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Förslag till beslut
Demokratiberedningen föreslår regionfullmäktige besluta att
 införa föreslagna ändringar i regionfullmäktiges arbetsordning

Sammanfattning
En tillfällig demokratiberedning inrättades i samband med fullmäktiges beslut om
politisk organisation för innevarande mandatperiod. Beredningen skulle arbeta under
år 2019.
Demokratiberedningen fick bland annat till uppgift att titta på eventuella ändringar i
fullmäktiges arbetsformer. Vid sina sammanträden under våren 2019 har
demokratiberedningen diskuterat fullmäktiges arbetsordning. Demokratiberedningen
föreslår ändringar i fullmäktiges arbetsordning.
Demokratiberedningen lämnar sitt beslutsförslag direkt till regionfullmäktige.
Regionstyrelsen ges dock tillfälle att yttra sig i ärendet.
Bakgrund till förslaget
Lydelserna i §§ 13 och 33 i regionfullmäktiges arbetsordning avser ändringar som gör
det möjligt att sända ut interpellationssvar till ledamöter och ersättare i god tid inför
fullmäktiges sammanträde. Nuvarande ordning gör att endast den som ställt
interpellationen får del av svaret innan mötet, övriga mötesdeltagare får del av svaret
först efter att fullmäktige medgivit att interpellationen får ställas. Syftet med
förändringarna är att göra det möjligt för fler att vara pålästa och förberedda inför
debatten, för att på så vis minska tröskeln till att delta. Förslaget är därför att i § 13
låta det framgå att interpellationssvar bör sända ut före det sammanträde där svaret
lämnas. I § 33 införs mer detaljerade lydelser så att interpellationssvar tillgängliggjörs
i god tid innan sammanträdet.
I § 19 görs tillägg så att gruppledare uppropas först vid upprop och omröstning. Detta
för att tydliggöra gruppeldarens funktion som riktningsvisare för den egna
partigruppen vid omröstning. Därtill föreslås byte av ordet utvisar till det tydligare
ordet redovisar.
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I § 20 och 41 tillförs formulering som möjliggjör framtida digital justering av
fullmäktiges protokoll.
Föreslagna ändringar
(Ändringar och tillägg i kursiv stil.)
Nuvarande lydelse
§ 13
Regionstyrelsens, övriga nämnders och
beredningars förslag till beslut eller
yttranden i de ärenden som tagits in i
tillkännagivandet bör tillställas varje
ledamot och ersättare före
sammanträdet.

Förslag till ny lydelse
§ 13
Regionstyrelsens, övriga nämnders och
beredningars förslag till beslut eller
yttranden i de ärenden som tagits in i
tillkännagivandet bör tillställas varje
ledamot och ersättare före
sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken
omfattning övriga handlingar i ett ärende
ska tillställas ledamöter och ersättare
före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken
omfattning övriga handlingar i ett ärende
ska tillställas ledamöter och ersättare
före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas
elektroniskt.

Kallelse och övriga handlingar skickas
elektroniskt.

Handlingar i varje ärende bör finnas
tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen
under sammanträdet.

Handlingar i varje ärende bör finnas
tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen
under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör tillställas
samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli
ställda.

Interpellationer och frågor bör tillställas
samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli
ställda.

§ 19
En uppropslista som utvisar de
ledamöter och ersättare som tjänstgör
ska finnas tillgänglig under hela
sammanträdet.

Interpellationssvar bör tillställas samtliga
ledamöter och ersättare före det
sammanträde där de besvaras.
§ 19
En uppropslista som redovisar de
ledamöter och ersättare som tjänstgör
ska finnas tillgänglig under hela
sammanträdet.

I början av varje sammanträde förrättas
upprop enligt uppropslistan.

I början av varje sammanträde förrättas
upprop enligt uppropslistan.

§ 20

Gruppledare uppropas först vid upprop
och omröstning.
§ 20

Ordföranden bestämmer tiden och
platsen för justering av protokollet för
sammanträdet.

Ordföranden bestämmer tiden och
platsen för justering av protokollet för
sammanträdet.

Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer
fullmäktige två ledamöter att tillsammans
med ordföranden justera protokollet från
sammanträdet och att i förekommande
fall biträda ordföranden i
röstsammanräkningar.

Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer
fullmäktige två ledamöter att tillsammans
med ordföranden justera protokollet från
sammanträdet och att i förekommande
fall biträda ordföranden i
röstsammanräkningar.
Justering får ske digitalt.

§ 33
En interpellation
 ska vara skriftlig och egenhändigt
undertecknad av en ledamot.

§ 33
En interpellation ska vara skriftlig och
egenhändigt undertecknad av en
ledamot.

Interpellationen bör ges in till
regionstyrelsens kansli senast fyra dagar
före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.

Interpellationen ska ges in till
regionstyrelsens kansli senast sex
arbetsdagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation
under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid
sammanträdet.

En ersättare får lämna in en interpellation
under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid
sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast
under det sammanträde som följer
närmast efter det då interpellationen
ställdes.

En interpellation bör besvaras senast
under det sammanträde som följer
närmast efter det då interpellationen
ställdes.

Ett svar på interpellationen ska vara
skriftligt. Uppgift om att
interpellationssvar kommer att lämnas
vid ett visst sammanträde bör tas med i
tillkännagivandet om sammanträdet.

Ett svar på interpellationen ska vara
skriftligt. Uppgift om att
interpellationssvar kommer att lämnas
vid ett visst sammanträde bör tas med i
tillkännagivandet om sammanträdet.

Interpellationen och svaret införs i sin
helhet i protokollet. Den ledamot som har
ställt interpellationen bör få del av svaret
senast dagen före den
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Interpellationen och svaret införs i sin
helhet i protokollet.
Ledamöter och ersättare bör få ta del av
svaret senast två dagar före det
sammanträde då svaret avges.

Om en interpellation avser förhållandena
i ett sådant företag som avses i 10 kap 2- Om en interpellation avser förhållandena
6 §§ KL, får den ordförande till vilken
i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-

interpellationen har ställts överlämna till
en av fullmäktige utsedd ledamot i
företagets styrelse att besvara
interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en
interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till
ordföranden i styrelsen eller till
ordföranden i annan nämnd,
kommunalförbund där regionen är
medlem, om denne på grund av sitt
uppdrag har särskilda förutsättningar att
besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en
interpellation får delta i överläggningen
då svaret på interpellationen behandlas
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid
sammanträdet eller inte.

6 §§ KL, får den ordförande till vilken
interpellationen har ställts överlämna till
en av fullmäktige utsedd ledamot i
företagets styrelse att besvara
interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en
interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till
ordföranden i styrelsen eller till
ordföranden i annan nämnd,
kommunalförbund där regionen är
medlem, om denne på grund av sitt
uppdrag har särskilda förutsättningar att
besvara interpellationen.

§ 41
Protokollet justeras av ordföranden och
två ledamöter.

En ersättare som har ställt en
interpellation får delta i överläggningen
då svaret på interpellationen behandlas
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid
sammanträdet eller inte.
§ 41
Protokollet justeras av ordföranden och
två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat
som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i
protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har
lett.

Om två eller flera ledamöter har fungerat
som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i
protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har
lett.
Justering får ske digitalt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget vänas inte har några ekonomiska konsekvenser

Benny Strandberg
Ordförande Demokratiberedningen
Styrelsens/nämndens beslut delges
Beslutet expedieras ej

