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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Val av landstingsråd och minoritetsföreträdare m m
Ärendet
Enligt reglementet för landstingsstyrelsen utser det nyvalda landstingsfullmäktige på det första sammanträdet under mandatperioden landstingsråd till det antal som fullmäktige beslutar. Om någon ledamot begär det,
skall varje landstingsråd väljas särskilt. Mandatperioden löper från och med
tidpunkten för valet och intill det sammanträde då fullmäktige förrättar val
av landstingsråd nästa gång, dvs på det första sammanträdet efter nästkommande allmänna val av fullmäktige. Avgår landstingsråd sker nytt val
för återstående del av mandatperioden.
Till landstingsråd kan endast väljas den som enligt kommunallagen är valbar
till landstingsfullmäktige. Det innebär bl a att landstingsråd skall vara
folkbokförd i kommun inom landstingskommunen. Vad i kommunallagen
stadgas om valbarhetens upphörande och om avsägelse för förtroendevald
tillämpas på landstingsråd.
Landstingsråden skall vara närvarande vid landstingsstyrelsens sammanträden.
Ett landstingsråd som inte är ledamot i styrelsen har rätt att delta i överläggningarna och att anteckna sin mening till protokollet.
Landstingsfullmäktige fastställer en instruktion med närmare föreskrifter om
landstingsråden och regler för den beredning som de föredragande landstingsråden bildar.
I samband med valet fastställer fullmäktige fördelningen av landstingsrådens
föredragningsskyldighet i landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. De
föredragande landstingsråden bildar en beredning. Fullmäktige väljer bland
den en ordförande och en vice ordförande i beredningen.
Beredningen äger företa smärre eller tillfälliga ändringar i den fastställda
fördelningen. Berör ärende två eller flera föredragningsområden beslutar
beredningen på vem föredragningen skall ankomma.
Vid samma tillfälle väljer landstingsfullmäktige även innehavare av andra av
fullmäktige inrättade särskilda arvodesbefattningar för ärendeberedning eller
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ledningsuppgifter hos partigrupp. Om fullmäktige för en och samma partigrupp skall välja två eller flera befattningshavare (som inte är föredragande
landstingsråd) för ärendehantering och/eller gruppledningsuppgifter anmäler
gruppen i samband med valet den huvudsakliga uppgiftsfördelningen mellan
befattningshavarna.
Angående mandattid, valbarhet, nyval, valbarhetens upphörande och
avsägelse tillämpas för innehavare av särskild arvodesbefattning samma
bestämmelser som för landstingsråd.

Förslag till beslut
Fullmäktige föreslås besluta
att fastställa fördelningen av landstingsrådens föredragningsskyldighet
att välja landstingsråd till det antal fullmäktige beslutar från valet intill det
första sammanträdet efter nästkommande val av fullmäktige
att bland de valda för tid intill dess nytt val förrättas välja föredragande med
angivande av föredragningsområde för var och en
att bland de föredragande utse ordförande och ställföreträdare för denne i
den beredning som de bildar
att utse särskilda partiföreträdare för ärendeberedning och/eller gruppledningsuppgifter med angivande av uppgifter och uppgiftsfördelning
mellan dessa

