Bilaga 7.2 Interna beredningsmöten med politik, detaljerad tidplan
Lägesavstämning planeringsförutsättningar, 11 december 2020








Det här är ett internt beredningsmöte med regionstyrelsens ordförande.
Deltagare; Regionstyrelsens ordförande och representanter för majoriteten. Regionstyrelsens
ordförande beslutar om representation. Regiondirektör, ekonomidirektör och budgetchef samt vid
behov övriga tjänstepersoner i presentationssyfte.
Syfte; Syftet är att med den politiska majoriteten föra dialog om inriktningarna för innehållet i
planeringsförutsättningarna
Underlag; beräkningar av finansiellt utrymme för planeringsperioden, sammanfattning av
omvärldsbevakning, investeringsplan, preliminära budget och ramberäkningar m.m
Mål; Att erhålla klartecken för fortsatt arbete med planeringsförutsättningarna
Dokumentation av möte; Ekonomidirektörens minnesanteckningar
Fortsatt arbete; Arbete med planeringsförutsättningarna fortsätter utifrån inriktningar från mötet

Avstämning omvärldsbevakning och ekonomiskt utrymme, 19 januari 2021








Det här är ett internt beredningsmöte med regionstyrelsens ordförande.
Deltagare; Regionstyrelsens ordförande och representanter för majoriteten. Regionstyrelsens
ordförande beslutar om representation. Regiondirektör, ekonomidirektör och budgetchef samt vid
behov övriga tjänstepersoner i presentationssyfte.
Syfte; Syftet är att med den politiska majoriteten föra dialog om inriktningarna för innehållet i
planeringsförutsättningarna
Underlag; Detaljerade budget och ramberäkningar, resultatet av genomförda budgetdialoger,
investeringsplan och omvärldsbevakning m.m. samt presentationsmaterial
Mål; Att erhålla klartecken från majoriteten för inriktningarna till arbetet med
planeringsförutsättningarna
Dokumentation av möte; Ekonomidirektörens minnesanteckningar
Fortsatt arbete; Slutförande av planeringsförutsättningarna utifrån inriktningar från mötet

Avstämning planeringsförutsättningar, 29 januari 2021








Det här är ett internt beredningsmöte med regionstyrelsens ordförande.
Deltagare; Regionstyrelsens ordförande och representanter för majoriteten. Regionstyrelsens
ordförande beslutar om representation. Regiondirektör, ekonomidirektör, budgetchef samt övriga
tjänstepersoner i presentationssyfte.
Syfte; Syftet är att den politiska majoriteten ska ges möjlighet att slutjustera och ge klartecken till
förslaget till planeringsförutsättningar
Underlag; Slutligt förslag till planeringsförutsättningar samt presentationsmaterial
Mål; Att erhålla klartecken från majoriteten för att kunna färdigställa ett slutligt förslag till
planeringsförutsättningar
Dokumentation av möte; Ekonomidirektörens minnesanteckningar
Fortsatt arbete; Färdigställande och utskick av det slutliga förslaget till planeringsförutsättningarna
inför Kickoff

Avstämning styrdialoger, 21 april 2021







Det här är ett internt beredningsmöte med regionstyrelsens ordförande.
Deltagare; Regionstyrelsens ordförande och representanter för majoriteten. Regionstyrelsens
ordförande beslutar om representation. Regiondirektör, ekonomidirektör, budgetchef samt övriga
tjänstepersoner i presentationssyfte.
Syfte; Syftet är att med den politiska majoriteten bedöma styrdialogernas påverkan på regionplanen
Underlag; Mötesprotokoll från genomförda styrdialoger och regiondirektörens sammanfattning av
nämndernas återkoppling på planeringsförutsättningarna samt aktuell lägesuppdatering med förslag
till påverkan på kommande Regionplan.
Mål; Att erhålla klartecken för styrdialoger och andra inriktningar ska påverka regionplanen
Dokumentation av möte; Ekonomidirektörens minnesanteckningar



Fortsatt arbete; Inarbetning av politiskt prioriterade delar av nämndernas återkoppling i regionplanen

Avstämning slutligt förslag till regionplan, 3 maj 2021








Det här är ett internt beredningsmöte med regionstyrelsens ordförande.
Deltagare; Regionstyrelsens ordförande och representanter för majoriteten. Regionstyrelsens
ordförande beslutar om representation. Regiondirektör, ekonomidirektör, budgetchef samt övriga
tjänstepersoner i presentationssyfte.
Syfte; Syftet är att den politiska majoriteten ska ges möjlighet att slutjustera och ge klartecken till
Regiondirektörens förslag till Regionplan
Underlag; Regiondirektörens förslag till Regionplan samt presentationsmaterial
Mål; Att erhålla klartecken från majoriteten för att kunna färdigställa ett slutligt förslag till regionplan
Dokumentation av möte; Ekonomidirektörens minnesanteckningar
Fortsatt arbete; Färdigställande och utskick av det slutliga förslaget till regionplan inför politisk
behandling

