Protokoll
Datum: 2016-02-03

Regionstyrelsen
Tid

2016-02-03 12:30-12:40

Plats

Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Beslutande ledamöter

Anna Fransson (S) (ordförande)
Robert Olesen (S) (vice ordförande)
Suzanne Frank (M) (2:e vice ordförande)
Helen Bengtsson (S)
Magnus Carlberg (S)
Martina Gustafsson (S)
Henrietta Serrate (S)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Roland Gustbée (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
John Hed (SD)
Eva Johnsson (KD)
Pernilla Tornéus (M) ersätter Göran Giselsson (M)
Elizabet Peltola (C) ersätter Sven Sunesson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Daniel Liffner (V)
Viktor Emilsson (M)
Kjell Jormfeldt (MP)

Övriga närvarande

Johan Jarl Sekreterare
Martin Myrskog
Katarina Jonasson
Maria Granath

Utses att justera

Suzanne Frank

Justreringens plats och tid

Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö , 201602-03 16:00

Protokollet omfattar

§§20-22

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Justerande

.........................................

……………………………………..
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Datum för anslags
uppsättande

2016-02-04

Förvaringsplats för
protokollet

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
nedtagande

Johan Jarl
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Val av justerare samt tid för justering
Godkännande av föredragningslista
Svar på skrivelse från Indelningskommittén
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§ 20.

Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-02-03.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-02-03.
Paragrafen är justerad
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§ 21.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-01-29.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-01-29.
Paragrafen är justerad
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§ 22.

Svar på skrivelse från Indelningskommittén 15RK1785

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svaret till Indelningskommittén
att bifalla Britt-Louise Berndtssons (C) ändringsyrkande samt
att ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Indelningskommittén
Indelningskommittén har i sitt uppdrag från regeringen att föreslå en ny läns- och
regionindelning. I detta arbete har Indelningskommittén ställt frågor till
landsting/regioner och länsstyrelser om Ansvarskommitténs(SOU 2007:10) kriterier för
en framtida regionindelning är relevanta, om det finns ytterligare kriterier samt vilka
myndigheter som är relevanta. Region Kronoberg saknar i uppdraget till
Indelningskommittén svar på frågan hur större regioner ska ge bättre förutsättningar att
möta den framtida samhällsutvecklingen.
Bedömningen är att en regionindelning redan 2019 inte ger förutsättningar. För berörda
aktörer att förbereda en indelningsändring. Regionen ställer sig positiv till att det
regionala utvecklingsansvaret förs över till regioner med direktvalda fullmäktige. Det
behövs en tydlighet i vad som ska ingå i det regionala utvecklingsansvaret och det finns
statliga uppgifter som, tillsammans med ekonomiska resurser, bör överföras till det
regionala utvecklingsansvaret.
Region Kronobergs bedömning är att Ansvarskommitténs kriterier i varierande grad är
relevanta:
Folkmängd –ska hanteras utifrån lokala och regionala förutsättningar.
Regionsjukhus – det ska finnas tillgång till regionsjukhus, men det kan vara lokaliserat
utanför regionen.
Forskningsmiljöer – universitet/högskola är viktiga för den regionala utvecklingen.
Sammanhållna arbetsmarknadsregioner –är viktiga och bör utvecklas och breddas över
tid genom samverkan mellan olika regioner.
Regional identitet – den regionala identiteten är viktig.
Det är viktigt att de statliga myndigheterna samordnas inom gemensamma gränser. På
sikt kan de vara en fördel om de harmonierar med regionindelningen.
Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkande
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- Suzanne Frank (M) lännar följande tilläggsyrkande till besvarandet:
"Om större regioner tillskapas i framtiden skulle samverkan mellan olika vårdnivåer
förenklas väsentligt om tillgång regionvård finns inom regionen."
Beslutsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande.
Hon frågar om regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med
ordförandeberedningens förslag och finner att så är fallet.
Hon frågar därefter om regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Suzanne
Franks (M) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Regionstyrelsens behanding
Yrkanden
- Britt-Louise Berndtsson (C) lämnar följande ändringsyrkande:
att under stycket "Regional identitet" ta bort ", men frågan är om administrativa gränser
påverkar denna."
- Ordförande Anna Fransson (S), Michael Öberg (MP) och Suzanne Frank (M) yrkar
bifall till Britt-Louise Berndtssons (C) ändringsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Britt-Louise Berndtssons (C) ändringsyrkande.
Hon frågar om regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet.
Hon frågar därefter om regionstyrelsen beslutar i enlighet med Britt-Louise Berndtssons
(C) ändringsyrkande och finner att så är fallet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svaret till Indelningskommittén samt
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att ärendet förklaras omedelbart justerat.
Expedieras till
Indelningskommittén




Beslutsunderlag
Missiv Svar på skrivelse från Indelningskommittén
Svar på skrivelse från indelningskommittén efter RSAU 160203
Uppföljning efter möte 2015-10-21, begäran om svar kring kriterier
Paragrafen är justerad
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