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Färska uppgifter
…hittar du på regiondalarna.se!
www.regiondalarna.se
Regionens officiella webbplats. Under fliken Politik berättar vi hur regionen
styrs och publicerar handlingar och protokoll. Här finns även vår officiella
anslagstavla där vi tillkännager sammanträden och justerade protokoll.
Under fliken Om regionen finns organisationsskisser, regionplan och
årsredovisning. Här hittar du också aktuella uppgifter om antal anställda,
indelade i yrkeskategorier.

www.regiondalarnaplus.se
Plus är webben för våra samarbetspartners med riktad information till
dig som förtroendevald. Gå till fliken Förtroendevald - här hittar du
sammanträdesplan, dokument och utbildningsmaterial.

Utbildningsdagar
Du kommer att få erbjudanden om särskilda utbildningstillfällen för politiker.
Där får du möjlighet att fördjupa dig i regionens olika verksamhetsområden.
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Politisk organisation
Regionfullmäktige (83)

Revisorer (5)
Patientnämnd (7)

Beredning för
Dalarnas utveckling

Funktionshinderrådet
i Dalarna (6)

Regionstyrelsen (15)

AU – arbetsutskott (7)
Personalutskott (7)

Regional utvecklingsnämnd (11)

Hållbarhetsberedning (5)

Hälso- och sjukvårdsnämnd (11)

Hälsovalsberedning (5)

Kollektivtrafiknämnd (9)

Forskningsberedning (5)

Pensionärsrådet (4)

Fastighetsnämnd (7)

Tandvårdsnämnd (7)

Servicenämnd (7)

Kultur- och bildningsnämnd (7)
Gemensamma nämnder
Folkrörelseberedning (5)

Varuförsörjningsnämnd
(Värd: Region Uppsala)

Kommunalförbund
Kommunalförbundet
Svensk Luftambulans
(omfattar regionerna Värmland,
Dalarna och Uppsala samt
Västra Götalandsregionen, säte:
Karlstad)
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Hjälpmedelsnämnd
(Värd: Region Dalarna)

Kommunalförbundet
Svenskt ambulansflyg
(omfattar samtliga regioner i
Sverige, säte: Umeå)

Gemensam nämnd för
kostsamverkan
(Värd: Region Dalarna)
Språktolknämnden i
Dalarna
(Värd: Borlänge kommun)

Ett fullmäktigesammanträde
Med utgångspunkt från stadganden i kommunallagen
och de regler som finns i arbetsordningen förbereds
fullmäktigesammanträdena på regionens huvudkontor, som
också svarar för sekreterarfunktionen.
Alla ärenden (utom valärenden) ska
beredas av regionstyrelsen innan beslut
kan fattas av fullmäktige. Styrelsens
förslag, jämte bilagor, sammanställs
och lämnas tillsammans med kallelse,
till ledamöter och ersättare en vecka
före sammanträdet. Sammanträdes-

handlingarna finns också tillgängliga
på regionens hemsida, regiondalarna.
se. Samtidigt kungörs sammanträdet,
med angivande av ärenderubriker, på
regionens officiella anslagstavla på
huvudkontoret i Falun samt i merparten
av länets tidningar.

Ersättare
Om en ledamot inte har möjlighet att
delta vid ett sammanträde ska detta
snarast meddelas till partiets politiska

sekreterare, som kallar den ersättare
som ska tjänstgöra enligt fastställd
ordning.

Sammanträdet
Fullmäktiges sammanträden leds av
ordföranden, med biträde av två vice
ordföranden, och inleds med upprop,
meddelande om när justering av proto
kollet ska ske samt utseende av två
justerare. Härefter behandlas ärendena
i den ordning de finns upptagna på
föredragningslistan. Presidiet föredrar

regionstyrelsens förslag till beslut. Under
den följande debatten får ledamöterna
ordet i den ordning de anmält sig.
Ordföranden kan medge replik maximerad till två inlägg om vardera högst
tre minuter. Yrkanden som framställs
lämnas skriftligen till presidiet.

Interpellation och fråga
Ledamöter och tjänstgörande ersättare
kan ställa interpellationer (inlämnas till

regionens diarium senast kl 08.30 tio
arbetsdagar före sammanträdet) och

5

frågor (inlämnas senast kl 08.30 fem
arbetsdagar före sammanträdet) vid
varje sammanträde. Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll, vara
försedda med motivering och ställas
endast i angelägenhet av större intresse för regionen. En fråga ska ha ett

bestämt innehåll, vara försedd med en
kort inledande förklaring och kunna
besvaras mycket kortfattat – i princip
med ”ja” eller ”nej”. Svar utarbetas
av huvudkontoret och lämnas under
sammanträdet.

Motion
En ledamot kan väcka motion, den ska
vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Motionären får vid påföljande
fullmäktigemöte presentera innehållet

i motionen. En motion ska besvaras
senast ett år efter att den inlämnats.
För utförligare information om motioner
hänvisas till arbetsordningen.

Reservation
En ledamot som avstår från att delta i
ett beslut, ska anmäla detta till presidiet
innan förslaget ställs under proposition.
Om en ledamot skriftligt vill reservera
sig mot ett beslut eller avge ett särskilt
yttrande ska detta anmälas innan sammanträdet avslutas och handlingen

lämnas till sekreteraren senast dagen
före justeringen.
Vid votering används en trådlös voteringsanläggning. Varje tjänstgörande ledamot har på sin plats en handkontroll
med vars hjälp voteringen sker. Efter
avslutat sammanträde lämnas handkontrollen till presidiet.

Protokoll
Justering av protokollet ske inom två
veckor efter sammanträdesdagen. Praktiskt går det till så att ordföranden, justerarna och sekreteraren träffas på regionens huvudkontor vid fastställd tidpunkt
för justering. Justeringen tillkännages på
Region Dalarnas officiella webbaserade
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anslagstavla senast andra dagen efter
att protokollet har justerats.
Från och med den dag när bevis om
justering anslagits räknas tre veckors
besvärstid. Om inte beslut överklagas
vinner det därefter laga kraft.

Regionfullmäktige
– regionstyrelse
”Folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse”
Så lyder den inledande texten i regeringsformen som är en
av våra viktiga grundlagar och redan här markeras bland
annat regionens viktiga roll i den svenska folkstyrelsen och
demokratin.
Regionens verksamhet regleras i första
hand genom kommunallagen. Redan
1862 stiftades den första kommunallagen och från detta år skapades landstingen genom att de kyrkliga frågorna
skildes från övriga kommunala angelägenheter.
Nuvarande kommunallag är en så
kallad ramlag där riksdagen anger det
minimum av regler som ska gälla för
hur regionen ska arbeta och organisera
sina olika verksamheter.
I lagens första paragraf stadgas att riket
är indelat i kommuner och regioner.
Termen »region« täcker således numera
både det geografiska området och den
juridiska personen.

Lagen anger vidare att regionerna
själva får ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till regionens område eller dess
medlemmar och som inte ska handhas
av staten eller andra.
Regionens högsta beslutande
organ är fullmäktige som bland
annat ska
• tillsätta en regionstyrelse för ledning, samordning och beredning av
ärenden
•

tillsätta övriga nämnder/styrelser
enligt organisation

•

bestämma nämndernas verksamhetsområden

•

utse revisorer

Kommunallagen hittar du på www.notisum.se.
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Fullmäktige beslutar dessutom om
• mål och riktlinjer för verksamheten
•

budget, skatt och andra ekonomiska frågor

•

nämndernas organisation och verksamhetsformer

•
•
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utser ledamöter och ersättare i
nämnderna
årsredovisning och ansvarsfrihet

Regionfullmäktige, som består av
83 ledamöter, sammanträder som
regel fem gånger per år
• februari/mars
•

april

•

juni (två dagar)

•

september

•

november (två dagar)

Mandatfördelning efter
valet 2018
24
(S)

16

(M)

10

(SD)

9

(C)

6

6

(V)

(KD)

6

(DSP)

3

(MP)

3

(L)

Regionfullmäktige har 83 mandat
Socialdemokraterna

24

Moderaterna

16

Sverigedemokraterna

10

Centerpartiet

9

Vänsterpartiet

6

Kristdemokraterna

6

Dalarnas Sjukvårdsparti

6

Miljöpartiet

3

Liberalerna

3
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Region Dalarna ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en
god hälso- och sjukvård på lika villkor. Dessutom engagerar vi oss målmedvetet i
det regionala arbetet, bland annat genom utbildning, kultur och kollektivtrafik. På
olika sätt stöder och bidrar vi till länets utveckling.

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun
Vasagatan 27, Falun
www.regiondalarna.se

