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Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Johan Jarl
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ÄRENDELISTA
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Val av justerare
Godkännande av dagordning
Information - Utveckling och organisering av regionfullmäktiges sammanträden
Dagordning och protokollföring - RSAU, RS, nämnder och presidieberedningar
Handlingar till Regionstyrelsens arbetsutskott
Projektansökan - Mänskliga rättigheter i styrning och i ledning (SKL)
Övriga frågor
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§ 19.

Val av justerare
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll.
Paragrafen är justerad
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§ 20.

Godkännande av dagordning
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2015-10-21.
Paragrafen är justerad
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§ 21.

Information - Utveckling och organisering av regionfullmäktiges
sammanträden
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att talartiden vid den fria debattdelen under den allmänna regionpolitiska debatten
begränsas till fem minuter samt
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Information redovisas om aktuella regionfullmäktigefrågor:
- Allmänpolitisk debatt 2015-10-28
Vid regionfullmäktige 2015-10-28 kommer en allmän regionpolitisk debatt att hållas.
Debattregler har delgivits regionfullmäktiges ledamöter i utskick av handlingar.
Eva Johnsson (KD) lyfter fråga om eventuell begränsning av talartiden vid den fria
debattdelen. Organisationsutskottet enas om en talartid på fem minuter.
- Seminariedag och sammanträde, regionfullmäktige november
Information om regionfullmäktige i november 2015 redovisas. 2015-11-24 kommer en
seminariedag för fullmäktiges ledamöter att hållas, klockan 9.00- ca. 16.00. Förmiddagen
kommer att handla om revisionen och regionfullmäktige och eftermiddagen om
medborgardialog, med inriktning mot ungdomar. Efter seminariedagen hålls den årliga
fullmäktigemiddagen. 2015-11-25 sammanträder regionfullmäktige, och behandlar då
bland annat budget för 2016, med flerårsplan 2017-2018.
Efter informationen diskutetas regionens arbete med medborgardialog. Vidare
diskussion sker vid kommande sammanträde och efter seminariedagen.
- Hyra av Växjö kommuns voteringssystem
Kontakter har tagits med Växjö kommun om att hyra deras voteringssystem för
regionfullmäktiges sammanträden.
Förslag till beslut
Föreslås att organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 22.

Dagordning och protokollföring - RSAU, RS, nämnder och
presidieberedningar
Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att godkänna nya rutiner för kallelser och protokoll i styrelsen, nämnderna och
beredningen enligt föreliggande förslag samt
att de nya rutinerna börjar gälla från och med december 2015.
Sammanfattning
Vid organisationsutskottet § 14/2015 redovisade kanslidirektör Katarina Jonasson
förslag till nya rutiner och mallar för missiv, kallelser och protokoll från regionstyrelsen,
nämnderna samt beredningarna. Förslagets syfte är att förtydliga de olika organens roller
i beslutsprocessen.
Organisationsutskottet beslutade då
att förslaget behandlas vidare vid organisationsutskottets kommande sammanträde samt
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 23.

Handlingar till Regionstyrelsens arbetsutskott 15RK1540

Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid organisationsutskottet § 17/2015 lyfte John Hed (SD) fråga om möjligheten att ta
del av handlingarna till regionstyrelsens arbetsutskott även för ej representerade partier.
Frågan har även lyfts i motion av John Hed samt vid regionstyrelsens arbetsutskott §
80/2015.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 86/2015
att handlingar ska läggas ut på Netpublicator till alla ledamöter och ersättare i
regionfullmäktige fem dagar innan regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde.
Det nya arbetssättet gäller från och med utskick till regionstyrelsens arbetsutskott 201511-04.
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) betonar att medvetenhet måste finnas
om att handlingarna till arbetsutskottets beredning inför
regionstyrelsen är arbetsmaterial och ska behandlas med försiktrestriktivitet.
Förslag till beslut
Föreslås att organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.


Beslutsunderlag
§86 Handlingar till Regionstyrelsens arbetsutskott
Paragrafen är justerad
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§ 24.

Projektansökan - Mänskliga rättigheter i styrning och i ledning (SKL)
15RK1365

Beslut
Organisationsutskottet beslutar
att organisationsutskottet är referensgrupp för projektet Mänskliga rättigheter i styrning
och ledning samt
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har ansökt om deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) projekt för utvecklingsarbete om hur mänskliga rättigheter kan integreras i
styrning och ledning. I bilaga redovisas information om projektet samt om Region
Kronobergs ansökan.
Kanslidirektören Katarina Jonasson informerar om projektet och ställer fråga om
organisationsutskottet är villiga att fungera som referensgrupp. Detta tillstyrks av
organisationsutskottet.
Förslag till beslut
Föreslås att organisationsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Inbjudan - Mänskliga rättigheter i styrning och ledning (SKL)
Intresseanmälan till deltagande i SKL:s projekt Mänskliga rättigheter i styrning och ledning
Paragrafen är justerad
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§ 25.

Övriga frågor
Sammanfattning
Följande övriga frågor diskuteras:
- Lennart Värmby (V) lyfter fråga om möjlighet att ta ut enskilda handlingar ur
kallelserna. Översyn om hur detta kan göras tas med som uppdrag.
- Ordförande RosMarie Jönsson Neckö (S) påtalar att regionfullmäktiges möten är
heldagsmöten och ledamöterna ska försöka sträva efter att kunna vara med på hela
sammanträdena.
Paragrafen är justerad
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