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ANSLAG/BEVIS
Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organisationsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-02-21

Datum för anslags
uppsättande

2017-03-02

Förvaringsplats för
protokollet

Arkivet

Underskrift

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

Datum för anslags
nedtagande

Lisa Öberg
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§ 1.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-02-15 med föreslagna
ändringar.
Sammanfattning
Följande tillägg föreslås föredragningslistan:
- Rutiner vid pressmeddelanden
- Översyn av den politiska organisationen inför val 2018
- Närvaro vid kommunalt forum
Förslag till beslut
Föreslås att organisationsutskottet beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-02-15.
Paragrafen är justerad
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§ 2.

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att jämte ordföranden utse Suzanne Frank (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2017-03-01 kl. 10:00 i samband med regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Föreslås att organisationsutskottet beslutar
att jämte ordförande utse NN att justera protokollet samt
att justering sker 2017-XX-XX.
Paragrafen är justerad
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§ 3.

Indelning i valkretsar i landstingsvalet 2018 16RK1433

Beslut
Organisationsutskottet beslutar föreslå regionstyrelsen
att förorda att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige
2018, samt tillfråga länets kommuner i ärendet. Regionfullmäktige fattar slutgiltigt
beslut i ärendet vid sammanträde den 27 september 2017.
Sammanfattning
Genom en ändring av vallagen (2005:837) är varje landsting från och med den 1
januari 2015 en enda valkrets vid val till regionfullmäktige, om inte fullmäktige
beslutar om indelning i två eller flera valkretsar. Tidigare har lagen ställt krav på
valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige, vilket alltså tagits bort.
Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av regionfullmäktige senast den 31
oktober året före valår. Innan beslutet ska kommunerna i länet ha fått tillfälle att yttra
sig i ärendet. Efter beslutet ska valkretsindelningen fastställas av länsstyrelsen.
Beslutet ska baseras på länsstyrelsens statistik över antalet röstberättigade, som
publiceras den 1 mars året innan valår.
I valet 2014 var Kronobergs län indelat i två valkretsar: Västra Kronoberg bestående
av Alvesta, Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun samt Östra Kronoberg
bestående av Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun. Föreslås att
Region Kronoberg förordar att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till
regionfullmäktige 2018, samt tillfråga länets kommuner i ärendet. Länets kommuner
ska senast den 30 juni 2017 ha inkommit med synpunkter över förslaget.
Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i ärendet vid sammanträde den 27
september 2017. Inför valet 2018 ska även regionfullmäktige besluta om eventuell
ändring av antalet mandat i fullmäktige. Ett sådant beslut ska fattas senast den 28
februari valåret.
Yttranden
Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C), Anna Fransson (S), Suzanne Frank (M)
och Yngve Filipsson (L) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att organisationsutskottet beslutar föreslå regionstyrelsen
att förorda att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige
2018, samt tillfråga länets kommuner i ärendet. Regionfullmäktige fattar slutgiltigt
beslut i ärendet vid sammanträde den 27 september 2017.
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Valkretsindelning i landstingsvalet 2018
Information angående landstingens indelning i valkretsar, följebrev
Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat
Paragrafen är justerad

7

Protokoll
Datum: 2017-02-21

§ 4.

Information - Riktlinjer för medborgardialog
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förslag till "Riktlinjer för medborgardialog" diskuterades inför beslut i
regionfullmäktiges presidium. Organisationsutskottets ledmöter önskade att riktlinjen
kompletteras med en skrivning om att det i nämndernas och regionstyrelsens
verksamhetsplaner ska anges hur många medborgardialoger som ska genomföras
under kommande år och på vilka teman.
När riktlinjen är antagen kommer fullmäktige och Region Kronobergs
nämnder informeras om dess innehåll.
Yttranden
Anna Fransson (S), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD),
Michael Öberg (MP) och RosMarie Jönsson Neckö (S) yttrande sig under ärendets
behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Riktlinjer för medborgardialog - förslag
Paragrafen är justerad
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§ 5.

Information - Fullmäktige samt fullmäktigeseminarie 1 mars
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protkollet.
Sammanfattning
Regionfullmäktige 2017-03-01 kombineras med ett fullmäktigeseminiare med tema
psykisk hälsa.
Förslag till beslut
Föreslås att organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protkollet.
Paragrafen är justerad
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§ 6.

Övriga informationsärenden
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protkollet.
Sammanfattning
Rutiner vid pressmeddelanden
Rutinen för utskick av pressmeddelande om politiska beslut i Region Kronoberg
diskuterades.
Översyn av den politiska organisationen inför valet 2018
En översyn av Region Kronobergs politiska organisation kommer påbörjas efter
sommaruppehållet. Hur en utvärdering av dagens politiska organisation ska göras tas
upp för diskussion på organisationsutskottet 2017-05-23.
Närvaro vid kommunalt forum
Frågan om gruppledarna ska kunna delta på kommunalt forum diskuterades. Syftet
skulle vara att möjliggöra för alla partier att ha en representant på plats. Anna
Fransson (S) lyfter frågan på nästa kommunalt forum och stämmer av kommunernas
synpunkter i frågan. Frågan kommer även hanteras i den kommande översynen av
den politiska organisationen. Minnesanteckningar från Region Kronobergs olika
kommunala forum finns tillgängliga på Region Kronobergs webbsida.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Anna Fransson (S), Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C),
Yngve Filipsson (L) och Eva Johnsson (KD) yttrade sig under ärendets behandling.
Paragrafen är justerad
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