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Regionstyrelsen

Regionrådsorganisation, val av regionråd och tjänster
som politiska sekreterare
Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionrådsorganisationen 2018-2022 omfattar sammanlagt 18
regionråd varav 10 regionråd tillfaller de styrande partierna.
2. Utöver regionstyrelsens ordförande ska 17 regionråd utses, med
partimässig fördelning enligt styrelsens förslag, för samma mandatperiod som gäller för regionstyrelsen.
3. Totala antalet tjänster som politisk sekreterare perioden
2018-10-15 – 2022-12-31 fastställs till 35,5. Regionstyrelsen
fastställer fördelningen mellan partierna av de tjänster som inte
regleras av minoritetsskyddet.
Sammanfattning

I detta ärende föreslås en regionrådsorganisation för mandatperioden 20182022, inrättandet av 35,5 tjänster som politisk sekreterare.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-22
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Regionrådsorganisation
Regionfullmäktige fastställde 2018-06-19, § 55, det så kallade minoritetsskyddet för de partier som inte kommer att styra Region Skåne under
mandatperioden 2018-2022. Enlig dessa regler får dessa partier följande
antal regionråd:


Socialdemokraterna (41 mandat) 4 regionråd
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Sverigedemokraterna (30 mandat) 3 regionråd
Vänsterpartiet (10 mandat) 1 regionråd

Regionfullmäktige föreslås nu fatta beslut om antalet regionråd för de
styrande partierna bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna. Dessa fyra partier föreslås tillsätta 10 regionråd med
följande fördelning:





Moderaterna 4 regionråd (varav 1 regionråd är ordförande i
regionstyrelsen)
Liberalerna 2 regionråd
Centerpartiet 2 regionråd
Kristdemokraterna 2 regionråd

Det ankommer, enligt gällande reglemente, på regionstyrelsen att närmare
ange de 18 regionrådens arbetsområden.
Mandatperioden för regionråden ska sammanfalla med regionstyrelsens
mandatperiod.
Politiska sekreterare
Enligt det av regionfullmäktige 2018-06-19, § 55, fastställda minoritetsskyddet tilldelas partier som inte kommer att styra Region Skåne under
mandatperioden 2018-2022 politiska sekreterare enligt följande: 1,5 grundtjänst för varje parti som representeras i regionfullmäktige och därutöver 1,5
tjänst för regionråd nr 1 och ytterligare 1,0 tjänst för regionråd 2 och däröver. Parti som saknar regionråd får ytterligare 1,0 tjänst utöver grundtjänsten.
Detta innebär följande tilldelning under mandatperioden 2018-2022:





Socialdemokraterna 6 tjänster
Sverigedemokraterna 5 tjänster
Vänsterpartiet 3 tjänster
Miljöpartiet 2,5 tjänster

Regionfullmäktige föreslås nu fatta beslut om tilldelning av sammanlagt 19
tjänster som politisk sekreterare för de styrande partierna. Regionstyrelsen
fastställer fördelningen mellan partierna.
Förslaget innebär att det inrättas sammanlagt 35,5 tjänster som politisk
sekreterare som stöd för partigruppernas arbete under 2018-2022.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaderna för regionråd och politiska sekreterare belastar förtroendemannabudgeten.
Juridisk bedömning

Ingen juridisk bedömning har ansetts nödvändig i detta ärende.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

Ärendet kommer inte att följas upp specifikt.
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