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Förvaltningsnamn
Avsändare

LJ 2013/266

Landstingsstyrelsen

Regionbildning – uppdragsbeskrivning
genomförandeprocess
Inledning
Regionbildningskommittén har 2013-06-11, utifrån landstingsfullmäktiges uppdrag,
redovisat preliminärt förslag till framtida organisation för regionkommunen. Ett
slutligt förslag kommer att redovisas 2013-09-27.
I det preliminära förslaget redovisas behov av en sammanläggningsberedning för
hantering av ett antal frågor som är kopplade till avveckling av regionförbundet och
bildande av den nya regionkommunen.
I föreliggande PM noteras vilka dessa uppgifter är och förslag ges på hur Landstinget
ska representeras i sammanläggningsbredningen.

Uppdrag
Organisering av regionkommun
Kommunalt forum
Ett nära samspel mellan regionkommunen och regionens primärkommuner är en
förutsättning för framgångsrik regional utveckling inom olika områden.
Det kommunala forum som regionkommittén föreslår kommer därför att bli ett
viktigt organ och formell arena för samråd och dialog mellan regionkommunen och
länets kommuner. Forumet kan också vara politisk ledning och fatta beslut kring de
primärkommunala frågor som kommunerna finansierar och som organiseras inom
regionkommunen.
Sammanläggningsberedningen ska arbeta med
o arbetsordning för kommunalt forum
o pröva om några primärkommunala frågor/verksamhet utöver FoUrum direkt
vid start ska organiseras i regionkommunen
o hur samverkansformer mellan regionnivån och kommuner kan etableras på
flera nivåer.
Förvaltningsorganisation
Regionbildningskommittén har inte haft ambitionen att i detalj lägga förslag om
förvaltningsorganisation utan har i stället redovisat riktlinjer för det fortsatta arbetet.
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Landstingsdirektören har i uppdrag att, efter samråd med Kommunchefsgruppen
framlägga förslag.
o före det att beslut fattas av landstingsstyrelsen ska samråd ske i
sammanläggningsberedningen.

Avveckling av regionförbundet
Efter att medlemmarna beslutat om att Regionförbundet ska avvecklas ska förbundet
träda i likvidation. Likvidationen verkställs av regionstyrelsen i egenskap av
likvidator. Enligt regionkommitténs förslag ska kvarstående medel efter att samtliga
avvecklingskostnader betalts överföras till regionkommunen för finansiering av
uppstartskostnader och resterade medel ska disponeras för utvecklingsprojekt.
I samband med likvidation uppstår ett antal frågor som berör den nya
regionkommunen och som därför bör hanteras av sammanläggningsberedningen.
o Personalövergång till regionkommunen (omfattning, förmåner etc)
o Finansiering av överförd verksamhet (personal, övriga kostnader).
Regionkommittén har föreslagit att nuvarande nivå på medlemsavgift ska
tillföras regionkommunen.
o FoUrums organisering inom regionkommunen och primärkommunernas
finansieringsansvar.

Landstingets ledamöter i sammanläggningsberedningen
Regionbildningskommittén har föreslagit att Landstinget representeras av tre
ledamöter i sammanläggningsberedningen.
Dessa tre representanter utgörs lämpligen av landstingsstyrelsens presidium (M, KD,
S) där ersättare utses från C, FP, S
Sammanläggningsberedningen biträds av landstingsdirektören.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att Landstingets representanter i sammanläggningsberedningen för ny
regionkommun utgörs av landstingsstyrelsens presidium (M, KD, S) med ersättare
från C, FP, S.

Håkan Jansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 98-104
Tid:

2013-08-13, kl 09:00-11:00

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Inför regionbildning
§ 103
Diskussion avseende bildande av arbetsgrupp samt
Dnr
LJ2013 uppdragsbeskrivning för densamma.
/266
Beslut
Planeringsdelegationen beslutar
att ärendet avseende bildande av arbetsgrupp samt
uppdragsbeskrivning behandlas vid landstingsstyrelsens
sammanträde den 20 augusti,
att samtliga gruppledare kallas till en överläggning den 19
augusti kl 08:00 i ärendet samt,
att mötesanteckningar från överläggningar mellan länets
kommuner och Landstinget den 20 juni efterlyses.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

