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RS/760/2017
Ändring i regionfullmäktiges arbetsordning vad avser
tidpunkten då fullmäktige sammanträder första gången efter
allmänna val
Ärendebeskrivning
Fullmäktiges presidium föreslog regionfullmäktige 2017-04-04, § 31 att ändra
regionfullmäktiges arbetsordning till följd av planeringen av fullmäktiges
sammanträden för år 2018 för att möjliggöra för avgående fullmäktige att
sammanträda en sista gång under hösten 2018.
Regionfullmäktige beslöt 2017-04-26, § 50, att överlämna ärendet till beredningen
för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019 – 2022.
Enligt fullmäktiges arbetsordning punkt 4 ska nyvalda fullmäktige sammanträda
första gången i oktober månad de år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Enligt punkt 2.1 ska presidievalen genomföras på ett sammanträde som hålls före
utgången av oktober månad.
Fullmäktiges arbetsordning bör inte lägga hinder i vägen för en ändamålsenlig
planering av fullmäktiges sammanträden. Arbetsordningen bör därför ändras så att
nyvalda fullmäktige sammanträder första gången senast vid utgången av november
månad och presidievalen genomförs då nyvalda fullmäktige sammanträder första
gången. Med denna reglering blir möjligheten till planering av sammanträden mer
flexibel än med nuvarande reglering.
Beredningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 20192022 behandlade ärendet 2017-12-18 § 24 och föreslår regionfullmäktige
I Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen görs följande
ändringar:
Punkt 2.1 Val av presidium
Det år då val av regionfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige en
ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium) för den tid de
är valda till ledamöter i fullmäktige. Presidievalen genomförs då nyvalda
fullmäktige sammanträder första gången.
Punkt 4 Tid och plats för sammanträde
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången senast vid utgången av november månad.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
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