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Sammanträdesplan 2023 regionala utvecklingsförvaltningen
Sammanfattning
Planering av sammanträden inom regionala utvecklingsförvaltningen för politiska instanser i form
av beredningar, utskott, nämnd, presidieberedning samt tjänstepersonsberedning och
kommunchefsforum inför valåret 2023.
Planen har tagit hänsyn till sammanträdestider för Sveriges Kommuners och Regioner,
regionfullmäktige och regionstyrelsen, kommunala sammanträdesdagar som förläggs i början av
veckan samt stoppdatum kopplade till EU finansiering och organisationens interna ekonomiska
händelser.
Coronapandemin har förändrat vårt arbetssätt vilket innebär att vi idag använder oss i större
utsträckning av digitala mötessystem. Denna mötesform innebär minskat resande och minskade
kostnader. Vi har blivit mer flexibla vilket innebär möjligheter att förlägga möten på andra tider och
dagar, i jämförelse när vi bara använda oss av fysiska sammanträden. Detta har påverkat
planeringen av 2023 års sammanträden.
Förslag till förändringar
Under mandatperiodens föregående år har regionala utvecklingsnämnden haft fyra sammanträden
på våren samt tre sammanträden på hösten. Sammanträdet närmast sommaren förläggs normalt i
slutet på maj månad, det första sammanträdet på hösten i slutet på september. Det avstånd som
uppstår i tid mellan maj och september sammanträden öppnar för att en stor mängd ärenden
hinner skapas under juni, juli och augusti. Varje höst hanterar regionala utvecklingsnämnden
dessutom bolagsdialoger inom sitt ansvarområde, utspridda över höstens tre sammanträden.
För att skapa en jämnare fördelning av ärenden för nämnden att hantera har vårens fyra
sammanträden planerats med större tidsavstånd med den fjärde sammanträdet förlagt i slutet på
juni månad. Förhoppningen är att junisammanträdet kommer avlasta sammanträdet i september
och skapa en jämnare fördelning av ärenden över hela hösten 2023.
År 2023 är inledningen på kommande mandatperiod. Inför varje mandatperiod behöver regionala
utvecklingsnämnden hantera särskilda valärenden och administrativa ärenden inklusive val till
utskott, beredningar och överstatliga samarbeten. Därför förläggs ett särskilt sammanträde tidigt i
januari. Vid sammanträdet väljs bland annat arbetsutskottets förtroendevalda, och det föregås
därför inte av ett sammanträde för arbetsutskottet.
För kommande mandatperiod kommer kollektivtrafikutskottets ansvarsuppgifter upptas i
arbetsutskottet och kollektivtrafikutskottet kommer upphöra. Detta kommer innebära att
arbetsutskottet bereder nämndens kollektivtrafikfrågor vid arbetsutskottets sammanträden.
Arbetsutskottet planeras därför ha heldagssammanträden under 2023. Kulturberedningen upptar
beredningen av kulturärenden och föreslås sammanträda inför varje RUN.
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Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår att sammanträdesplanen år 2023 antas enligt den mer
detaljerade beskrivningen nedan:
-

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning (RUN PB)
Innan kallelsen till kulturberedningen går ut dvs ca 10 arbetsdagar innan KB.
RUN PB är i detta fall samma gruppering som RUN AU. Beredningen förläggs inte i direkt
anslutning till tjänstepersonsberedningen, vilket ger mer utrymme till förberedelse för
inblandade tjänstepersoner. Presidieberedningen planerar för både KB, RUN AU och RUN.
Här finns möjlighet att gå igenom ärenden för kommande och framtida sammanträden samt få
en bättre inblick i vad som händer inom kommunal samverkan.
Datum: 10 januari, 7 mars, 19 april, 22 maj, 23 augusti, 15 september, 27 november

-

Kulturberedningen (KB)
Kulturutskottet går från att vara ett utskott till en nämndsberedning och byter namn till
kulturberedningen. Kollektivtrafikutskottet upphör från och med 2023. Kulturberedningen
bereder kulturfrågor inför regionala utvecklingsnämndens varje sammanträde enligt upprättad
uppdragsbeskrivning och sammanträder sju gånger under året.
Datum KB: 19 januari, 15 mars, 2 mars, 27 april, 30 maj, 30 augusti, 15 september, 27 oktober

-

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott (RUN AU)
Två veckor innan RUN. Främst onsdag eller torsdag heldag.
Datum: 2 februari, 22 mars, 10 maj, 11 maj, 7 juni, 13 september, 4 oktober, 22 november

-

Regionala utvecklingsnämnden (RUN)
Främst torsdagar två veckor efter RUN AU. Alla nämndens sammanträden är inte direkt
kopplade till regionfullmäktige. I övrigt har ekonomi satt deadlines som nämnden behöver ta
hänsyn till. Alla dessa faktorer kan ibland innebära att det vissa månader är tätare mellan
sammanträdestillfällena än andra. Fördjupningsdagar i RUN är inplanerade i augusti 2023 den
24-25 augusti.
Datum: 11 januari, 16 februari, 5 april, 24 maj, 27 juni, 28 september, 19 oktober, 7 december

-

Primärkommunala delegationen (PKD)
Ca 10 dagar innan RUN AU. Främst onsdag eller torsdag förmiddagar.
Datum: 18 januari, 16 mars, 31 maj, 31 augusti, 9 november

-

Primärkommunala delegationens arbetsutskott (PKD AU)
7-10 dagar innan PKD. Främst onsdag och torsdag förmiddagar. PKD AU sammanträder alltid
på samma dag som fullmäktigeberedningen för samverkan och regional utveckling (BSR). Vid
två tillfällen sammanträder PKD AU utan efterföljande PKD, 18 april och 27 september.
Datum: 2 mars, 18 april, 17 maj, 23 augusti, 27 september, 26 oktober

-

Delegationen för utbildning (DU) och delegationen för social välfärd och hälsa (DSH)
Delegationerna sammanträder på angränsande dagar, vilket innebär att förvaltningen behöver
planera för detta.
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Datum DU: 9 februari, 2 maj, 6 september, 18 oktober
Datum DSH: 8 februari, 3 maj, 7 september, 19 oktober
Fullmäktigeberedningen för samverkan och regional utveckling (BSR)
Främst onsdagar och torsdagar. BSR sammanträder alltid samma dag som PKD AU
sammanträder. Beredningens syfte är att inom området regional utveckling omhänderta
relevanta primärkommunala perspektiv utifrån fullmäktiges tematiska uppdrag.
Datum: 2 mars, 18 april, 17 maj, 23 augusti, 27 september, 26 oktober
Samrådet för samverkan och regional utveckling (Samrådet)
Samrådet sammanträder alltid dagen efter RUN AU.
Datum: 3 februari, 23 mars, 11 maj, 8 juni, 14 september, 5 oktober, 23 november.
-

Tjänstepersonsberedning (TB)
Varje månad med undantag för juli. Regionala utvecklingsdirektören beslutar om ärenden som
ska vidare för politisk beredning och beslut.

-

Kommunchefsforum (KCF)

Övriga faktorer att ta hänsyn till 2023:
- Undvik att förlägga sammanträden på kommunernas sammanträdesdagar samt under loven.
- Större evenemang såsom Västerbotten på Grand Hôtel, Almedalen, European week och
Digitala Västerbotten

Förslag till beslut
Utskottet/nämnden/beredningen föreslås anta sina respektive sammanträdesdagar för 2023 under
förutsättning att regionala utvecklingsnämnden antar den föreslagna sammanträdesplanen för
2023.
Bilagor
Regionala utvecklingsförvaltningens sammanträdesprocess 2023
Kalender Region Västerbottens sammanträdesplan 2023
Beslut expedieras till
Regionala utvecklingsnämndens kansli

