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§ 221 

Politisk organisation 2019   
Dnr 4198-2018 

Regionstyrelsens förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa föreslagna 

ändringar i Region Norrbottens politiska organisation. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten tog över det regionala utvecklingsansvaret mitt under den 

nuvarande mandatperioden. Vid tidpunkten för övertagandet fanns en önskan 

om att göra så små ändringar som möjligt i den politiska organisationen var-

för det regionala utvecklingsutskottet bildades under regionstyrelsen. Upp-

rättandet av en regional utvecklingsnämnd utgör fullföljandet av detta över-

tagande. 

Den tillträdande majoriteten önskar reducera beredningarna från fem till två. 

Sammanfattning 
Förslaget innebär en förändrad politisk organisation från och med 1 januari 

2019. Under regionfullmäktige inrättas, vid sidan av regionstyrelsen och 

patientnämnden, en ny regional utvecklingsnämnd med ansvar för områdena 

regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur. I samband med inrättan-

det av den regionala utvecklingsnämnden avvecklas regionutvecklingsut-

skottet under regionstyrelsen. 

Fullmäktiges beredningar minskar från fem till två stycken, en sjukvårdsbe-

redning och en uppdragsberedning. 

Ärendet 
I samband med det kommande årsskiftet och den nya mandatperioden före-

slås den politiska organisationen i Region Norrbotten genomgå vissa föränd-

ringar. 

Under regionfullmäktige organiseras regionens nämnder som blir tre till 

antalet, patientnämnden, regionstyrelsen samt regionala utvecklingsnämn-

den. Regionstyrelsen kommer att ha två beredningar, samverkansberedning 

för hälso- och sjukvård, omsorg och skola samt internationella beredningen. 

Regionala utvecklingsnämnden kommer även den att ha två beredningar, 

tillväxtberedningen samt kulturberedningen. 

Fullmäktiges beredningar reduceras i förslaget till två från tidigare fem. 

Regional utvecklingsnämnd 

En regional utvecklingsnämnd som består av 13 ledamöter och 13 ersättare 

ska inrättas. Nämndens uppdrag påbörjas den 1 januari 2019. Som en följd 
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av inrättandet av en regional utvecklingsnämnd avvecklas regionala utveckl-

ingsutskottet under regionstyrelsen den 31 december 2018. 

Den regionala utvecklingsnämnden kommer att ha ett helhetsansvar för frå-

gor rörande regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur. Vidare ska 

nämnden också ha uppsikt över regional verksamhet som bedrivs i region- 

och kommunägda bolag, stiftelser och kommunalförbund. 

Fullmäktiges beredningar 

Regionfullmäktige har idag fem beredningar, allmänna beredningen, demo-

kratiberedningen, framtidsberedningen, hälsoberedningen och sjukvårdsbe-

redningen med 13 ledamöter i vardera.  

Efter årsskiftet föreslås att fem beredningar blir två med 13 ledamöter och 13 

ersättare vardera. Dessa är sjukvårdsberedningen och en nyinrättad upp-

dragsberedning. Förslaget är att de nya beredningarna väljs på ett år och i 

övrigt arbetar enligt befintlig modell. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Med anledning av en ny politisk organisation från 2019 har budget räknats 

om. Budgeten minskas med 4,3 mnkr jämfört med budget 2018, men är 

oförändrad jämfört med prognosen för 2018. Antal regionråd och opposit-

ionsråd minskar med en var och anslaget för revision minskar med 30 pro-

cent. Internpension motsvarande 1,9 mnkr ska hanteras regiongemensamt 

vilket minskar budgeten. Enligt övergångsregler betalas partistöd till miljö-

partiet och liberalerna även för 2019. 

 


