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RS220559

Regionstyrelsen

Beslutsförslag – Beslut om fastställande av
arbetsordning för regionfullmäktige 2022-2026
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
- fastställa regionfullmäktiges arbetsordning enligt bilagt förslag.
- arbetsordningen gäller från och med den 15 oktober 2022.
Sammanfattning
Regionfullmäktiges arbetsordning har hittills saknat reglering av
fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. Ett förslag till arbetsordning för den
kommande mandatperioden innehållande sådan reglering har därför tagits
fram. Utöver en reglering av presidiets uppgifter innehåller förslaget inga
förändringar från tidigare arbetsordning.
Bakgrund
Regionfullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som
ska gälla för fullmäktige sammanträden och handläggning av ärenden utöver
vad som framgår i Kommunallagen (2017:725).
Regionfullmäktiges arbetsordning har hittills saknat en reglering av
fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. Ett förslag till arbetsordning
innehållande sådan reglering har därför tagits fram. Den politiska
organisationskommittén har i sitt förslag till arvodesregler för den kommande
mandatperioden förordat att presidiets arvode ökas i syfte att möjliggöra en
utökning av uppgifterna.
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Förslaget innebär att regionfullmäktiges presidium får till uppgift att:
(Regionfullmäktiges presidiums uppgifter § 3)
- planera och leda fullmäktiges sammanträden,
- ansvara för den strategiska planeringen av
fullmäktigearbetet och kontakterna med regionstyrelsen,
fullmäktigeberedningar och de politiska partiernas
gruppledare,
- tillsammans med regionstyrelsens presidium utgöra
representationskommitté,
- besluta om deltagande i konferenser för fullmäktiges
presidium,
- följa regionens processer, organisationer och
arbetsformer för det politiska arbetet,
- bevaka frågor om säkerhet för förtroendevalda,
- ha regelbundna överläggningar med revisorerna,
- bereda revisorernas budget med möjlighet att granska
revisorernas egna räkenskaper och förvaltning samt i
samtycke med revisorerna och inom resursram be om
särskild granskning,
- bereda ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning för
regionens egna nämnder och styrelser.
En ytterligare förändring i arbetsordningen är att bestämmelser
om interrimsordförande (ålderspresident) nu återfinns under
rubrik Regionfullmäktige presidium (§ 2) och inte under egen
rubrik vilket tidigare varit fallet.
Förslaget innehåller i övrigt inga förändringar från tidigare
arbetsordning.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget har i sig inga ekonomiska konsekvenser. Presidiets arvodering
hanteras i separat ärende om arvodesregler.
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