Protokoll
Datum: 2015-03-30

Organisationsutskottet
Tid
Plats

2015-03-30 09:00 – 12:00
Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Beslutande ledamöter

RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande
Anna Fransson (S)
Suzanne Frank (M)
Sven Sunesson (C)
John Hed (SD)
Michael Öberg (MP)
Lennart Värmby (V)
Eva Johnsson (KD)
Yngve Filipsson (FP)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Johan Jarl Sekreterare
Katarina Jonasson, kanslidirektör

Utses att justera

Suzanne Frank

Justeringens plats och tid

Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö , 2015-04-13 15:00

Protokollet omfattar

§1-6

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………..

Justerande

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

……………………………………..

1

Protokoll
Datum: 2015-03-30

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organisationsutskottet

Sammanträdesdatum

2015-03-30

Datum för anslags
uppsättande

2015-04-13

Förvaringsplats för
protokollet

Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Underskrift

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

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
nedtagande

Johan Jarl
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ÄRENDELISTA
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§5
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Val av justerare samt tid för justering
Godkännande av föredragningslista
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg
Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region
Kronoberg
Synpunkter kring IT-utrustning för förtroendevalda samt publiceringsverktyget
Netpublicator
Notering av yrkanden och synpunkter vid beredning av ärenden till
regionstyrelsen samt nämnderna
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§ 1.

Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens organisationsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den 13 april 2015.
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§ 2.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens organisationsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista med föreslagna tillägg.
Sammanfattning
Vid sammanträdet föreslås att följande punkter läggs till föredragningslistan:
- Synpunkter kring IT-utrustning för förtroendevalda samt publiceringsverktyget
Netpublicator.
- Protokollföring av synpunkter och yrkanden vid beredning inför nämnderna.
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§ 3.

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg
14LTK1095
Beslut
Regionstyrelsens organisationsutskott beslutar
att föreslå fullmäktige att göra följande ändringar i arvodesreglemente för
förtroendevalda i Region Kronoberg:
- att skrivelsen i arvodesreglementet avseende ersättning för resor till och från
partigruppmöten ändras till den tidigare lydelsen: "Varje partigrupp får årligen 160 % av
grundarvodet per parti och 95 % av grundarvodet per mandat. Kostnader för resor till
och från gruppmöten ingår i anslag till partigrupper."
- att denna ändring gäller från den 1 april 2015 samt att kompensation görs för
kostnaderna från och med den 1 januari 2015,
- att den politiska sekreteraren anställs för den period som partiet beslutar dock längst
till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa gång,
- att göra tillägg med skrivelse som förtydligar de regler som gäller för återredovisning
av partistödet enligt ändringar i kommunallagen från och med den 1 januari 2015 samt
att uppdra åt kanslidirektören att ta fram en gemensam mall för partiernas
återredovisning av användningen av partistödet. Mallen ska vara enligt den mall som
används av Lessebo kommun, med verksamhetsberättelse och resultaträkning bifogad.
Sammanfattning
Följande ändringar i Region Kronobergs arvodesreglemente föreslås:
Ersättning för resor till och från partigruppmöten
I samband med framtagande av nytt arvodesreglemente gjordes en överenskommelse
om att ersättning för resor till och från partigruppsmöten ej ska tas från partigruppernas
budget. Förslag finns nu att denna kostnad åter ska tas från partigruppernas budget för
att förenkla hanteringen av resräkningarna.
Förtydligande av anställningstiden för politiska sekretare
Fråga har lyfts om anställningstiden för politiska sekreterare avser till mandatperiodens
slut eller året ut för mandatperiodens sista år.
Återredovisning av partistöd
Enligt förändringar i kommunallagen från den 1 januari 2015 ska användningen av det
partistöd som utbetalas återredovisas vid årets slut. Första redovisningen kommer
att göras 2016, då 2015 års partistöd återredovisas.
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I nuläget finns inga tydliga regler för hur återredovisningen ska ske. Kontakter har tagits
med SKL om eventuellt framtagande av riktlinjer, SKL har dock ännu inte lämnat
besked om några riktlinjer kommer att tas fram.
Kanslidirektören Katarina Jonasson informerar om de nya reglerna i kommunallagen
samt redovisar mallar som tagits fram av Lessebo kommun och Landstinget i Uppsala
län för deras återredovisning av partistödet.

Expedieras till
Regionfullmäktige, april 2015.
Kanslidirektör

Beslutsunderlag

Kopia (2) av Region Kronoberg arvodesreglemente 2015 beslutsunderlag reviderat 141021
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§ 4.

Arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen i Region Kronoberg 14LTK1096
Beslut
Regionstyrelsens organisationsutskott beslutar
att föreslå regionfullmäktige att göra ändring i regionfullmäktiges arbetsordning så att en
enskild frågeställare vid allmänhetens frågestund ges möjlighet att ställa en fråga på
maximalt 3 minuter. Frågan ska kunna besvaras med ett svar på 1 minut. Frågeställaren
ges därefter möjlighet till en följdfråga på 1 minut, som även den ska kunna besvaras på
1 minut.
Sammanfattning
Efter översyn av regionfullmäktiges arbetsordning har konstaterats att begränsning av
talartiden för enskilda frågeställare vid allmänhetens frågestund saknas. Detta kan bland
annat innebära att inte alla frågeställare ges tid vid mötet eftersom frågetiden kan upptas
av ett fåtal frågeställare.
Efter diskussion enas organisationsutskottet om att en enskild frågeställare har möjlighet
att ställa en fråga på maixmalt 3 minuter, som ska kunna besvaras med ett svar på 1
minut. Frågeställaren ges därefter möjlighet till att ställa en följdfråga på 1 minut, som
även den ska kunna besvaras på 1 minut.

Expedieras till
Regionfullmäktige, april 2015.

Beslutsunderlag

Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen
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§ 5.

Synpunkter kring IT-utrustning för förtroendevalda samt
publiceringsverktyget Netpublicator
Beslut
Regionstyrelsens organisationsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Synpunkter har lämnats på IT-utrustningen för förtroendevalda samt
publiceringsverktyget Netpublicator, bland annat vid regionstyrelsens sammanträde den
26 mars 2015.
Kanslidirektören Katarina Jonasson redovisar svar på de inkomna synpunkterna. Bland
annat finns en uppdaterad version av Netpublicator som är redo för användning från
och med april 2015.
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§ 6.

Notering av yrkanden och synpunkter vid beredning av
ärenden till regionstyrelsen samt nämnderna
Beslut
Regionstyrelsens organisationsutskott beslutar
att yrkanden och alternativa synpunkter som inkommer vid beredningar inför
regionstyrelsen eller nämndernas sammanträden noteras i handlingarna för det
sammanträde de avser.
Sammanfattning
Vid beredningarna inför regionstyrelsens och nämndernas sammanträden inkommer
regelbundet yrkanden och alternativa synpunkter. Eftersom dessa sammanträden är
beredningar noteras inte alternativa yrkanden och synpunkter i handlingarna på samma
sätt som vid protokollföring.
Synpunkter på hur sådana yrkanden och synpunkter kan noteras i handingarna till dessa
sammanträden diskuteras.

Expedieras till
Kanslidirektör
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