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Regionstyrelsen

Sammanträdesplanering för 2020
Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för
regionfullmäktige 2020 i enlighet med förslag från
regionfullmäktiges presidium:
25 februari
7 april
15-16 juni
29 september
26-27 oktober (26 oktober reserv)
24 november
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för styrelsen
2020:
6 februari
19 mars eller 26 mars
30 april
4 juni
10 september
13 oktober (OBS tisdag) eller 15 oktober
5 november
19 eller 26 november
2. Regionstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för
regionstyrelsens arbetsutskott 2020:
28 januari
10 mars eller 17 mars
14 april
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21 april
26 maj
9 juni
1 september
5 oktober (OBS måndag) eller 6 oktober
20 oktober eller 26 oktober (OBS måndag)
10 november eller 17 november
3. Regionstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder att för sin del
följa framlagt förslag till sammanträdesdagar för 2020.
Sammanfattning

Förslag föreligger till sammanträdesdagar för 2020 för regionfullmäktige,
regionstyrelsen och dess arbetsutskott samt övriga nämnder.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-05-15
2. Skrivelse 2019-05-15 från regionfullmäktiges presidium
3. Förslag till sammanträdesschema 2019-05-15
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Ett förslag till sammanträdestider har tagits fram för regionfullmäktige,
regionstyrelsen och övriga nämnder för att säkerställa sambanden i
tidsplaneringen framförallt för uppföljning- och budgetprocesserna.
Följande utgångspunkter gäller för förslaget:
 Årsredovisning 2019 behandlas av regionstyrelsen i mars och
regionfullmäktige i april.
 Regionfullmäktige fastställer skattesats och budget 2021 vid
sammanträdet i juni. Regionstyrelsen bereder dessa ärenden vid sitt
sammanträde i maj. Hälso- och sjukvårdsnämnden lämna förslag till
hälso- och sjukvårdsbudget till regionstyrelsen på sitt sammanträde i
maj.
 Internbudget för 2020 behandlas i samtliga nämnder i september
eller oktober.
 Tisdagar är i sammanträdesschemat reserverade för RS AU och
regionledning.
 Måndagar är om möjligt sammanträdesfria. Det är dock inte möjligt
att helt undvika sammanträden på måndagar. Onsdagar används som
sammanträdesdagar om det är nödvändigt.
Vid utskicket till regionstyrelsen arbetsutskott 16 maj har inte SKL fattat
beslut om sina sammanträdestider. SKLs styrelse har sammanträde den 17
maj. Det har framkommit att det finns två förslag vilka redovisas i
sammanträdesschemat. Det innebär att det för vissa sammanträden i Region
Skåne finns två olika alternativ (1 respektive 2). Efter SKLs beslut om
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sammanträdestider kommer det således att bli klart vilket alternativ som är
aktuellt i dessa fall.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Sammanträden i regionfullmäktige, regionstyrelse och övriga nämnder,
beredningar och utskott finansieras genom förtroendemannabudgeten.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjuristerna har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i ärendet.
Uppföljning

Sammanträdesplaneringen fastställs årligen.
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