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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Reviderat föredragningsansvar för landstingsråd
Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Ärendet
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 7 november 2006 samt den
12 februari 2008 fastställdes landstingsrådens föredragningsskyldighet.
För landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd och Lars Joakim Lundquist
föreslås revidering av föredragningsskyldigheten.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa reviderad föredragningsskyldighet för landstingsrådet
Catharina Elmsäter-Svärd
att fastställa reviderad föredragningsskyldighet för landstingsrådet
Lars Joakim Lundquist att gälla under tiden den 1 juli – 31 december 2009.

Bilaga
Reviderad föredragningsskyldighet för landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd
och Lars Joakim Lundquist
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 13 maj 2009.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 19 maj 2009.

S-ledamöterna deltog inte i styrelsens beslut.

MP-ledamoten antecknade följande särskilda uttalande:
”Miljöpartiet anser att det borde framgå i ärendet hur föredragningsansvaret
för sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt förändras genom de föreslagna omfördelningarna. Dessutom borde skälet till förändringarna delges
landstingsstyrelsens ledamöter.”

V-ledamoten antecknade följande särskilda uttalande:
”Vänsterpartiet vill understryka det ordförande Catharina Elmsäter-Svärd
sade, dvs att Filippa Reinfeldt även fortsättningsvis kommer att ha det
huvudsakliga föredragningsansvaret i landstingsfullmäktige och i hälso- och
sjukvårdsnämnden – dvs ingen skillnad jämfört med idag.”
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Bilaga

Reviderat föredragningsansvar för landstingsråd

Tidigare fastställd föredragningsskyldighet

Nytt förslag till föredragningsskyldighet

Catharina Elmsäter-Svärd (m),
finanslandstingsråd

Catharina Elmsäter-Svärd (m),
finanslandstingsråd

Finansfrågor, övergripande struktur- och
organisationsfrågor, IT-frågor, investeringar,
internationella frågor, ägarens ombud i samtliga
hel- eller delägda bolag och stiftelser samt frågor
som inte ankommer på annan föredragande.

Finansfrågor, övergripande struktur- och
organisationsfrågor, fastighetsfrågor, IT-frågor,
investeringar, internationella frågor, ägarens
ombud i samtliga hel- eller delägda bolag och
stiftelser samt frågor som inte ankommer på
annan föredragande.

För tiden 2009-07-01 -- 2009-12-31
Lars Joakim Lundquist (m), biträdande
sjukvårdslandstingsråd

Lars Joakim Lundquist (m), biträdande
sjukvårdslandstingsråd

Frågor rörande kroniskt sjuka och de stora
folksjukdomarna, rehabiliteringsfrågor samt
biträder finanslandstingsrådet rörande
fastighetsfrågor.

Frågor rörande kroniskt sjuka och de stora
folksjukdomarna och rehabiliteringsfrågor samt
biträder sjukvårdslandstingsrådet i övergripande
sjukvårdsfrågor samt frågor som inte handläggs
av annat landstingsråd inom sjukvården samt
kvinno- resp. barn- och ungdomssjukvård.

Från och med 2010-01-01
Lars Joakim Lundquist (m), biträdande
sjukvårdslandstingsråd
Frågor rörande kroniskt sjuka och de stora
folksjukdomarna samt rehabiliteringsfrågor.

