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Handläggare: Börje Wredén

Tillväxt- och regionplanenämnden

Inrättande av rese- och konferensutskott
Ärendebeskrivning
Inrättande av rese- och konferensutskott och delegering av beslut till utskottet och i vissa fall till förvaltningschefen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2015-04-27

Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta
att utse rese- och konferensutskott för nämnden 2015 - 20l8,

att välja ledamöter av rese- och konferensutskottet samt ordförande för
tiden 2015-05-09 till 2018-12-31,

att delegera nämndens beslutanderätt vad gäller deltagande i resor och
konferenser för ledamöter, ersättare och politiska sekreterare till rese- och
konferensutskottet, samt

att delegera nämndens beslutanderätt vad gäller deltagande i kurser, konferenser m m i Stockholms län inom nämndens verksamhetsområde med en
kostnad om högst 1000 kronor per person och tillfälle till förvaltningschefen.

Förvaltningens förslag och motivermg
Sammanfattning
Tillväxt- och regionplanenämnden inrättar ett rese- och konferensutskott
och delegerar beslutanderätt till utskottet i enlighet med nedanstående för-
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slag till tillägg i delegationsordningen för Tillväxt- och regionplanenämnden.

Bakgrund
Den nyinrättade Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade 2015-01-29
om delegationsordning. I delegationsordningen behandlades dock inte beslut om ledamöters, ersättares och politiska sekreterares deltagande i kurser och konferenser.

Enligt kommunallagen får nämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som är fattade
enligt delegation skall anmälas till nämnden.
Överväganden
Samverkan, utbildning och erfarenhetsutbyte är väsentligt för genomförandet av nämndens breda uppdrag. Det gäller inte minst den politiska organisationen genom nämndens ledamöter, ersättare och politiska sekreterare.
Det är viktigt att löpande och i rätt tid kunna fatta beslut om deltagande i
kurser, konferenser och liknande.

Den tidigare regionplanenämnden hade delegerat till sitt presidium att fatta
beslut om bl a ledamöters och ersättares deltagande i studieresor, konferenser m.m. ]\Ien för att i enlighet med kommunallagen nu kunna delegera
dessa beslut till lämpligt beslutsorgan föreslås att ett rese- och konferensutskott inrättas. Nämnden utser ledamöter och ordförande i utskottet. Det
kan t ex bestå av nämndens presidium. Liksom för all annan delegation
gäller att beslut fattade med stöd av delegation inte kan omfatta frågor av
principiell betydelse eller av större vikt. Det skulle i det här fallet t ex kunna
handla om principer för deltagande.
Nämndens delegationsordning antagen 2015-01-29 föreslås kompletteras
under rubriken "Studieresor, konferenser" med raden "Ledamöters, ersät-

tares och politiska sekreterares deltagande i studiebesök, konferenser och
kurser". Delegation anges till rese- och konferensutskottet.

Oavsett utskottets sammansättning förutsätts information och beslut om
deltagande i kurser, konferenser mm ske öppet och likvärdigt för alla
nämndens partier. En balans i deltagandet mellan dessa förutsätts ocl<så.
Det finns ett mycket stort utbud av aktiviteter i Stocldiolms län inom
nämndens verksamhetsområde. Reskostnader är inte aktuella för dessa och
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i många fall är deltagaravgifter och liknande måttliga. För att ytterligare
förenkla hanteringen och stimulera ett aktivt deltagande föreslås nämnden
delegera till förvaltningschefen att besluta om att ledamöter, ersättare och
politiska sekreterare kan delta i kurser, konferenser mm i Stockholms län
inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningschefen har för sin del
möjlighet att vidaredelegera dessa beslut.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Samtliga delegerade beslut ska rymmas inom ramen för Tillväxt- och regionplanenämndens budget.
/
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