Uppdrag att beskriva och föreslå
långsiktiga åtgärder för kompetensförsörjningen, både för den egna
organisationen som för länet.
Demokratiberedningen: Uppdrag att föra medborgardialog i årliga tematiska
arbeten utifrån fullmäktigebeslut.
Beredning för samverkan och regional utveckling: Uppdrag att omhänderta
relevanta primärkommunala perspektiv inom området för regional utveckling.

I förslag till ny politisk organisation beskrivs även de förändringar som föreslås för
nämnderna, där bland annat flera utskott blir nämndsberedningar. Inrättande av
nämndberedningar och samverkansorgan ingår inte i fullmäktiges beslut om
förtroendepersonorganisation utan beslutas av respektive nämnd.
Förslaget till ny förtroendepersonorganisation för regionen mandatperioden 2023-2026
innebär en minskning av antalet politiska förtroendeuppdrag, jämfört med innevarande
mandatperiod.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att Regionfullmäktige beslutar
Upprättat förslag till förtroendepersonorganisation för mandatperioden 2023-2026
fastställs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag med följande ändringar:
Att regionstyrelsen beslutar att följande beredningar utgår: beredningen för
kompetensförsörjning, demokratiberedningen, nämndberedning för folkhälsa, samt att
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nämndberedningen avseende kultur ersätts med ett utskott under regionala
utvecklingsnämnden.
Att regionstyrelsen beslutar att följande utskott införs: fastighetsutskott under
regionstyrelsen
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Upprättat förslag till förtroendepersonorganisation för mandatperioden 2023-2026
fastställs.
Reservation
Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
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