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Så arbetar regionfullmäktige
I regionfullmäktige sitter 81 folkvalda ledamöter från hela Värmland, från nio olika
partier. Regionfullmäktige är Region Värmlands högsta beslutande organ. Det är
politikerna i fullmäktige som beslutar om Region Värmlands övergripande mål och
budget, som följer upp hur pengarna används och beslutar som landstingsskatten.
Fullmäktige avgör också hur regionens nämndorganisation med mer ska se ut och utser
ledamöter i nämnderna.
Regionfullmäktiges sammanträden
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och äger rum i bibliotekshuset i
Karlstad, eller på annan plats som ordföranden bestämmer. Tid för sammanträde
bestäms i den sammanträdesplan som fullmäktige fastställer varje år.
Kallelse och kungörelse
Alla ärenden (utom valärenden) ska beredas av regionstyrelsen innan beslut kan fattas
av fullmäktige. Styrelsens förslag, tillsammans med bilagor, sammanställs och skickas
med kallelse till fullmäktiges ledamöter och ersättare senast en vecka före
sammanträdet.
Samtidigt kungörs sammanträdet, med angivande av ärenderubriker samt tid och plats
för mötet, på Region Värmlands digitala anslagstavla. Kungörelsen införs också i de
dagstidningar som fullmäktige beslutat samt på hemsidan regionvarmland.se, där även
handlingarna publiceras.
Ersättare
Om en ledamot inte har möjlighet att delta vid sammanträdet ska detta så snart om
möjligt anmälas till sekretariatet, som ansvarar för att inkalla den ersättare som står på
tur att tjänstgöra enligt fastställd ordning.
Sammanträdet
Fullmäktiges sammanträden leds av ordföranden, med biträdande av 1:e och 2:e vice
ordföranden. Sammanträdet inleds med upprop och val av protokollsjusterare. Därefter
behandlas ärendena enligt ordningen i kallelsen/föredragningslistan.
Initiativrätt i regionfullmäktige
Rätt att väcka ärenden i regionfullmäktige har styrelsen, andra nämnder, ledamot i
fullmäktige eller tjänstgörande ersättare (genom motion) och revisorerna.
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Vem ansvarar för vad?
Regionfullmäktiges presidium
Presidiet utgörs av fullmäktiges ordförande samt 1:e och 2:e vice ordföranden. Presidiet
leder fullmäktiges sammanträden enligt beslutad arbetsordning och ansvarar för att alla
ärenden som tas upp är beredda.
Region Värmlands revisorer
Region Värmlands revisorer har fullmäktiges uppdrag att granska verksamheten.
Revisionens mål är att verka för korrekt redovisning, god ordning och hög effektivitet.
Revisionen följer upp att fullmäktiges beslut verkställs. I revisionsarbetet samverkar
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer och externa auktoriserade revisorer.
Demokratiberedningen
Demokratiberedningen arbetar med demokratifrågor inom Region Värmland och ska:
•

Bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om
förtroendevaldas förutsättningar att utöva sina uppdrag,

•

Verka för att utveckla medborgardialogen och fullmäktiges arbetsformer,

•

Avgöra tolkningen av Region Värmlands arvodes- och ersättningsregler, då
tolkningsproblem uppstår.

Datum

Sekretariatet

Sida 3 av 3

2019-10-21

Övriga nämnder
Regionstyrelsen bereder alla frågor som regionfullmäktige ska besluta om och har även
beslutanderätt i vissa ärenden. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de
mål som fullmäktige satt upp.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur
ett övergripande befolkningsperspektiv och därvid samverka med samhällsorgan,
organisationer och vårdgivare.
Kollektivtrafiknämnden hanterar ärenden som rör kollektivtrafiken i Värmland och
bereder ärenden som ska beslutas i regionfullmäktige.
Kultur- och bildningsnämnden ska fullgöra Region Värmlands uppgifter inom
kultur,- bildnings- samt folkhälsoområdet. Nämnden ska förvalta och utveckla de
gemensamma resurserna inom dessa områden på kultur- och bildningsområdet på
regional nivå. Nämnden ska och ansvara för de åtaganden som följer av den regionala
kulturplanen.
Regionala utvecklingsnämnden ansvarar, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för
frågor som rör närings- och arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning
och innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet och
miljö. Nämnden ansvarar även för det statliga tillväxtuppdraget.
Patientnämnden finns till för patientens skull, och ska utifrån synpunkter och klagomål
stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och
sjukvården
Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på
lika villkor oavsett var du bor i länet.
Kost- och servicenämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv
måltidsverksamhet med hög kvalitet.
Krisledningsnämnden sammankallas endast vid ett extra ordinärt läge och dess
huvudsakliga syfte är att minimera skador på invånare, personal och egendom.

