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Reglemente för regionfullmäktiges
beredningar och utskott
Reglemente för regionfullmäktiges beredningar och valutskottet. Fastställd
av regionfullmäktige den 19-20 november 2019 § XX. Reglementet träder i
kraft den 1 januari 2020.
Allmänna bestämmelser
1 § Det år då val av regionfullmäktige har ägt rum väljer fullmäktige för den
löpande mandatperioden:



ett valutskott
två ordinarie fullmäktigeberedningar (sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen).
Valet av valutskott ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda
regionfullmäktige.
Valet av ordinarie fullmäktigeberedningar förrättas senast på ett sammanträde som hålls före utgången av december.
2 § Regionstyrelsen Regionfullmäktiges presidium föreslår uppdrag och
uppdragslängd för fullmäktiges beredningar. Uppdrag och uppdragslängd
fastställs i regionfullmäktige.
3 § Sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen ska senast vid februari
månads utgång ha upprättat en verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna ska
innehålla:





uppdrag
handlingsplan
sammanträdesplan
budget

4 § Sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen lämnar sina verksamhetsrapporter till regionfullmäktige. Rapporterna ska lämnas senast i november för att kunna ingå i regionens ordinarie planeringsprocess. Under valår
lämnas verksamhetsrapporterna i oktober. Rapporterna ska innehålla:



redovisning av medborgarnas behov inom det aktuella uppdraget
underlag inför styrelsens beredning av regionens strategiska plan.

5 § Ledamöter i beredning äger rätt att delta vid överläggningen när regionfullmäktige behandlar ärende som beredningen har handlagt.
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Valutskottet
6 § Valutskottet består av en ledamot från varje parti som är invalt i regionfullmäktige och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och
en vice ordförande.
7 § Valutskottet ska lägga fram förslag i alla valärenden som regionfullmäktige ska behandla (med undantag av valen av fullmäktiges presidium).
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett visst val utan föregående beredning.
8 § I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, jäv, beslutsförhet, protokoll
och justering av protokoll tillämpas på valutskottet det som föreskrivs om
nämnder i kommunallagen.
Sjukvårdsberedningen
9 § Sjukvårdsberedningen har 13 ledamöter och 13 ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid
denne har valts att vara ledamot.
Förhinder
10 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till beredningens sekreterare
eller någon annan anställd vid aktuellt styrelsekansli.
Ersättares tjänstgöring
11 § Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt
den av fullmäktige bestämda ordningen.
Till varje sammanträde kallas tre ersättare från majoriteten och två ersättare
från oppositionen.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
12 § Sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor,
förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård. Beredningens uppgift är att inom sitt område:



öka kunskapen om medborgarnas behov
verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda
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avge rapport med analys av genomfört uppdrag till regionfullmäktige.

13 § I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, jäv, beslutsförhet, protokoll och justering av protokoll tillämpas på sjukvårdsberedningen det som
föreskrivs om nämnder i kommunallagen.
14 § Sjukvårdsberedningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde.
15 § Sjukvårdsberedningen får från regionens nämnder och regiondirektören
begära in de upplysningar och yttranden den behöver för att fullgöra sina
uppgifter.
16 § Ledamöter i sjukvårdsberedningen får delta i överläggningen när Regionfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt, även om
de inte är ledamöter i regionfullmäktige.
Uppdragsberedningen
17 § Uppdragsberedningen har 13 ledamöter och 13 ersättare. Bland ledamöterna väljer Regionfullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Förhinder
18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till beredningens sekreterare
eller någon annan anställd vid aktuellt styrelsekansli.
Ersättares tjänstgöring
19 § Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt
den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
Till varje sammanträde kallas tre ersättare från majoriteten och två ersättare
från oppositionen.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
20 § Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av
brett allmänt intresse för länets invånare. Beredningens uppgift är att inom
sitt område:




öka kunskapen om medborgarnas behov
verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda
lämna rapporter om genomförd verksamhet.
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21 § I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, jäv, beslutsförhet, protokoll och justering av protokoll tillämpas på uppdragsberedningen det som
föreskrivs om nämnder i kommunallagen.
22 § Uppdragsberedningen får väcka ärenden i regionfullmäktige inom sitt
ansvarsområde.
23 § Uppdragsberedningen får från regionens nämnder och regiondirektören
begära in de upplysningar och yttranden den behöver för att fullgöra sina
uppgifter.
24 § Ledamöter i uppdragsberedningen får delta i överläggningen när regionfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt, även om
de inte är ledamöter i regionfullmäktige.
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