REGLEMENTEN FÖR FULLMÄKTIGES BEREDNINGAR

Reglementen för
fullmäktiges beredningar
Reglementen för Valutskottet, Programberedningen, Regionala beredningen
samt Hälso- och sjukvårdsberedningarna Nord, Syd, Mitt och Öst.
Fastställda av landstingsfullmäktige den 25 februari 2015, § …

Valutskottet
1 § Valutskottet har 8 ledamöter (en från varje parti i fullmäktige) och lika
många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och
en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
2 § Valutskottet ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla (med undantag av valen av fullmäktiges presidium).
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett visst val utan föregående beredning.
3 § I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, jäv, beslutsförhet, protokoll
och justering av protokoll tillämpas på valutskottet det som föreskrivs om
nämnder i kommunallagen.

Programberedningen
4 § Programberedningen har 11 ledamöter.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande för den tid denne har
valts att vara ledamot.
5 § Fullmäktige fastställer årligen uppdrag för programberedningen.
6 § Programberedningens uppgift, som omfattar hela länet, är att utifrån ett
patient- och närståendeperspektiv på verksamhetens innehåll:
 Öka kunskapen om patienters och närståendes behov
 Verka för bättre förståelse och ökad samverkan mellan verksamhetsansvariga och förtroendevalda.
 Lämna rapporter om genomförd verksamhet.
Programberedningen har ett särskilt ansvar för att i sitt arbete bevaka och
belysa aktuella etik- och prioriteringsfrågor inom det aktuella uppdraget.
7 § I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, jäv, beslutsförhet, protokoll
och justering av protokoll tillämpas på programberedningen det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen.
8 § Programberedningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde.
9 § Programberedningen får från landstingets nämnder och landstingsdirektören begära in de upplysningar och yttranden den behöver för att fullgöra
sina uppgifter.

1

REGLEMENTEN FÖR FULLMÄKTIGES BEREDNINGAR

Regionala beredningen
10 § Regionala beredningen har 13 ledamöter.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande för den tid denne har
valts att vara ledamot.
11 § Fullmäktige fastställer årligen uppdrag för regionala beredningen.
12 § Regionala beredningens uppgift, som omfattar hela länet, är att inom
det regionala utvecklingsområdet:
 Öka kunskapen om medborgarnas behov.
 Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.
 Lämna rapporter om genomförd verksamhet.
13 § I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, jäv, beslutsförhet, protokoll och justering av protokoll tillämpas på regionala beredningen det som
föreskrivs om nämnder i kommunallagen.
14 § Regionala beredningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde.
15 § Regionala beredningen får från landstingets nämnder och landstingsdirektören begära in de upplysningar och yttranden den behöver för att fullgöra
sina uppgifter.

Hälso- och sjukvårdsberedningarna
16 § Hälso- och sjukvårdsberedning Nord har 13 ledamöter.
Hälso- och sjukvårdsberedning Öst har 13 ledamöter.
Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt har 17 ledamöter.
Hälso- och sjukvårdsberedning Syd har 15 ledamöter.
Bland ledamöterna i respektive beredning väljer fullmäktige en ordförande
för den tid denne har valts att vara ledamot.
17 § Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppgifter omfattar följande geografiska områden:
 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord: Kiruna, Pajala, Gällivare och Jokkmokks kommuner.
 Hälso- och sjukvårdsberedning Öst: Övertorneå, Haparanda, Överkalix
och Kalix kommuner.
 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt: Bodens och Luleå kommuner.
 Hälso- och sjukvårdsberedning Syd: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Piteå och
Älvsbyns kommuner.
18 § Fullmäktige fastställer årligen uppdrag för hälso- och sjukvårdsberedningarna.
19 § Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppgift är att inom sina geografiska områden och utifrån ett medborgarperspektiv på utbudet av hälso- och
sjukvård:
 Öka kunskapen om medborgarnas behov, tillgång till och konsumtion av
vård i respektive geografiska område.
 Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.
 Lämna rapporter om genomförd verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i sitt arbete söka samverkan med
länets kommuner.
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20 § I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, jäv, beslutsförhet, protokoll och justering av protokoll tillämpas på hälso- och sjukvårdsberedningarna det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen.
21 § Hälso- och sjukvårdsberedningarna får väcka ärenden i fullmäktige
inom sitt ansvarsområde.
22 § Hälso- och sjukvårdsberedningarna får från landstingets nämnder och
landstingsdirektören begära in de upplysningar och yttranden den behöver
för att fullgöra sina uppgifter.

Beredningarnas process
Planering

Oktober: Fullmäktige fastställer kommande års uppdrag för fullmäktiges
beredningar.
November: Beredningarna fastställer sina verksamhetsplaner (Valår: december).
Rapportering

Senast i november: Beredningarna lämnar sina verksamhetsrapporter till
fullmäktige (Valår: oktober).
Återkoppling

Senast i april: Fullmäktige fastställer styrelsens förslag till åtgärder med
anledning av beredningarnas rapporter.
Senast i september: Styrelsen återkopplar till beredningarna.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanerna ska innehålla:
 Verksamhetsinriktning och handlingsplan för nästkommande år.
 Budget för beredningen.

Verksamhetsrapport
Rapporterna ska innehålla:
 Redovisning av medborgarnas behov inom det aktuella uppdraget.
 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska redovisa gemensamma iakttagelser samt jämförelser som påvisar likheter/skillnader.
 Underlag inför styrelsens beredning av den strategiska planen.
 Ekonomiskt utfall i förhållande till budget.
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