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Regionstyrelsen 
 

Gemensamma presidiets inriktning och arbetsformer

Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen fastställer inriktning och arbetsformer för det 
gemensamma presidiet enligt föreliggande förslag. 

 
 

Sammanfattning

Regionstyrelsen fastställde 2016-10-13, § 231, nuvarande inriktning och 
arbetsformer för det gemensamma presidiet. 
 
För att ytterligare utveckla och på politisk nivå ta ett tydligare grepp om 
internationella frågor finns anledning att se över inriktning och arbetsformer 
för det gemensamma presidiet inför ny mandatperiod. 

I ärendet finns följande dokument 
1. Beslutsförslag 2019-01-29 

 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Regionstyrelsen fastställde 2016-10-13, § 231, nuvarande inriktning och 
arbetsformer för det gemensamma presidiet. 
 
För att ytterligare utveckla och på politisk nivå ta ett tydligare grepp om 
internationella frågor finns anledning att se över inriktning och arbetsformer 
för det gemensamma presidiet inför ny mandatperiod. 
 
Till grund för arbetet med Region Skånes omvärldsrelationer och 
internationella kontakter ligger den av regionfullmäktige fastställda policyn 
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Region Skåne     
 

för Region Skånes internationella och interregionala samarbete samt den av 
regionstyrelsen beslutade strategiska inriktningen för arbetet. 
För att fokusera på frågor som rör internationellt och interregionalt 
samarbete och omvärldsbevakning samt bereda frågor till regionstyrelsen 
föreslås följande uppgifter för det gemensamma presidiet: 

• Föreslå policy för Region Skånes internationella arbete, gällande 
hela mandatperioden 

• Föreslå den strategiska inriktningen av Region Skånes arbete i form 
av årliga handlingsplaner 

• Bereda frågor om medlemskap i internationella organisationer och 
nätverk 

• Föra policydiskussioner om ställningstaganden till internationella 
åtaganden såsom ordförande- och styrelseposter 

• Föra policydiskussioner inför möten och beslut i de internationella 
organisationer där Region Skåne är medlem 

• Bereda frågor om avtal och samarbete med andra 
regioner/motsvarande 

• Vara ett forum för återrapportering av internationella frågor 
 
Gemensamma presidiet består av presidierna i regionfullmäktige och 
regionala utvecklingsnämnden samt regionstyrelsens arbetsutskotts 
ledamöter. Ordförande i gemensamma presidiet är regionfullmäktiges 
ordförande som, i samråd med regionstyrelsens ordförande, fastställer 
dagordningen. Presidiet sammanträder fyra gånger om året. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Uppföljning 
 
Arbetet med internationella frågor följs regelbundet upp och rapporteras,  
bl a i Region Skånes årsredovisningar.  
 

Carl Johan Sonesson 
Ordförande 

Alf Jönsson 
Regiondirektör 
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