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Reglemente för regionfullmäktiges 
valberedning 
Reglemente för regionfullmäktiges valberedning. Fastställd av regionfull-

mäktige den 23-24 november 2022 § 133.  

Reglementet träder i kraft den 23 november 2022. 

Allmänna bestämmelser 

1 § På det första sammanträdet med nyvalda regionfullmäktige väljer full-

mäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 

Uppgifter  

2 § Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som regionfull-

mäktige ska behandla, med undantag av valen av regionfullmäktiges ordfö-

rande och vice ordförande.  

Regionfullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående bered-

ning.  

Ledamöter  

3 § Valberedningen består av en ledamot från varje parti som är invalt i reg-

ionfullmäktige och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och 

en vice ordförande.  

4 § Om ordföranden är förhindrad att fullgöra uppdraget, fullgör vice ordfö-

randen det. Om varken ordförande eller vice ordförande kan fullgöra upp-

draget utser valberedningen en tillfällig ordförande.  

Tidpunkt för sammanträden  

5 § Valberedningen sammanträder inför regionfullmäktiges sammanträden 

då val ska förrättas.  

Kallelse  

6 § Skriftlig kallelse ska i god tid före varje sammanträde med valberedning-

en sändas till beredningens ledamöter på lämpligt sätt.  

Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden 

som kommer att behandlas vid sammanträdet. Slutlig föredragningslista 

fastställs vid varje sammanträdes början.  

Förhinder 

7 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till beredningens sekreterare via 

mail till en särskilt meddelad funktionsbrevlåda. 
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Deltagande på distans  

8 § Valberedningen får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

Deltagande på distans får endast ske om ljud- och bildöverföring sker i real-

tid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 

delta på lika villkor.  

Beredningen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i beredningen. 

Beslutsförhet  

9 § Valberedningen får handlägga ärenden endast om fler än hälften av le-

damöterna är närvarande. 

Jäv  

10 § Om jäv finns bestämmelser i 6 kap 28-32 §§ kommunallagen.  

Protokoll  

11 § Vid sammanträde ska protokoll föras. I fråga om hur protokollet ska 

föras, protokollets innehåll, justering av protokoll och hur justeringen ska 

tillkännages ska 5 kap 65-67 och 69 §§ samt 8 kap 12 § kommunallagen 

tillämpas. 

12 § Valberedningen utser för varje sammanträde en ledamot att jämte ord-

föranden justera beredningens protokoll. Har flera ordförande fungerat vid 

sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som av-

ser de delar av sammanträdet som hen lett förhandlingarna.  

Justering sker på lämpligt sätt, antingen digitalt eller genom namnteckning 

och signatur på varje sida av protokollet. 

13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reser-

vation ska det göras skriftligt. Motivering ska lämnas till sekreterare före 

protokollsjusteringen. 

 


