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Henrik Lundahl
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Beslutsförslag
Datum
2022-05-17

Diarienummer
RS220559

Regionstyrelsen

Beslutsförslag - fastställande av reglemente för
regionstyrelsen och driftnämnder
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
1. Fastställa reglementen för styrelsen och driftnämnder att gälla från och
med 2023-01-01.
Sammanfattning
Fullmäktige beslutade den 28 oktober 2020 att tillsätta en
organisationskommitté med uppdrag att inför kommande mandatperiod se
över den politiska organisationen och dess olika ram- och regelverk, inklusive
arvodesbestämmelser och övriga villkor som ska gälla för förtroendevalda.
Beslut om den övergripande organisationen fattades av fullmäktige den 2 mars
2022.
Nu liggande förslag utgör en annan del av kommitténs arbetet och gäller
förslag till en ny och något mer grundlig reglering för både regionstyrelsen och
driftnämnderna i syfte att tydliggöra roller och ansvar.
En helt ny nämnd har tillkommit – driftnämnden för kollektivtrafik med en
reglering som i allt väsentligt ska bygga vidare på befintlig ansvarsfördelning
mellan Hallandstrafiken AB, regionstyrelsen och ägaren (fullmäktige). I övrigt
har nämnderna fått uppdragen tydliggjorda och angivna i ett mer samlat
format.
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De områden som är lika för nämnderna – tex hur sammanträdena ska gå till
återfinns som ett eget kapitel.
Fullmäktiges egen arbetsordning hanteras av nyvalda fullmäktige i samband
med det konstituerande fullmäktigemötet under hösten 2022.
Bakgrund
Föreligger förslag till nya reglementen för regionstyrelsen och driftnämnderna.
Reglementena ersätter fullmäktige tidigare reglementesreglering och ska gälla
från och med 1 januari 2023.
Övervägande
Regionkontoret bedömer att förslaget rimmar väl med det uppdrag som
organisationskommittén har lämnat och förväntas bidra till att ge en ännu
tydligare styrning av den politiska verksamheten inom Region Halland. De
brister som revisionen vid flera tillfällen har påtalat till följd av en uppfattad
underreglering beträffande nämndernas ansvar har samtidigt åtgärdats.
Konsekvensbeskrivning
Regionkontoret bedömer att förslaget inte negativt påverkar män eller
kvinnor.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget om ändrade reglementen för regionstyrelsen och driftnämnderna
bedöms inte påverka Region Hallands ekonomi.
Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Henrik Lundahl
Kanslichef

Bilaga:
Reglementen för regionstyrelsen och driftnämnderna från och med 1 januari 2023.
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Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder
Hallandstrafiken AB
Revisionen

