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Ledamöter och ersättare i
regionfullmäktige i Skåne län

Ledamöter i regionfullmäktige i Skåne län kallas enligt bifogad dagordning
till sammanträde i Rådhus Skåne, Sessionssalen, Västra Storgatan 12,
Kristianstad, 2018-12-10--11 med början klockan 09:30.
Regionfullmäktiges uppläggning
2018-12-10
Efter inledande formalia (punkt 1-3 på dagordningen) startar
ärendebehandlingen.
Lunch serveras kl. 12:00-13:00
Ledamöternas frågestund äger rum klockan 13:00.
Mötet avslutas senast klockan 17:30 första dagen.
Klockan 18:30 serveras en middag på plan 6 enligt särskild inbjudan.
2018-12-11
Ärendebehandlingen fortsätter klockan 08:30.
Inlämning av frågor
Frågor ska vara inlämnade senast 2018-12-07, kl. 12:00.
Särskilt om SKL-valet
Tisdag den 11 december klockan 12:00 ajourneras regionfullmäktige för att
förrätta val av ombud till Sveriges Kommuner och Landsting kongress
2019-2023. Ledamot avlämnar sin valsedel och blir därmed avprickad i
valprotokollet under överinseende av utsedd justeringsman. Det är inte
möjligt att göra tillägg, strykningar, kryssmarkeringar (inget provvalsförfarande) eller andra ändringar på en valsedel. Sådana ändringar eller
markeringar kommer inte att beaktas i sammanräkningen.

Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Handlingar
Interpellationssvar publiceras på läsplattorna under måndag den 10
december.
Valberedningens förslag publiceras på läsplattorna under förmiddagen
tisdag den 11 december.
Särskild debattordning
Presidiet har fastställt en särskild debattordning i ärendet om budget 2019
och verksamhetsplan för 2020-2021, som kommer att publiceras på läsplattorna.
Läsplatta och åtkomst till handlingar
Nya ledamöter har fått information om att instruktion för installation av RSappen (för att kunna läsa handlingar på läsplatta) kan skickas ut till dem som
redan har en läsplatta och som vill använda den i fortsättningen. För de
ledamöter som saknar läsplatta, kan vi tillhandahålla detta antingen i
samband med gruppmöte (i Rådhus Skåne) före den 10-11 december eller i
samband med fullmäktige den 10-11 december. De av er som beställt
läsplattor ombedes dock att hämta dem senast i samband med detta
fullmäktige.
Gruppmöten
På uppdrag av respektive gruppledare kallas partigrupperna till möte enligt
följande:
Allians för Skåne (M, L, C, KD) 2018-12-10, kl. 09:00 i regionstyrelsens
sammanträdesrum (nr 114 på bottenvåningen)
Centerpartiet 2018-12-10 kl. 08:30 i rum 107
Vänsterpartiet 2018-12-10, kl. 09:00 i rum 104
Kristdemokraterna 2018-12-10, kl. 08:30 i rum 105
Miljöpartiet 2018-12-10, kl. 08:45 i rum 106
Fotografering
Fotografering vid detta tillfälle kommer att ske måndagen den 10 december
kl. 12.00 – 14.00 i sal 108. Fotografierna kommer att publiceras på vår
hemsida www.skane.se och för utlämnande av passerkort. Det är därför
viktigt att alla tar tillfället i akt och fotograferar sig.
Förhinder
Ledamöter som har förhinder ska anmäla detta till fullmäktigesekretariatet,
Maria Dahlberg, tfn 044-309 33 55 eller e-post maria.e.dahlberg@skane.se,
som i samverkan med respektive parti inkallar ersättare. Meddelande om
förhinder bör anmälas snarast.
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PASSERKORT OCH SÄKERHETSRUTINER
Samtliga ledamöter har eller ska utrustas med passerkort (med foto).
Passerkorten ska bäras synliga under fullmäktigemötet för att visa att man
har rätt att vara inne i själva sessionssalen. Har någon ledamot glömt sitt
passerkort, ännu inte erhållit något passerkort eller tjänstgör någon ersättare
som inte fått passerkort ska dessa vända sig till receptionen för att få ett
tillfälligt passerkort.
För att öka säkerheten vid regionfullmäktigemöten tillämpas följande
rutiner:
Ledamöter och ersättare har inpassering via huvudentrén från Stora Torg
(adress Västra Storgatan 12) och passerar vakt för att få tillträde till
sessionssalsområdet.
Åhörare (allmänheten) till regionfullmäktige hänvisas till läktaren via
särskild ingång från Västra Boulevarden 9. Ordningsvakt finns placerad vid
entrén.

För inpassering krävs passerkort som ska bäras väl synligt. Tjänstemän
från andra förvaltningar erhåller giltigt passerkort i Rådhus Skånes
reception. Media visar presskort.
Ytterkläder kan hängas på särskilda klädställ bakom ingången till
sessionssalens läktare.
Ledamöterna upplyses här och på detta sätt om att media har tillåtelse att
fotografera och filma inne i sessionssalen under pågående möte. Finns
frågor kring detta, vänligen kontakta presidiet.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH PARKERINGSMÖJLIGHETER
Rådhus Skåne ligger i direktanknytning till Kristianstads resecentrum vilket
gör det lättare att resa med kollektivtrafik till regionfullmäktiges möten.
PARKERING
Regionfullmäktiges ledamöter hänvisas till allmänna parkeringsplatser i
Kristianstad som framgår av bifogade kartor. Vi rekommenderar
parkeringsplatsen vid Naturum (gratis parkering) där man når Rådhus Skåne
efter en kort promenad via bro över Helgeå. Parkeringskarta finns under
fliken RF – Allmän information på läsplattorna.
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HJÄLP MED LÄSPLATTAN
Om du får problem med att läsa handlingarna på din läsplatta kan du få
hjälp med detta genom att kontakta någon av nedanstående:
-

Jesper Berntsson Larsson, 044 - 309 31 09
Ingvar Thell, 044 - 309 31 39

Jesper och Ingvar är tillgängliga mellan kl. 09.00-17.00.
Kontaktinformation
finns även på informationsbordet utanför
Gustaf
Hallqvist
fullmäktigesalen.
Regionfullmäktiges sekreterare

Gustaf Hallqvist
Regionfullmäktiges sekreterare

Expedieras för kännedom till regionfullmäktiges ersättare.

Enligt gällande reglemente angående ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom Region Skåne utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst,
reseersättning samt sammanträdesarvode endast till tjänstgörande ersättare i
regionfullmäktige.

Byte mellan ledamot och ersättare ska normalt bara ske mellan två
ärenden, inte under behandlingen av ett ärende. Avgående ledamot ska
anmäla till presidiet när han/hon lämnar mötet samt ange vem som går
in som ersättare.
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