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Val av justerare
Godkännade av dagordning
Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
Sammanträdesplan för den politiska organisationen 2017
Uppföljning av regionfullmäktiges sammanträden
Tidplan för organisationsutskottet hösten 2016
Svar på remiss - Låt fler forma framtiden - Betänkande av 2014 års
Demokratiutredning (SOU 2016:5)
Övriga frågor
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§ 14.

Val av justerare
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll.
Paragrafen är justerad
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§ 15.

Godkännade av dagordning
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-05-02, med föreslagna tillägg.
Sammanfattning
Följande tillägg föreslås till dagordningen:
- Svar på remiss - Låt fler forma framtiden! - Betänkande av 2014 års
Demokratiutredning.
- Hantering av ett antal inkomna motioner.
- Medborgardialog.
- Redovisning av förtroendevaldas uppdrag på Region Kronobergs hemsida
Paragrafen är justerad
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§ 16.

Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region
Kronoberg 16RK528

Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg deltar i projektet Mänskliga rättigheter i styrning och ledning inom
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Regionens arbete inom projektet kommer
utgå från Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg, som
antas av regionfullmäktige i juni 2016. Policyn ersätter då Landstinget Kronobergs
tidigare likabehandlingsplan och ett antal ytterligare övergripande styrdokument.
Förslaget till policy redovisades vid organisationsutskottet § 4/2016. Synpunkter på
förslaget har kunnat lämnas till 2016-03-23.
Vid sammanträdet redovisas inkomna synpunkter samt utvärdering av
likabehandlingsplanen och förslag inför implementerinsarbetet av den kommande
policyn. Det grundläggande anses vara att arbetet är inkorporerat som en naturlig del av
den ordinarie verksamheten.
Ordförande RosMarie Jönsson Neckö (S) kompletterar redovisningen med information
om medborgardialog i förslaget till policy samt om kommande aktiviteter och inriktning
inom området.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Håkan Engdahl (SD), Eva Johnsson (KD), Lennart Värmby (V)
och Anna Fransson (S).
Föredragande
Susanne Swärd, människorättsstrateg



Beslutsunderlag
Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg 160428
Paragrafen är justerad
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§ 17.

Sammanträdesplan för den politiska organisationen 2017 16RK756

Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att organisationsutskottets synpunkter arbetas in i förslaget till sammanträdesplan samt
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förslag till sammanträdesplan 2017 för den politiska organisationen i Region Kronoberg
har tagits fram och redovisas för synpunkter. Sammanträdesplanen fastställs av
regionfullmäktige i juni 2016.
Vid sammanträdet diskuteras ett antal synpunkter. Organisationsutskottet enas om
följande:
- Regionfullmäktiges seminariedag i mars 2016 görs vid behov om till ett ordinarie
sammanträde.
- Möten med organisationsutskottet planeras in i samband med regionstyrelsens
sammanträden.



Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar Region Kronoberg 2017
Paragrafen är justerad
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§ 18.

Uppföljning av regionfullmäktiges sammanträden
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande RosMarie Jönsson Neckö (S) lyfter fråga om uppföljning av föregående
regionfullmäktige samt om hur formerna för regionfullmäktige kan utvecklas för att göra
mötena mer lättillgängliga.
Vid sammanträdet diskuteras ett antal synpunkter. Samtal fortsätter inom
partigrupperna.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Sven
Sunesson (C).
Förslag till beslut
Föreslås att organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 19.

Tidplan för organisationsutskottet hösten 2016
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för hösten 2016 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Organisationsutskottet föreslås sammanträda följande dagar under hösten 2016:
- 24 augusti, klockan 10.00.
- 15 november, i anslutning till regionstyrelsens möte.
Paragrafen är justerad
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§ 20.

Svar på remiss - Låt fler forma framtiden - Betänkande av 2014 års
Demokratiutredning (SOU 2016:5) 16RK623

Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att förslag till remissvar tas fram utifrån inkomna synpunkter för behandling
av regionstyrelsen samt
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har beretts tillfälle att lämna yttrande över Låt fler forma framtiden! betänkande av 2014 års Demokratiutredning.
Betänkandet har bland annat lämnats till partierna i regionfullmäktige för synpunkter.
Synpunkter över valda delar har även har tagits fram av kansliavdelningen.
Vid sammanträdet redovisas inkomna synpunkter för diskussion.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Håkan Engdahl (SD), Suzanne Frank (M), Anna Fransson (S)
och Eva Johnsson (KD).
Föredragande
Lisa Öberg, nämndsekreterare
Paragrafen är justerad
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§ 21.

Övriga frågor
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Under punkten diskuteras och besvaras kort följande övriga frågor:
- Suzanne Frank (M) ställer fråga om hantering av ett antal motioner.
- Medborgardialog. Information om förslag till inriktning och kommande aktiviteter har
redovisats under ärendet Policy för lika möjligheter och rättigheter.
- Håkan Engdahl (SD) lyfter fråga om förfrågan till de politiska sekreterarna om
redovisning av förtroendevaldas uppdrag på Region Kronobergs hemsida.
Paragrafen är justerad
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