
Lorem Ipsum

Allmänt
Enligt kommunallagen får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar med syfte att 
bereda ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av full-
mäktige. En fullmäktigeberedning utgör därmed en integrerad del av fullmäktige.
Fullmäktige ska avgöra ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt för 
regionkommunen och som har stora politiska inslag, detta gäller således även för 
fullmäktigeberedningar. Löpande förvaltningsuppgifter eller uppgifter som anses 
fullgöra nämnduppgifter får inte anförtros en fullmäktigeberedning.

Beredningar för folkhälsa och demokrati

Fullmäktige har för mandatperioden 2019-2022 utsett tre beredningar för folkhälsa 

och demokrati;

 Beredning för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland

 Beredning för folkhälsa och demokrati i Skellefteå- och Norsjöområdet

 Beredning för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen

Beredningarna består av 15 ledamöter vardera. 

Beredningarnas uppdrag

Beredningarna har i uppgift att arbeta med regionplanens fastställda tematiska 
uppdrag, uppdragen redovisas årligen till fullmäktige. I rapporten har beredningarna 
även möjlighet att redovisa övriga behov som beredningarna uppmärksammar inom 
ramen för folkhälsa och demokrati. 

I detta ingår att:

 Öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser.

 Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati ska verka för att med-
borgarna ska känna förtroende för den representativa demokratin. Det innebär att 
regionens medborgare ska beredas goda förutsättningar till dialog med den 
politiska organisationen och dess förtroendevalda för att kunna bidra till och på-
verka det regionala beslutsfattandet.

Reglemente för fullmäktige-
beredningar
(Antaget av Regionfullmäktige 2019-06-18—19, § 112)
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Beredningarna ska vidare samverka/ föra dialog med kommuner, samhällsorgan, 
frivilligorganisationer och andra intressenter som är eller kan vara verksamma inom 
folkhälsoområdet i syfte att dels få ett bättre underlag för bedömningar av behov, 
dels få till stånd en bredare medverkan i arbetet med hälsofrämjande insatser. 

Beredningens arbete

Beredningarna ska senast vid februari månads utgång anta en plan för hur 
fullmäktiges uppdrag till beredningarna ska genomföras under året.

Beredningen ska årligen lämna in varsin rapport över sitt arbete. Rapporterna ska 
lämnas senast i november för att kunna ingå i regionens ordinarie 
planeringsprocess. Under valår lämnas rapporterna i oktober. Rapporterna ska 
innehålla:

 Redovisning av medborgarnas behov inom de aktuella uppdragen 

från regionplanen.

 Redovisning av de behov av som beredningarna uppmärksammat 

inom ramen för folkhälsa och demokrati 

Beredningarna lämnar sina respektive rapporter till fullmäktige. Beredningarna 
lämnar inte förslag till beslut eller åtgärder i rapporterna. Efter fullmäktiges debatt 
av rapporterna lämnas de över till styrelsen eller berörd nämnd för fortsatt 
beredning och förslag till beslut om åtgärder. Förslag på åtgärder med anledning av 
rapporterna tas upp i fullmäktige i april. 

Skriftlig återkoppling kring hanteringen av beredningarnas rapporter lämnas vid 
styrelsens årliga uppsiktspliktsträff mellan styrelsens arbetsutskott och 
beredningarnas presidier. Beredningarna ansvarar för att, där det är möjligt, ge 
återkoppling av aktuella frågor till medborgare som deltagit genom dialog av aktuell 
fråga.

Arbetsformer

När verksamhetsplan är antagen startar innevarande års arbete upp genom 
kunskapsinhämtning för alla ledamöter i beredningarna kopplat till de uppdrag 
fullmäktige gett i Regionplanen för året. Kunskapsinhämtning sker sedan efter 
behov.

Beredningarna beslutar om sammanträdesplan och verksamhetsplan för året.

Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

Vid beredningens sammanträden ska sammanträdesanteckningar föras. Dessa 
signeras av mötesordförande och en av beredningarna utsedd representant. 

För att fullgöra sitt uppdrag har beredningarna möjlighet att inhämta information 
och uppgifter från verksamheten.
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Beredningarna arbetar i första hand med medborgardialoger som verktyg.

Mandattider
Mandattiden för ordförande, vice ordförandena och ledamöter i beredningarna är 
som längst mandatperioden om fyra (4) år.

Ordföranden
Fullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bered-
ningarna. 

Ordföranden och vice ordförandena väljs bland ordinarie ledamöter eller ersättare i 
regionfullmäktige. 

Ordförandes roll är att:

 leda och planera arbetet i beredningen 

 kalla till sammanträde med beredningen och leda dessa sammanträden

 säkerställa att beredningen följer fullmäktiges direktiv 

 löpande samråda med vice ordförandena

 rapportera från beredningens arbete till regionfullmäktige

Ledamöter 
Beredningarna för folkhälsa och demokrati tillsätts med 15 ordinarie ledamöter.

Ledamöter i beredningen väljs inom eller utom regionfullmäktige. 

Närvarorätt för utomstående
Beredningar har rätt att kalla utomstående för att lämna upplysningar och informa-
tion.

Rätt att väcka ärenden i regionfullmäktige 
Beredning får väcka ärenden i regionfullmäktige enligt 5 kap. 22, 23 §§ kommunal-
lagen. Beredningstvång i enlighet med kommunallagen råder. 

Arvoden
Arvoden för förtroendevalda i fullmäktigeberedningar utgår i enlighet med av 
fullmäktige fastställt arvodesreglemente.

Budget
Beredningarnas budget avser att täcka omkostnader för sammanträden, med-
borgardialoger samt studiebesök. I budgeten ska det även finnas medel för kun-
skapsinhämtning i anslutning till uppdragen. 

Sammanträden på distans
Beredningarna bestämmer själva formerna för sina egna sammanträden.




