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§ 81 

Revidering av regionfullmäktiges 
arbetsordning 
Dnr 329-2020 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa regionfullmäktiges 

arbetsordning. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter 

reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-19/20 § 127 att fastställa regionfull-

mäktiges arbetsordning. 

De reglementen som reglerar olika organ inom regionen är föremål för kon-

tinuerlig översyn. I samband med denna översyn föreslås regionfullmäktiges 

arbetsordning revideras enligt bilaga.  

Ändringarna består i de tider som reglerar inlämnande av interpellationer 

och frågor. För att möjliggöra en mer kvalitetssäkrad hantering föreslås att 

interpellationer senast får inlämnas tio arbetsdagar (i tidigare arbetsordning 

tio dagar) och frågor senast tre arbetsdagar (i tidigare arbetsordning tre da-

gar) innan sammanträdet.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Anders Öberg (S) föreslår avslå det liggande förslaget.  

Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) stödjer Anders Öbergs 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Anders Öbergs förslag och 

finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  

Omröstning begärs och genomförs, där en ja-röst innebär bifalla det liggande 

förslaget och en nej-röst innebär bifalla Anders Öbergs förslag. Efter genom-

förd rösträkning konstaterar ordföranden att 7 ja-röster och 7 nej-röster av-

getts och att regionstyrelsen, genom ordförandens utslagsröst, beslutat bifalla 

det liggande förslaget.  
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Omröstningsresultat 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Kenneth Backgård (SJVP)  J    

Linda Frohm (M)     F 

Dan Ankarholm (SJVP)  J    

Sten Nylén (SJVP) Doris Messner (SJVP) J    

Jonny Åström (SJVP)  J    

Lennart Ojanlatva (SJVP)  J    

Henrik Wikström (M)  J    

Nils-Olov Lindfors (C)  J    

Glenn Berggård (V)    N   

Anders Öberg (S)   N   

Elisabeth Lindberg (S)   N   

Thor Viklund (S) Johannes Sundelin (S)  N   

Jan Sydberg (S) Ann-Sofie Isaksson (S)  N   

Camilla Mattila (S) Lennart Åström (S)  N   

Marianne Sandström (SD)   N   

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Förslag till regionfullmäktiges arbetsordning april 2020 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Avdelningsdirektörer 

  


