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Fastställande  av datum  för  sammanträden  med  regionfullmäktige

respektive  regionstyrelsen  år 2022.

Yrkanden

Ordförande  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  förslag  enligt  skrivelse.

Aida  Hadzialic  (S)  och  Anna  Sehlin  (V)  yrkar  bifall  till  eget  förslag  till

tilföggsbeslut  (bilaga).

Ordföranden  yrkar  avslag  på  Aida  Hadzialics  (S)  förslag  till  tilläggsbeslut.

Proposition

Ordföranden  frågar  först  förslag  enligt  skrivelse,  och  finner  att

regionstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  denna.

Ordföranden  frågar  därefter  på  Aida  Hadzialics  (S)  förslag  till  tilläggsbeslut

och  finner  att  regionstyrelsen  beslutar  att  avslå  detta.

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  dels  att  föreslå  att  regionfullmäktige  beslutar

följande.

Föreslagna  dagar  för  sammanträden  med  regionfullmäktige  2022  fastställs.

Vår Höst

8 februari

22  mars

io  maj

7juni

18  oktober

+5 november

6-7  december

Regionstyrelsen  beslutar  dels  för  egen  del  följande.

Föreslagna  dagar  för  sammanträden  med  regionstyrelsen  2022  fastställs.

Vår Höst

25 3anuari

i5  februari
8 mars

Ordförande  }]fflerare

23 augusti
20  september

25 oktober

Exp.  datum Sign.
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5 april
17  maj
i4  juni

22  november

:i3 december

Reservationer

Aida  Hadzialic  (S) och  Anna  Sehlin  (V)  anmäler  reservation  från  S-

ledamöterna  respektive  V-ledamöterna  till  förmån  för  Aida  Hadzialics  (S)

förslag  till  tilläggsbeslut.

Expediering

Akt

Regionfullmäktige

Ördförande Exp.  datum Sign.
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Förslag  till  tilläggsbeslut  angående  sammanträdesdagar  flir  regionstyrelsen  och
regionful}mäktige  2022

I enlighet  med regionfullmäktiges  beslutade  arbetsordning  ska motioner  behandlas  av
region:tullmäktige  inom  ett år från det att de läggs. Enligt  majoritetens  skrivelse  till
regionfullmäktige  i december  2020 rörde det sig om ett 40-ta1 motioner  som inte behandlats,
trots att de lämnats  in för  över ett år sedan.

Samma arbetsordning  stipulerar  även att interpellationer  ska behandlas  på nästkommande
regionfullmäktigesamrnanträde.  Trots  detta har det snarare  blivit  regel än undantag  att
interpellationer  bordläggs.  Detta  innebär  att en interpellations  frågeställningar  riskerar  att
föråldras  vilket  på sikt urholkar  ett av oppositionens  främsta  demokratiska  verktyg.

Mot  denna bakgrund  föreslår  Socialdemokraterna

Att regionstyrelsen  beslutar  att mötesplanen  för 2022 kompletteras  med ytterligare

ett sammanträde  med regionstyrelsen  och regionfullmäktige  under våren  2022


