Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-10-28

Regionfullmäktige
Plats och tid

Arena Varberg, klockan 10:00-14:52

Ledamöter

Per Stané Persson (S)
Mikaela Waltersson (M)
Tommy Bech (SD)
Christian Lidén (C)
Margit Bik (S)
Ann Molander (L)
Lars Fritzon (S)
Anton Nilsson (SD)
Elisabet Babic (M)
Thomas Jönsson (M) (ordförande)
Johan Lindahl (S)
Carita Boulwén (SD)
Johnny Rosenberg Bodmar (KD)
Christofer Lundholm (M)
Georg Cserti (SD)
Svetlana Svensson (V)
Patrik Thorsson Nilsson (S)
Camilla Gustafsson (S)
Inger Brosved (L)
Helene Andersson (C)
Erik Hellsborn (SD)
Niklas Mattsson (KD)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Anna Roos (C)
Christoffer Johansson (S)
Maria Losman (MP)
Tommy Rydfeldt (L)
Christian Johansson (M)
Kristina Karlsson (C) (1:e vice ordförande)
Jonas Strand (S)
Axel Storckenfeldt (M)
Helen Ung Le (S)
Lena Ludvigsson (V)
Lisa Andersson (M)
Karl Gunnar Svensson (KD)
Bengt Kjellgren (M) ersätter Möllefors Eva Karin (M)
Reine Antonér (M) ersätter Gösta Bergenheim (M)

Paragrafer

§§51-86

Utses att justera

Margit Bik (S)
Christian Lidén (C)

Justeringens plats och tid

Regionens hus, Halmstad, 2020-11-05, klockan 15:00

Underskrifter
Sekreterare
Ordförandes sign

........................................................................................................
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 2 av 3
Helge Scharf Wramling
Ordförande

........................................................................................................
Thomas Jönsson (M)

Justerare

................................................
Margit Bik (S)

Ordförandes sign

………………………………..
Christian Lidén (C)

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 3 av 3

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Regionfullmäktige
2020-10-28

Organ
Sammanträdesdatum
Paragrafer
Justeringsdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande
Protokollets förvaringsplats
Regionkontoret

Underskrift

.................................................

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

Ärendelista
§51
§52
§53
§54
§55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81

Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2020
Motion från Carita Boulwén och Sara-Lena Bjälkö (SD) om att stoppa
Region Hallands bidrag till studieförbundet Ibn Rushd
Motion från Åke Andersson och Agnes Hultén (V) om att maxa Region
Hallands konstinnehav för ökad hälsa och jämlikhet
Motion Agnes Hulten och Lena Ludvigsson (V) om att utvärdera effekterna
av arbetstidsförkortning inom Region Hallands verksamheter
Motion från Lena Ludvigsson, Svetlana Svensson och Agnes Hultén (V) om
att utreda möjligheten att nå utsatta grupper i Halland med dålig tandhälsa
för tandhälsofrämjande åtgärder
Anmälan av inkomna frågor och interpellationer 2020
Årsredovisning 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
Ansvarsfrihet 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
Årsredovisning 2019 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska
fritidsområden
Ansvarsfrihet 2019 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska
fritidsområden
Redovisning av partistöd 2019
Redovisning av pågående motioner oktober 2020
Revidering av reglemente Intern kontroll
Regionalt skogsprogram
Politisk organisation 2023-2026 samt översyn av arvodesreglemente
Avsägelse av uppdrag som ledamot eller ersättare i regionfullmäktige
Valärende: Val av nämndeman till Förvaltningsrätten i Göteborg
Valärende: Entledigande och val av ny ledamot i Lokal nämnd Falkenberg
Region Halland uppföljningsrapport 2 2020
Svar på motion, Satsning på våra ungdomsmottagningar och våra
ungdomars hälsa
Svar på motion, obligatoriskt utskick av parkeringstillstånd
Svar på motion, Säkerhet kring receptionen på sjukhuset i Halmstad
Svar på motion, mötes- och resepolicy
Svar på motion, väl fungerande brukarinflytande, en grundförutsättning för
förflyttning till den nära vården
Svar på motion, säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser
Svar på motion, jämställdhetsanalysera politiska beslut
Svar på motion om trygghetsstopp
Revidering av fullmäktiges arbetsordning - deltagande på distans
Avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensa 2020-2021 för prioriterade
invånargrupper
Svar på interpellation till Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§82
§83
§84
§85
§86

(M) från Maria Losman och Svein Henriksen (MP) om minskad
miljöpåverkan från läkemedel
Svar på interpellation till ordförande för Driftnämnden Regionservice från
Svein Henriksen och Maria Losman (MP) om fossilfria fordon i Region
Halland
Svar på interpellation till ordförande för Driftnämnden Psykiatri, om hur
könsfördelningen inom psykiatrin ser ut när det gäller könsskillnader inom
den psykiatriska vården i Region Halland
Omvärlds- och framtidsanalys
Valärende: Val av ledamot i driftnämnden Hallands sjukhus
Avslutning

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§51
Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att



utse Margit Bik (S) och Christian Lidén (C) att jämte ordföranden justera
protokollet.
justering sker den 2020-11-05 klockan 15:00, regionens hus, Halmstad.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§52
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2020
RS200019
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


anteckna de inkomna skrivelserna till protokollet.

Ärendet
Följande skrivelser, vilka har delgivits regionfullmäktiges ledamöter och ersättare,
anmäls för anteckning till protokollet.






Revisionsrapport Granskning pensionshantering och redovisning
Revisionsrapport Granskning Tillgänglighet inom folktandvården
Revisionsrapport Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt
Revisionsrapport Granskning av medicinteknisk utrustning
Revisionsrapport Granskning av regionens miljöarbete

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport - Granskning Pensionshantering och redovisning
 Revisionsrapport - Granskning av Folktandvården
 Revisionsrapport - Granskning av RS Uppsiktsplikt
 Revisionsrapport - Granskning Anskaffning av medicinteknisk utrustning
 Revisionsrapport - Granskning av regionens miljöarbete final
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§53
Motion från Carita Boulwén och Sara-Lena Bjälkö (SD) om att
stoppa Region Hallands bidrag till studieförbundet Ibn Rushd
RS200969
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning.

Ärendet
Carita Boulwén (SD) och Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar i motion inkommen 2020-0723:
- att Region Halland stoppar allt stöd till studieförbundet Ibn Rushd
- att genomföra en konsekvensanalys gällande det stöd Ibn Rushd erhållit från
Region Halland
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att


överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion från Sverigedemokraterna om att stoppa Region Hallands bidrag till
studieförbundet Ibn Rushd
Expedieras till
Regionstyrelsen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§54
Motion från Åke Andersson och Agnes Hultén (V) om att maxa
Region Hallands konstinnehav för ökad hälsa och jämlikhet
RS201137
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning.

Ärendet
Motion från Åke Andersson och Agnes Hultén (V) med följande yrkanden:
- att Region Halland tar fram en plan för hur dess konstinnehav kan användas mer
aktivt som hälsoresurs och komma fler hallänningar till del
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att


överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion från Vänsterpartiet om att maxa Region Hallands konstinnehav för
ökad hälsa och jämlikhet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Page 9 of 73

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§55
Motion Agnes Hulten och Lena Ludvigsson (V) om att utvärdera
effekterna av arbetstidsförkortning inom Region Hallands
verksamheter
RS201136
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning.

Ärendet
Agnes Hultén och Lena Ludvigsson (V) har i en motion gjort följande yrkande:
- att Region Halland gör en grundlig utvärdering av den/de modell/modeller för
arbetstidsförkortning som finns inom dess verksamhet
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att


överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion från Vänsterpartiet om att utvärdera effekterna av arbetstidsförkortning
inom Region Hallands verksamheter
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§56
Motion från Lena Ludvigsson, Svetlana Svensson och Agnes Hultén
(V) om att utreda möjligheten att nå utsatta grupper i Halland med
dålig tandhälsa för tandhälsofrämjande åtgärder
RS201135
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning.

Ärendet
Lena Ludvigsson, Svetlana Svensson och Agnes Hultén (V) har i en motion gjort
följande yrkande:
- att Region Halland tar fram en handlingsplan för att utjämna skillnader och
förebygga skillnader i tandhälsa hos sin befolkning
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att


överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion från Vänsterpartiet om att utreda möjligheten att nå utsatta grupper i
Halland med dålig tandhälsa för tandhälsofrämjande åtgärder
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§57
Anmälan av inkomna frågor och interpellationer 2020
RS200022
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


interpellationen från Lena Ludvigsson får ställas.

Ärendet
Interpellation från Lena Ludvigsson (V) har inkommit med interpellation till ordförande
i Dristnämnden psykiatri, Lars Gustafsson, om hur könsfördelningen inom psykiatrin
ser ut när det gäller könsskillnader inom den psykiatriska vården i Region Halland.
Regionfullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation eller
fråga får ställas.
I Kommunallagen (2017:725) kapitel 5, §§ 59-64 finns lagar kring interpellationer och
frågor.
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att


interpellationen från Lena Ludvigsson får ställas.

Beslutsunderlag
 interpellation ang könsfördelning psykiatri.pdf(386728) (0)_TMP
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§58
Årsredovisning 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
RS200664
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


godkänna årsredovisning 2019 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse.

Ärendet
Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse har överlämnat årsredovisningen
för 2019.
Revisorerna har granskat årsredovisning och styrelsens förvaltning. I
revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden en rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Revisorerna har inte
kunnat finna att styrelseledamöterna har handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Enligt stiftelseförordnandet ska regionfullmäktige besluta om att godkänna
årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Med anledning av revisorernas uttalande och stadgans lydelse föreslås att
årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


godkänna årsredovisning 2019 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse.

Beslutsunderlag
 §132 RS Årsredovisning 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
 Årsredovisning 2019, Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige
Expedieras till
Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Page 14 of 73

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§59
Ansvarsfrihet 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
RS200664
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Ärendet
Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse har överlämnat årsredovisningen
för 2019.
Revisorerna har granskat årsredovisning och styrelsens förvaltning. I
revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Revisorerna har inte
kunnat finna att styrelseledamöterna har handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Enligt stiftelseförordnandet ska regionfullmäktige besluta om att godkänna
årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Med anledning av revisorernas uttalande och stadgans lydelse föreslås att
årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Beslutsunderlag
 §132 RS Årsredovisning 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
 Årsredovisning 2019, Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige
Expedieras till
Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§60
Årsredovisning 2019 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för
västsvenska fritidsområden
RS200811
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


notera årsredovisning 2019 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska
fritidsområden till handlingarna.

Ärendet
Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, har
överlämnat årsredovisning 2019 för stiftelsen.
Västkuststiftelsen förvaltar totalt 281 reservat i området varav 11 är i Halland. Region
Hallands bidrag var under 2019 1.184 tkr. Stiftelsen hade en omsättning på 61.954
tkr. med ett resultat på 4.030 tkr.
Revisorerna har granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning. I
revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Enligt revisorernas uppfattning har
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Enligt stiftelsens stadgar är Region Halland en av tre huvudmän. Ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning prövas, enligt § 8 i stadgarna, av huvudmännen.
Regionfullmäktige har därmed att besluta om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Med anledning av revisorernas uttalande föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


notera årsredovisning 2019 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska
fritidsområden till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag
 §116 RS Årsredovisning Västkuststiftelsen 2019
 Tjänsteskrivelse Västkuststiftelsens årsredovisning 2019
 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2019
Expedieras till
Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§61
Ansvarsfrihet 2019 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska
fritidsområden
RS200811
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Ärendet
Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, har
överlämnat årsredovisning 2019 för stiftelsen.
Västkuststiftelsen förvaltar totalt 281 reservat i området varav 11 är i Halland. Region
Hallands bidrag var under 2019 1.184 tkr. Stiftelsen hade en omsättning på 61.954
tkr. med ett resultat på 4.030 tkr.
Revisorerna har granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning. I
revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Enligt revisorernas uppfattning har
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Enligt stiftelsens stadgar är Region Halland en av tre huvudmän. Ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning prövas, enligt § 8 i stadgarna, av huvudmännen.
Regionfullmäktige har därmed att besluta om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Med anledning av revisorernas uttalande föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 §116 RS Årsredovisning Västkuststiftelsen 2019
 Tjänsteskrivelse Västkuststiftelsens årsredovisning 2019
 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2019
Expedieras till
Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§62
Redovisning av partistöd 2019
RS200279
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


godkänna redovisning av partistöd 2019.

Ärendet
Mottagare av partistöd ska varje år lämna en skriftlig redovisning som visar hur
stödet använts. Enligt kommunallagen ska partistödet användas för att stärka
partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Redovisningen sker per kalenderår och lämnas till regionfullmäktige. Redovisningen
omfattar erhållet partistöd men inte övriga intäkter och kostnader partiet har. En
redovisning ska dock göras om det skett en överföring till andra delar av
partiorganisationen. Då skall även redovisas vilken motprestation som erhållits. Har
delar av partistödet använts till någon form av valfond eller annan form av sparande
ska även detta redovisas.
Redovisningen ska ske senast den 30 juni året efter att partistödet utbetalats.
Samtliga partier i regionfullmäktige har lämnat in redovisning inom utsatt tid.
Regionkontorets bedömning är att redovisningarna följer kommunallagens
intentioner. Därför föreslås att regionfullmäktige godkänner redovisningarna.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


godkänna redovisning av partistöd 2019.

Beslutsunderlag
 Paragraf 145 - Redovisning av partistöd 2019
 Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2019
 Redovisning av erhållet lokal partistöd 2019 med granskningsrapport och
intyg, Centerpartiet
 Komplettering till Redovisning av erhållet lokal partistöd 2019, Centerpartiet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av erhållet lokal partistöd 2019 med granskningsrapport och
intyg, Sverigedemokraterna
Redovisning av erhållet lokal partistöd 2019 med granskningsrapport och
intyg, Socialdemokraterna
Redovisning av erhållet lokal partistöd 2019 med granskningsrapport och
intyg, Vänsterpartiet
Redovisning av erhållet lokal partistöd 2019 med granskningsrapport och
intyg, Kristdemokraterna
Redovisning av erhållet lokal partistöd 2019 med granskningsrapport och
intyg, Moderaterna
Redovisning av erhållet lokal partistöd 2019 med granskningsrapport och
intyg, Liberalerna
Redovisning av erhållet lokal partistöd 2019 med granskningsrapport och
intyg, Miljöpartiet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§63
Redovisning av pågående motioner oktober 2020
RS160315
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


lägga redovisningen över pågående motioner till handlingarna.

Ärendet
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska regionstyrelsen två gånger om året
redovisa till fullmäktige vilka motioner som ännu inte har slutbehandlats.
I skrivande stund är femton motioner ej slutbehandlade. Av dessa är åtta motioner i
politisk behandling. Av resterande sju motioner har en varit i beredning längre än ett
år, Grön Rehabilitering. Denna motion beräknas nå fullmäktige i december 2020.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar att


lägga redovisningen över pågående motioner till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Paragraf 144 - Redovisning av pågående motioner oktober 2020
 Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner oktober 2020
 Ej färdigberedda motioner
Expedieras till
Samtliga driftnämnder
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§64
Revidering av reglemente Intern kontroll
RS200032
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att



fastställa reglementet för intern kontroll.
tidigare reglemente och tillämpningsanvisningar upphör att gälla i och med
detta beslut.

Ärendet
Ett regionövergripande processarbete för Intern kontroll har under våren inletts på
initiativ av Regionkontorets Ekonomiavdelning. Syftet är att åstadkomma ett likartat
arbetssätt inom alla förvaltningar genom detaljerade tillämpningsanvisningar som till
viss del är enhetliga men också anpassade till verksamheternas olikheter.
Det nya reglementet beskriver kortfattat och övergripande syfte och ansvar. Det har
tagits fram av representanter för processarbetet från Hallands Sjukhus och
Regionkontoret och bedöms vara bra grund för det fortsatta regionövergripande
arbetet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att



fastställa reglementet för intern kontroll.
tidigare reglemente och tillämpningsanvisningar upphör att gälla i och med
detta beslut.

Beslutsunderlag
 §131 RS Revidering av reglemente Intern kontroll
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente Intern kontroll
 Reglemente Intern kontroll
Expedieras till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§65
Regionalt skogsprogram
RS190671
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att



godkänna det regionala skogsprogrammet för Halland.
ge regionstyrelsen i uppdrag att prioritera de insatser som bedöms vara
relevanta att arbeta med ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Ärendet
2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram, motsvarande det som
skett inom livsmedelsområdet. I samband med detta beslutades också att fördela
medel till länen för att åstadkomma regionala dialoger och strategier för att stötta det
nationella skogsprogrammet. I Halland inleddes arbetet under 2018 genom att en
mycket bred sammansatt grupp bjöds in till dialog. En referensgrupp tillsattes också
som också fungerat som styrgrupp för dialogen. I referensgruppen har
representanter för Region Halland, länsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund,
Skogsstyrelsen och Södra skogsägarna medverkat. Inriktningen har varit att utarbeta
ett brett regionalt skogsprogram som har sin utgångspunkt från det nationella
skogsprogrammet men också att åstadkomma en tydlig koppling mot det
övergripande Agenda 2030 arbetet och de globala målen. De breda dialogerna har
fortsatt under hela programarbetet och för Region Hallands del har kontinuerliga
avstämningar skett med regionstyrelsens tillväxtutskott.
Det regionala skogsprogrammets vision är att den halländska skogen ska bidra till
jobb och hållbar tillväxt samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Syftet med
det regionala skogsprogrammet är att skapa engagemang och identifiera relevanta
aktörer som kan bidra till skogsprogrammets mål. Syftet är också att skapa regional
aktivitet för fler jobb, en hållbar tillväxt och bidra till en växande bioekonomi.
Programmet ska även synliggöra skogsnäringens betydelse för den regionala
utvecklingen i Halland.
Skogsprogrammet innehåller fyra fokusområden och 20 prioriterade insatsområden
som respektive deltagande organisation har möjlighet att arbeta med utifrån varje
organisations förutsättningar.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionkontoret föreslår att Region Halland beslutar att ställa sig bakom det regionala
skogsprogrammet och uppdra åt regionstyrelsen att prioritera de insatser som
bedöms vara relevanta att arbeta med ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att



godkänna det regionala skogsprogrammet för Halland.
ge regionstyrelsen i uppdrag att prioritera de insatser som bedöms vara
relevanta att arbeta med ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Beslutsunderlag
 §138 RS Regionalt skogsprogram
 Tjänsteskrivelse Regionalt skogsprogram
 Regionalt skogsprogram för Halland_20200331
Expedieras till
Länsstyrelsen i Hallands län
Skogsstyrelsen, Hallands distrikt
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§66
Politisk organisation 2023-2026 samt översyn av
arvodesreglemente
RS200982
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att





uppdra åt regionstyrelsen att tillsammans med parlamentariskt tillsatt kommitté
presentera förslag till politisk organisation, samt arvodesreglemente som kan
beslutas före valet 2022, dock senast februari 2022.
fullmäktige beslutar vidare att till den parlamentariska kommittén utse följande
ledamöter (en ordinarie från respektive parti med ersättare):
- Mikaela Waltersson (M), tillika kommitténs ordförande, ersättare Axel
Storckenfeldt (M)
- Helene Andersson (C), ersättare Anna Roos (C)
- Benny Strandberg (KD), ersättare Niklas Mattsson (KD)
- Tommy Rydfeldt (L), ersättare Ann Molander (L)
- Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), ersättare Per Stané Persson (S)
- Maria Losman (MP), ersättare Svein Henriksen (MP)
- Agnes Hultén (V), ersättare Lena Ludvigsson (V)
- Carita Boulwén (SD), ersättare Stina Isaksson (SD)
anteckna att ersättaren har närvarorätt endast vid förhinder för ordinarie.

Ärendet
Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att se över den politiska organisationen
och värdera eventuella svagheter och styrkor kopplat till uppdrag och ansvar.
Översynen sker alltid på politiskt initiativ men med aktiv stöttning av tjänstemän som
har en rådgivande och utredande roll. Värderingen bör ta sina utgångspunkter i
demokratisk styrning och insyn, effektivitet och ekonomi och ha en jämförande utblick
mot likvärdiga organisationer. De ekonomiska aspekterna rör företrädesvis
regleringarna i arvodesbestämmelserna.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


uppdra åt regionstyrelsen att tillsammans med parlamentariskt tillsatt kommitté
presentera förslag till politisk organisation, samt arvodesreglemente som kan
beslutas före valet 2022, dock senast februari 2022.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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fullmäktige beslutar vidare att till den parlamentariska kommittén utse följande
ledamöter (en ordinarie från respektive parti med ersättare):
- Mikaela Waltersson (M), tillika kommitténs ordförande, ersättare Axel
Storckenfeldt (M)
- Helene Andersson (C), ersättare Anna Roos(C)
- Benny Strandberg (KD), ersättare Niklas Mattsson (KD)
- Tommy Rydfeldt (L), ersättare Ann Molander (L)
- Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), ersättare Per Stané Persson (S)
- Maria Losman (MP), ersättare Svein Henriksen (MP)
- Agnes Hultén (V), ersättare Lena Ludvigsson (V)
- Carita Boulwén (SD), ersättare Stina Isaksson (SD)
anteckna att ersättaren har närvarorätt endast vid förhinder för ordinarie.

Beslutsunderlag
 §130 RS Politisk organisation 2023-2026 samt översyn av arvodesreglemente
 Politisk organisation 2023-2026 samt översyn av arvodesreglemente
Expedieras till
Respektive ledamot
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§67
Avsägelse av uppdrag som ledamot eller ersättare i
regionfullmäktige
RS180443
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att



entlediga Karin Lundberg (M) från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
från och med den 28 oktober 2020.
begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen.

Ärendet
Föreligger avsägelser från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige från Karin
Lundberg (M).
Beslutsunderlag
 Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige, Karin Lundberg
Expedieras till
Karin Lundberg
Länsstyrelsen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§68
Valärende: Val av nämndeman till Förvaltningsrätten i Göteborg
RS180443
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


ärendet återkommer vid nästkommande sammanträde för utnämning av ny
nämndeman.

Ärendet
Förvaltningsrätten i Göteborg har entledigat Ann-Christine Rosengren från uppdrag
som nämndeman vilket framgår i skrivelse daterad den 2020-08-24. Ann-Christine
Rosengren har varit nominerad av Socialdemokraterna. Fullmäktige har därmed att
utse ny nämndeman till Förvaltningsrätten i Göteborg för perioden till och med 202312-31.
Beslutsunderlag
 Beslut om entledigande från uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i
Göteborg, Ann-Christine Rosengren
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§69
Valärende: Entledigande och val av ny ledamot i Lokal nämnd
Falkenberg
RS180443
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att



entlediga Jerk Jakobs (KD) från uppdrag som ledamot i Lokal nämnd
Falkenberg.
utse Marianne Lundh (KD), Falkenberg, till ny ledamot i Lokal nämnd
Falkenberg till och med 2022-12-31.

Ärendet
Jerk Jakobs (KD) begär i skrivelse den 2020-09-22 entledigande från sitt uppdrag
som ledamot i Lokala nämnden Falkenberg.
Om fullmäktige beslutar att entlediga Jerk Jakobs (KD) behöver en ny ledamot i Lokal
nämnd Falkenberg väljas för återstoden av innevarande mandatperiod (till och med
2022-12-31)
Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i Lokal nämnd
Falkenberg, Jerk Jakobs
Expedieras till
Lokal nämnd Falkenberg
Jerk Jakobs
Marianne Lundh
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§70
Region Halland uppföljningsrapport 2 2020
RS200033
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att



godkänna uppföljningsrapport 2.
avslå tilläggsyrkande att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta
fram underlag för att inrätta en resultatutjämningsreserv alternativt om ett nytt
system utvecklas nationell det som är mest lämpat.

Reservationer
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Lena Ludvigsson (V), Christoffer Johansson (S),
Lars Fritson (S), Helen Ung Le (S), Jonas Strand (S), Patrik Thorsson Nilsson (S),
Johan Lindahl (S), Margit Bik (S), Per Stané Persson (S), Maria Losman (MP) och
Camilla Gustavsson (S) reserverar sig mot fullmäktiges beslut att avslå
tilläggsyrkandet.
Yrkanden
Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet infaller
Tommy Rydfeldt (L), Helene Andersson (C), Christian Lidén (C), Elisabeth Babic (M),
Carita Boulwén (SD), Christian Johansson (M),
Tilläggsyrkande
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar ett tillägg till beslutet nämligen att
regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för att inrätta en
resultatutjämningsreserv alternativt om ett nytt system utvecklas nationellt det som är
mest lämpat. I yrkandet instämmer Lena Ludvigsson (V), Per Stané Persson (S),
Maria Losman (MP) och Margit Bik (S).
Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på huvudförslaget och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) med fleras
yrkande och finner att regionfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Följande omröstningsproposition uppläses och godkännes.
Den som vill avslå tilläggsyrkande röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet
röstar nej.
Vid omröstning lämnas 23 ja-röster, 13 nej-röster och en ledamot avstår från att delta
i omröstningen.
Ordförande tillkännager att regionfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet.
Ärendet
Pandemins effekter och konsekvenser står i fokus för årets andra uppföljningsrapport
för Region Halland. Region Halland har tagit ett stort ansvar under pandemin i det
nära samarbete som skett i Halland mellan olika aktörer. I organisationen har läget
följts kontinuerligt och strukturen för ledning och styrning anpassats utifrån rådande
läge. Inriktningen har varit att i största möjliga mån arbeta med verksamhet enligt
plan och samtidigt hantera pandemin. Utifrån det har nödvändiga
verksamhetsmässiga justeringar gjorts löpande.
Även om tillgängligheten till vård har minskat som en följd av pandemin så har
tillgängligheten också fortsatt varit generellt högre i Halland jämfört med riket.
Minskad produktion, ökad andel digitala vårdkontakter och det arbete som covid-19
inneburit har påverkat verksamhet, personal och ekonomi. Projekt, processer och
uppdrag har i vissa fall pausats eller gått på sparlåga under den mest intensiva delen
av pandemin. Samtidigt har utvecklingen vad gäller digitala vårdmöten tagit stora kliv.
En del medarbetare fick tillfälligt förändrat innehåll i sina arbetsuppgifter då pandemin
krävde ökad bemanning på sjukhuset för det arbete som behövde göras kopplat till
pandemin.
Pandemin har också fört med sig effekter för Hallands näringsliv, kultursektorn och
kollektivtrafiken, där en rad insatser vidtagits för att minska de negativa
konsekvenserna.
Bland annat har man erbjudit avstämningar och rådgivning, tagit fram hantering för
varsel och omställningar samt startat arbete för kompetensutveckling av permitterad
och varslad personal tillsammans med Högskolan i Halmstad och kommunerna.
Kollektivtrafiken har gått under ordinarie tidtabell, men resandet har i stort sett
halverats, vilket fortsatt påverkar intäkterna. Påverkan på besöksnäringen mildrades
något när de slopade reserestriktionerna innebar ett stort antal besökare och
hemmasemestrande i Halland. Även kultursektorn har påverkats, där regionen därför
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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omfördelat medel för att kunna ge expresstöd och stipendier till kulturaktörer. Sedan
hösten har skolorna, som erbjöd distansundervisning under våren, öppnat för
undervisning på plats igen.
Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 888 mnkr för 2020 vilket innebär att
regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Riksdagen har vid
flera tillfällen fattat beslut om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna vilket
har en väsentlig påverkan på resultatet efter 8 månader och prognosen på helåret.
Anledningarna till den förbättrade prognosen är främst riktade- och generella
statsbidrag. Totalt prognostiseras för statsbidrag ett överskott mot budget på 636
mnkr, där 516 mnkr är hänförbara till covid-19. Utöver det har också en lägre
produktion samt ett ökat användande av digitala mötesplatser inneburit lägre
kostnader. Prognosen påverkas också positivt av reavinster på värdepapper samt
utvecklingsmedel som inte utnyttjats.
Den sammantagna bedömningen är att Region Halland uppnår en god ekonomisk
hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Regionens ekonomiska
fokusområde 2020 är att minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en
långsiktigt god ekonomisk hushållning uppnås. Av övriga sju fokusområden
prognostiserar fyra en fullständig måluppfyllelse på helåret och tre att målen uppfylls
delvis.
Region Hallands sjukfrånvaro är något förhöjd och kan kopplas till pandemin under
perioden mars till maj, främst på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer
att stanna hemma vid minsta symptom. Kostnaden för inhyrd personal har ökat något
för sjuksköterskor men minskat för läkare, vilket delvis kan kopplas till ett behov att
säkerställa bemanningen under pandemin. Personalomsättningen har under året
varit ungefär en halv procentenhet över målvärdet, men den interna och externa
omsättningen är oförändrad från samma period föregående år.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


godkänna uppföljningsrapport 2.

Ordförandes sign

Justerares sign
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Beslutsunderlag
 Paragraf 149 - Region Hallands uppföljningsrapport 2 2020
 Tjänsteskrivelse Region Halland uppföljningsrapport 2 2020
 Region Halland Uppföljningsrapport 2 2020
 Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2020
Expedieras till
Samtliga driftnämnder och styrelser
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista: §70
Ärende: Region Halland uppföljningsrapport 2 2020, RS200033

Voteringslist(or)

Omröstning om tilläggsyrkande
Ledamot

Ja

Per Stané Persson (S), ledamot
Mikaela Waltersson (M), ledamot
Tommy Bech (SD), ledamot
Christian Lidén (C), ledamot
Margit Bik (S), ledamot
Ann Molander (L), ledamot
Lars Fritzon (S), ledamot
Anton Nilsson (SD), ledamot
Elisabet Babic (M), ledamot
Thomas Jönsson (M), ordförande
Johan Lindahl (S), ledamot
Carita Boulwén (SD), ledamot
Johnny Rosenberg Bodmar (KD), ledamot
Christofer Lundholm (M), ledamot
Georg Cserti (SD), ledamot
Svetlana Svensson (V), ledamot
Patrik Thorsson Nilsson (S), ledamot
Camilla Gustafsson (S), ledamot
Inger Brosved (L), ledamot
Helene Andersson (C), ledamot
Erik Hellsborn (SD), ledamot
Niklas Mattsson (KD), ledamot
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Christoffer Johansson (S), ledamot
Maria Losman (MP), ledamot
Tommy Rydfeldt (L), ledamot
Christian Johansson (M), ledamot
Kristina Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Jonas Strand (S), ledamot
Axel Storckenfeldt (M), ledamot
Helen Ung Le (S), ledamot
Lena Ludvigsson (V), ledamot
Lisa Andersson (M), ledamot
Karl Gunnar Svensson (KD), ledamot
Bengt Kjellgren (M), ersättare
Reine Antonér (M), ersättare

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Resultat

23
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§71
Svar på motion, Satsning på våra ungdomsmottagningar och våra
ungdomars hälsa
RS181125
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att



avslå att dansa utan krav ingår i ungdomsmottagningens verksamhet.
anse yrkandena om utökad information i årskurs 6-7 och om samverkan med
gymnasieskolorna som besvarade.

Reservationer
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Helen Ung Le (S), Lars Fritson (S), Per Stané
Persson (S), Patrik Thorsson Nilsson (S), Johan Lindahl (S), Jonas Strand (S),
Christoffer Johansson (S), Lena Ludvigsson (V), Camilla Gustafsson (S), Margit Bik
(S) och Maria Losman (MP) reserverar sig till förmån för yrkande om bifall till
motionen.
Yrkanden
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Lena
Ludvigsson (C).
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet infaller Ann
Molander (C).
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition mellan regionstyrelsens förslag och yrkande om bifall
till motionen och finner att regionfullmäktige beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Omröstning
Följande propositionsordning uppläses och godkännes.
Den som vill bifalla regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som inte vill det röstar nej.
Vinner nej har regionfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Vid omröstning lämnas 24 ja-röster och 13 nej-röster.
Ordförande tillkännager att regionfullmäktige beslutat enligt regionstyrelsens förslag.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
I en motion från Socialdemokraterna yrkas att dansa utan krav ingår i
ungdomsmottagningarnas verksamhet, att utöka informationen och förebyggande
/upplysning till att återigen gälla elever i årskurs 6-7 samt att
ungdomsmottagningarna (UM) bygger upp en samverkan med gymnasieskolorna.
Motiveringen till avslag för yrkandet att dansa utan krav ska ingå i UM:s verksamhet
är att den aktiviteten drivs mest effektivt av kommunal och idéburen verksamhet.
Motiveringen till att anse de två följande yrkandena besvarade är att dessa går i linje
med det redovisade beslutsunderlag som Driftsnämnd ADH har framställt.
Regionstyrelsen har 2020-06-23 beslutat att underlaget ska föras in i ordinarie
budgetprocess 2022.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar att



avslå att dansa utan krav ingår i ungdomsmottagningens verksamhet.
anse yrkandena om utökad information i årskurs 6-7 och om samverkan med
gymnasieskolorna som besvarade.

Beslutsunderlag
 §136 RS Svar på motion, Satsning på våra ungdomsmottagningar och våra
ungdomars hälsa
 Svar på motion satsning på våra ungdomsmottagningar
 Motionen "Satsning på våra ungdomsmottagningar och våra ungdomars
hälsa" för synpunkter
Expedieras till
Motionären

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista

Regionfullmäktige

Mötesdatum

2020-10-28

Voteringslista: §71
Ärende: Svar på motion, Satsning på våra ungdomsmottagningar och våra ungdomars hälsa,

RS181125
Voteringslist(or)

Ja för bifall till regionstyrelsens förslag
Ledamot

Ja

Per Stané Persson (S), ledamot
Mikaela Waltersson (M), ledamot
Tommy Bech (SD), ledamot
Christian Lidén (C), ledamot
Margit Bik (S), ledamot
Ann Molander (L), ledamot
Lars Fritzon (S), ledamot
Anton Nilsson (SD), ledamot
Elisabet Babic (M), ledamot
Thomas Jönsson (M), ordförande
Johan Lindahl (S), ledamot
Carita Boulwén (SD), ledamot
Johnny Rosenberg Bodmar (KD), ledamot
Christofer Lundholm (M), ledamot
Georg Cserti (SD), ledamot
Svetlana Svensson (V), ledamot
Patrik Thorsson Nilsson (S), ledamot
Camilla Gustafsson (S), ledamot
Inger Brosved (L), ledamot
Helene Andersson (C), ledamot
Erik Hellsborn (SD), ledamot
Niklas Mattsson (KD), ledamot
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Christoffer Johansson (S), ledamot
Maria Losman (MP), ledamot
Tommy Rydfeldt (L), ledamot
Christian Johansson (M), ledamot
Kristina Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Jonas Strand (S), ledamot
Axel Storckenfeldt (M), ledamot
Helen Ung Le (S), ledamot
Lena Ludvigsson (V), ledamot
Lisa Andersson (M), ledamot
Karl Gunnar Svensson (KD), ledamot
Bengt Kjellgren (M), ersättare

Nej
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Avstår

Voteringslista

Regionfullmäktige

Mötesdatum

2020-10-28

Reine Antonér (M), ersättare
Resultat

X
24
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13

0

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§72
Svar på motion, obligatoriskt utskick av parkeringstillstånd
RS191532
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att



avslå motionen med hänvisning till regionkontorets övervägande.
sända motionssvaret till samtliga driftnämnder.

Reservation
Carita Boulwén (SD) och Erik Hellsborn (SD) reserverar sig mot beslutet.
Yrkande om bordläggning
Carita Boulwén (SD) yrkar att ärendet bordläggs.
Mikaela Waltersson (M) yrkar att regionfullmäktige beslutar i ärendet idag.
Beslut angående bordläggning
Ordförande ställer proposition mellan yrkande om bordläggning och yrkande om att
ärendet ska avgöras idag och finner att regionfullmäktige beslutar att ärendet skall
avgöras idag.
Omröstning begärs och verkställs.
Omröstning om bordläggning
Följande propositionsordning uppläses och godkännes.
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet
bordläggs röstar nej.
Vid omröstning lämnas 31 ja-röster, 5 nej-röster. En ledamot avstår från att delta i
omröstningen.
Ordförande tillkännager att regionfullmäktige beslutat att ärendet skall avgöras idag.
Beslut om huvudförslag
Ordförande finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen
regionstyrelsens beslut. Ordförande frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med
detta och finner att så är fallet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige
Ärendet
Motion har inkommit med förslag att parkeringstillstånd skickas ut tillsammans med
kallelse när sådant krävs, i syfte att underlätta för patienten vid ankomst.
Regionkontoret bedömer att den aktuella frågeställningen i första hand bör hanteras i
verksamheten samt driftnämnderna och inte i fullmäktige. Regionkontoret föreslår
därför att motionen avslås.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att



avslå motionen med hänvisning till regionkontorets övervägande.
sända motionssvaret till samtliga driftnämnder.

Beslutsunderlag
 §42 RS Svar på motion angående obligatoriskt utskick av parkeringstillstånd
 Svar på motion angående obligatoriskt utskick av parkeringstillstånd
 Motion från Sverigedemokraterna, Obligatoriskt utskick av parkeringstillstånd
för patienter, där sådant krävs
Expedieras till
Motionären
Samtliga driftnämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista

Regionfullmäktige

Mötesdatum

2020-10-28

Voteringslista: §72
Ärende: Svar på motion, obligatoriskt utskick av parkeringstillstånd, RS191532

Voteringslist(or)

Omröstning om bordläggning
Ledamot

Ja

Per Stané Persson (S), ledamot
Mikaela Waltersson (M), ledamot
Tommy Bech (SD), ledamot
Christian Lidén (C), ledamot
Margit Bik (S), ledamot
Ann Molander (L), ledamot
Lars Fritzon (S), ledamot
Anton Nilsson (SD), ledamot
Elisabet Babic (M), ledamot
Thomas Jönsson (M), ordförande
Johan Lindahl (S), ledamot
Carita Boulwén (SD), ledamot
Johnny Rosenberg Bodmar (KD), ledamot
Christofer Lundholm (M), ledamot
Georg Cserti (SD), ledamot
Svetlana Svensson (V), ledamot
Patrik Thorsson Nilsson (S), ledamot
Camilla Gustafsson (S), ledamot
Inger Brosved (L), ledamot
Helene Andersson (C), ledamot
Erik Hellsborn (SD), ledamot
Niklas Mattsson (KD), ledamot
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Christoffer Johansson (S), ledamot
Maria Losman (MP), ledamot
Tommy Rydfeldt (L), ledamot
Christian Johansson (M), ledamot
Kristina Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Jonas Strand (S), ledamot
Axel Storckenfeldt (M), ledamot
Helen Ung Le (S), ledamot
Lena Ludvigsson (V), ledamot
Lisa Andersson (M), ledamot
Karl Gunnar Svensson (KD), ledamot
Bengt Kjellgren (M), ersättare
Reine Antonér (M), ersättare

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Voteringslista

Regionfullmäktige

Mötesdatum

2020-10-28

Resultat

31
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5

1

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§73
Svar på motion, Säkerhet kring receptionen på sjukhuset i Halmstad
RS170465
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


avslå motionen.

Yrkanden
Lena Ludvigsson (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ärendet
Charlott Zsoldos, Vänsterpartiet, har i en motion yrkat att säkerheten kring
receptionen på sjukhuset i Halmstad ses över och att personalens önskemål om en
bättre skyddande barriär kommer på plats.
Regionkontorets säkerhetsavdelning har ambitionen att under 2021 genomföra
inventering och analys av säkerheten vid samtliga receptioner i Region Hallands
lokaler. Regionkontoret anser att motionens förslag om en skyddande barriär inte bör
bifallas innan översynen visat att det är en lämplig åtgärd.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


avslå motionen.

Beslutsunderlag
 §43 RS Svar på motion angående Säkerhet kring receptionen på sjukhuset i
Halmstad
 Svar på motion Säkerheten kring receptionen på sjukhuset i Halmstad
 Motion, skapa en säkrare arbetsplats för personalen i receptionen på
sjukhuset i Halmstad
 Protokollsutdrag, Driftnämnden Regionservice, §36, Remissvar Motion,
Säkerhet kring receptionen på sjukhuset i Halmstad
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige
Expedieras till
Motionären
Driftnämnden Regionservice
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§74
Svar på motion, mötes- och resepolicy
RS191456
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


bifalla motionen.

Yrkanden
Maria Losman (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ärendet
Maria Losman (MP) har i en motion föreslagit att Region Halland under 2020 tar fram
en policy för planering och genomförande av möten och resor som görs i tjänsten
eller det politiska uppdraget och som bekostas av Region Halland. Motionen
lämnades in till regionfullmäktige i december 2019.
I dagsläget finns det enbart olika rutiner för tjänsteresor inom vissa förvaltningar på
Region Halland. Det finns en rad fördelar med att ha en tydligare styrning för möten
samt tjänsteresor då hela organisationen får samma utgångspunkter och
prioriteringar. En mötes- och resepolicy skapar tydlighet i vad som gäller för både
anställda samt förtroendevalda vid bokning av ett möte eller en resa.
Det finns fördelar med en mötes- och resepolicy då det underlättar ekonomisk och
miljömässig uppföljning av de resor som görs av anställda samt förtroendevalda. Med
en mötes- och resepolicy blir det också tydligt för organisationer utanför Region
Halland vad som gäller vid möten och resor.
Förslagsvis utarbetas en kort policy som sedan kompletteras med konkretisering i
riktlinjer för genomförande. Med anledning av de effekter som en mötes- och
resepolicy för med sig så föreslås regionfullmäktige att bifalla motionen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


bifalla motionen.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 §41 RS Svar på motion angående mötes- och resepolicy
 Tjänsteskrivelse svar på motion angående mötes- och resepolicy
 Motion från Miljöpartiet de gröna, Mötes- och resepolicy
Expedieras till
Motionären
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§75
Svar på motion, väl fungerande brukarinflytande, en
grundförutsättning för förflyttning till den nära vården
RS191231
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att



bifalla utveckling av en systematisk samverkan med brukar- patient och
närståendeorganisationer i Region Halland.
övriga yrkanden anses besvarade.

Yrkanden
Lena Ludvigsson (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer Lise-Lotte Bensköld Olsson (S).
Ärendet
I en motion till Regionfullmäktige, daterad 2019-10-09, ”Väl fungerande
brukarinflytande, en grundförutsättning för förflyttning till den nära vården” föreslår
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att Region Halland ska utveckla
nya strukturer för en systematisk samverkan med brukare, patienter och närstående.
Motionärerna yrkar vidare på att det tas fram en gemensam struktur för hur brukare,
patienter och närstående kan göras delaktiga på olika nivåer, tydliga uppdrag med
ersättning, en kompletterande bidragsmodell för funktionshinderorganisationer samt
en modell för att involvera brukare, patienter och anhöriga i upphandlingsprocessen.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till driftsnämnderna
(DN) Hallands sjukhus, Ambulans diagnostik och hälsa, Psykiatri, Närsjukvård samt
Kultur och skola med begäran om yttrande. DN Kultur och skola svarar att de inte har
något att yttra sig om angående frågan. Övriga nämnder välkomnar motionärernas
förslag att utveckla en systematisk samverkan med brukar- patient- och
närståendeorganisationer, med utgångspunkt i befintliga strukturer.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att



bifalla utveckling av en systematisk samverkan med brukar- patient och
närståendeorganisationer i Region Halland.
övriga yrkanden anses besvarade.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag
 Paragraf 158 - Svar på motion om väl fungerande brukarinflytande, en
grundförutsättning för förflyttning till den nära vården
 Svar på motion Brukarinflytande
 Motion: Väl fungerande brukarinflytande, en grundförutsättning för förflyttning
till den nära vården
 Yttrande Driftnämnden närsjukvård § 7, Angående motion om ”Väl fungerande
brukarinflytande, en grundförutsättning för förflyttning till den nära vården
 Yttrande Driftnämnden Kultur och skola över remiss av motionen "Väl
fungerande brukarinflytande, en grundförutsättning för förflyttning till den nära
vården"
 Ordförandebeslut Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, att
överlämna yttrande till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag
angående motion om brukarinflytande
 §23 Yttrande motion om brukarinflytande Driftnämnden Hallands sjukhus
 Svar på motion från Driftnämnden Psykiatri om brukarinflytande
Expedieras till
Motionärerna
Driftnämnden Kultur och skola
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Hallands sjukhus
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§76
Svar på motion, säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser
RS191005
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


avslå motionen.

Yrkanden
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till motionen.
Christian Lidén (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ärendet
I motionen yrkar Carita Boulwén, Sverigedemokraterna, att Region Halland inrättar
säkerhetsklassade vårdplatser för riskpatienter och att fullmäktige beslutar att
utveckla och säkerställa anpassade säkerhetsrutiner för personalen samt i erforderlig
grad utbilda densamma för att kunna möta ökade krav på både personal- och
vårdsäkerhet.
Mot bakgrund av inkommit yttrande från driftnämnden Hallands sjukhus föreslår
regionkontoret att motionen avslås. Motiveringen är i huvudsak att frågan inte kräver
ett fullmäktigebeslut då den inryms i det pågående säkerhetsarbete som bedrivs
inom driftnämndens verksamhetsområde. Därtill blir vårdkvalitén en utmaning om
särskilda vårdplatser inrättas såsom motionären föreslår.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


avslå motionen.

Beslutsunderlag
 §117 RS Svar på motion om säkerhet på våra akutmottagningar och
vårdplatser
 Svar på motion om om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Page 52 of 73

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige



Motion: Säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser
Yttrande över motion om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser,
Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till
Motionären
Driftnämnden Hallands sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§77
Svar på motion, jämställdhetsanalysera politiska beslut
RS191271
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


bifalla motionen.

Yrkanden
Jonas Strand (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet instämmer Per
Stané Persson (S), Elisabeth Babic (M), Patrik Thorsson Nilsson (S), Anna Roos (C),
Maria Losman (MP) och Lena Ludvigsson (V).
Carita Boulwén (SD) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Carita Boulwéns (SD)
yrkande och finner att regionfullmäktige beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Omröstning
Följande propositionsordning uppläses och godkänns.
Den som vill bifalla regionstyrelsens förslag röstar ja, den som inte vill det röstar nej.
Vid nej har regionfullmäktige beslutat enligt Carita Boulwéns förslag.
Vid omröstning lämnas 32 ja-röster och 5 nej-röster.
Ordförande tillkännager att regionfullmäktige beslutat enligt regionstyrelsens förslag.

Ärendet
Per Stané Persson och Jonas Strand, Socialdemokraterna har i en motion 2019-1014 yrkat på att en jämställdhetsanalys görs inför varje politiskt beslut. Regionkontoret
föreslår att motionen bifalles.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar att


bifalla motionen.

Beslutsunderlag
 Svar Motion Jämställdhetsanalysera politiska beslut
 Checklista jämställdhetsanalyser politiker RH
 Bilaga 1 Bakgrund och fakta Jämställdhetsanalyser (ett urval)
 Motion: Jämställdhetsanalysera politiska beslut
 Paragraf 152 - Svar på motion jämställdhetsanalysera politiska beslut
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista

Regionfullmäktige

Mötesdatum

2020-10-28

Voteringslista: §77
Ärende: Svar på motion, jämställdhetsanalysera politiska beslut, RS191271

Voteringslist(or)

Ja för att bifalla regionstyrelsens förslag
Ledamot

Ja

Per Stané Persson (S), ledamot
Mikaela Waltersson (M), ledamot
Tommy Bech (SD), ledamot
Christian Lidén (C), ledamot
Margit Bik (S), ledamot
Ann Molander (L), ledamot
Lars Fritzon (S), ledamot
Anton Nilsson (SD), ledamot
Elisabet Babic (M), ledamot
Thomas Jönsson (M), ordförande
Johan Lindahl (S), ledamot
Carita Boulwén (SD), ledamot
Johnny Rosenberg Bodmar (KD), ledamot
Christofer Lundholm (M), ledamot
Georg Cserti (SD), ledamot
Svetlana Svensson (V), ledamot
Patrik Thorsson Nilsson (S), ledamot
Camilla Gustafsson (S), ledamot
Inger Brosved (L), ledamot
Helene Andersson (C), ledamot
Erik Hellsborn (SD), ledamot
Niklas Mattsson (KD), ledamot
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Christoffer Johansson (S), ledamot
Maria Losman (MP), ledamot
Tommy Rydfeldt (L), ledamot
Christian Johansson (M), ledamot
Kristina Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Jonas Strand (S), ledamot
Axel Storckenfeldt (M), ledamot
Helen Ung Le (S), ledamot
Lena Ludvigsson (V), ledamot
Lisa Andersson (M), ledamot
Karl Gunnar Svensson (KD), ledamot
Bengt Kjellgren (M), ersättare
Reine Antonér (M), ersättare

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Avstår

Voteringslista

Regionfullmäktige

Mötesdatum

2020-10-28

Resultat

32
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§78
Svar på motion om trygghetsstopp
RS191273
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att




bifalla motionens första yrkande i betydelse att utformning sker enligt
Hallandstrafikens förslag vilket innebär att trygghetsstopp införs på prov på
utvalda linjer till hösten 2020 i samråd med tillträdande trafikföretag och
utvärderas hösten 2021.
avslå motionens andra yrkande om årlig uppföljning i fullmäktige.

Reservationer
Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Margit Bik (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet instämmer Per Stané
Persson (S), Helene Andersson (C), Niklas Mattsson (KD), Lena Ludvigsson (V),
Tommy Rydfeldt (L), Maria Losman (MP), Patrik Thorsson Nilsson (S) och Johny
Rosenberg Bodmar (KD).
Carita Boulwén (SD) yrkar avslag på motionen. I yrkandet instämmer Tommy Bech
(SD).
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsen förslag och på Carita Boulwén
förslag och finner att regionfullmäktige beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Omröstning
Följande propositionsordning uppläses och godkänns.
Den som vill stödja regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som inte vill det röstar nej.
Vinner nej har regionfullmäktige beslutat att avslå motionen.
Vid omröstning lämnas 32 ja-röster och 5 nej-röster.
Ordförande tillkännager att regionfullmäktige beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Anteckning
I ärendet yttrar sig även Ann Molander (L).

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionfullmäktige

Ärendet
Margit Bik och Per Stané Persson, Socialdemokraterna, har inkommit med en motion
om att införa Trygghetsstopp i Halland. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade att
förslag till motionssvar skulle skrivas fram av regionkontoret och att yttrande
inhämtas från Hallandstrafiken AB.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att




bifalla motionens första yrkande i betydelse att utformning sker enligt
Hallandstrafikens förslag vilket innbär att trygghetsstopp införs på prov på
utvalda linjer till hösten 2020 i samråd med tillträdande trafikföretag och
utvärderas hösten 2021.
avslå motionens andra yrkande om årlig uppföljning i fullmäktige.

Beslutsunderlag
 §139 RS Svar på motion om trygghetsstopp
 Svar på motion om trygghetsstopp
 Protokollsutdrag Hallandstrafikens styrelse 2020-03-13, § 125, Motion Trygghetsstopp
 Motion Trygghetsstopp yttrande Hallandstrafiken AB
 Motion: Trygghetsstopp
Expedieras till
Motionärerna
Hallandstrafiken
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
Mötesdatum

Regionfullmäktige

2020-10-28

Voteringslista: §78
Ärende: Svar på motion om trygghetsstopp, RS191273

Voteringslist(or)

Ja för bifall till regionstyrelsens förslag
Ledamot

Ja

Per Stané Persson (S), ledamot
Mikaela Waltersson (M), ledamot
Tommy Bech (SD), ledamot
Christian Lidén (C), ledamot
Margit Bik (S), ledamot
Ann Molander (L), ledamot
Lars Fritzon (S), ledamot
Anton Nilsson (SD), ledamot
Elisabet Babic (M), ledamot
Thomas Jönsson (M), ordförande
Johan Lindahl (S), ledamot
Carita Boulwén (SD), ledamot
Johnny Rosenberg Bodmar (KD), ledamot
Christofer Lundholm (M), ledamot
Georg Cserti (SD), ledamot
Svetlana Svensson (V), ledamot
Patrik Thorsson Nilsson (S), ledamot
Camilla Gustafsson (S), ledamot
Inger Brosved (L), ledamot
Helene Andersson (C), ledamot
Erik Hellsborn (SD), ledamot
Niklas Mattsson (KD), ledamot
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Christoffer Johansson (S), ledamot
Maria Losman (MP), ledamot
Tommy Rydfeldt (L), ledamot
Christian Johansson (M), ledamot
Kristina Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Jonas Strand (S), ledamot
Axel Storckenfeldt (M), ledamot
Helen Ung Le (S), ledamot
Lena Ludvigsson (V), ledamot
Lisa Andersson (M), ledamot
Karl Gunnar Svensson (KD), ledamot
Bengt Kjellgren (M), ersättare
Reine Antonér (M), ersättare

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Avstår

Voteringslista

Regionfullmäktige

Mötesdatum

2020-10-28

Resultat

32
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§79
Revidering av fullmäktiges arbetsordning - deltagande på distans
RS180559
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


revidera Arbetsordningar och reglemente 2019 enligt vad som framgår av
tjänsteskrivelse daterat 2020-09-08, i syfte att möjliggöra deltagande på
distans vid regionfullmäktiges sammanträden.

Ärendet
Med anledning av den situation som uppstått i samband med COVID-19 har frågan
om förutsättningarna för deltagande på distans vid fullmäktiges sammanträden
uppkommit. Enligt 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725), KL, ska fullmäktige
besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på
distans. Deltagande på distans ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och
delta på lika villkor.
För att deltagande på distans ska vara möjligt behöver de tekniska lösningarna svara
mot de krav som lagen ställer och fullmäktige måste genom beslut tillåta att
deltagande på distans sker. För att möjliggöra deltagande på distans föreslås
fullmäktige besluta om att införa möjligheten till deltagande på distans, om särskilda
skäl föreligger, i Arbetsordningar och reglementen 2019.
Förslaget innebär att ordförande, vid begäran om deltagande på distans, bedömer
om lagens krav är uppfyllda och om särskilda skäl föreligger. I bedömningen bör
särskilt beaktas om fullmäktige riskerar att inte bli beslutsföra till följd av att flera
ledamöter inte kan närvara fysiskt vid sammanträdet.
Följande bestämmelser föreslås införas såsom ny 12 § (befintlig 12 § blir istället 13 §
osv) i Arbetsordningar och reglementen 2019.
Deltagande på distans
§ 12
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla detta till
fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


revidera Arbetsordningar och reglemente 2019 enligt vad som framgår av
tjänsteskrivelse daterat 2020-09-08, i syfte att möjliggöra deltagande på
distans vid regionfullmäktiges sammanträden.

Beslutsunderlag
 Paragraf 143 - Revidering av fullmäktiges arbetsordning - deltagande på
distans
 Revidering av fullmäktiges arbetsordning - deltagande på distans
 Arbetsordningar och reglementen i Region Halland 2019
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§80
Avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensa 2020-2021 för
prioriterade invånargrupper
RS190182
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att




influensavaccination som omfattas av Region Hallands taxa ska vara avgiftsfri
för alla invånare över 65 år, samt de som tillhör medicinska riskgrupper under
säsongsinfluensavaccinationskampanjen 2020-2021.
avgiftsfrihet ska även gälla övriga nära hushållskontakter till personer med
kraftigt nedsatt immunförsvar.
åtgärden om avgiftsbefrielse för aktuella grupperingar ska utvärderas inför
kommande taxebeslut.

Yrkanden
Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ärendet
Covid-19-pandemin medför att årets vaccinationskampanj för säsongsinfluensa inte
kan genomföras på samma sätt som vanligt. Smittrisken medför att både invånare
och vården behöver vidta särskilda åtgärder för att göra vaccinationen på ett säkert
sätt. Detta tar stora resurser i anspråk.
Ett borttagande av egenavgiften förenklar betydligt vårdens arbete och minskar
behovet av personkontakt för de som tillhör riskgrupper. Det bedöms också innebära
att vaccinationen blir tillgänglig för fler då detta ekonomiska hinder tas bort.
Den årliga säsongsinfluensavaccinationen som i år inleds den 3 november kostar 60
kr i egenavgift för alla invånare över 65 år samt personer i medicinska riskgrupper,
dvs de som har vissa kroniska sjukdomar (astma, diabetes, hjärtsjukdomar, vissa
funktionshinder med flera). Bortsett från åldersgränsen sammanfaller dessa
riskgrupper i stort med riskgrupper som definierats för ökad risk för allvarlig covid-19.
De som inte tillhör dessa grupper betalar 280 kr.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att





influensavaccination som omfattas av Region Hallands taxa ska vara avgiftsfri
för alla invånare över 65 år, samt de som tillhör medicinska riskgrupper under
säsongsinfluensavaccinationskampanjen 2020-2021.
avgiftsfrihet ska även gälla övriga nära hushållskontakter till personer med
kraftigt nedsatt immunförsvar.
åtgärden om avgiftsbefrielse för aktuella grupperingar ska utvärderas inför
kommande taxebeslut.
kostnaden finansieras genom att belasta gemensam hälso- och
sjukvårdsfinansiering.

Beslutsunderlag
 Paragraf 147 - Avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensa 2020-2021 för
prioriterade invånargrupper
 Tjänsteskrivelse Avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensa 2020-2021 för
prioriterade invånargrupper
 Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper 20118
 Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§81
Svar på interpellation till Regionstyrelsens ordförande Mikaela
Waltersson (M) från Maria Losman och Svein Henriksen (MP) om
minskad miljöpåverkan från läkemedel
RS200819
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


interpellationen härmed anses besvarad.

Anteckning
Mikaela Waltersson (M) besvarar interpellationen. I debatten yttrar sig även Maria
Losman (MP).
Ärendet
Interpellation från Maria Losman och Svein Henriksen (MP) till regionstyrelsens
ordförande Mikaela Waltersson (M). Interpellationen innehåller frågorna:
- Hur arbetar Region Halland med läkemedelsöversyn så att andra insatser än
läkemedel sätts in och att medicinering blir rätt och följs upp över tid för patienter?
- Hur har ställda krav i upphandlingar av läkemedel följts upp i praktiken? Vad har
uppföljningen visat och hur har eventuella avvikelser mot avtalade krav hanterats?
- På vilka sätt arbetar Region Halland med att invånare i Halland ska vara medvetna
om läkemedels påverkan och hur man själv kan bidra för att minska miljöpåverkan, t
ex genom att kassering av läkemedel sker på rätt sätt.
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att


interpellationen härmed anses besvarad.

Beslutsunderlag
 Interpellation till Regionstyrelsens ordförande om Minskad miljöpåverkan från
läkemedel
 Svar på interpellation minskad miljöpåverkan
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Interpellanten

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§82
Svar på interpellation till ordförande för Driftnämnden
Regionservice från Svein Henriksen och Maria Losman (MP) om
fossilfria fordon i Region Halland
RS200325
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


interpellationen härmed anses besvarad.

Anteckning
Ordförande i Driftnämnden regionservice Carl-Johan Berthilsson (M) besvarar
interpellationen. I debatten yttrar sig även Maria Losman (MP) och Tommy Rydfeldt
(L).
Ärendet
Interpellation från Svein Henriksen och Maria Losman (MP) till ordförande i
Driftnämnden Regionservice. Interpellationen innehåller frågorna:
- Hur många fordon i de olika kategorierna nedan anskaffades under 2019?
elfordon
gasfordon
laddhybrider
etanolfordon
dieselfordon som kan tankas med HVO 100
diesel- och bensinfordon
- Hur många diesel- och bensinfordon finns eventuellt kvar att byta ut och när
kommer det att ske?
- Hur många laddplatser finns det, hur många av de är publika så att allmänheten kan
ladda, och vid vilka av regionens verksamheter är de placerade?
Halmstad sjukhus
Regionens Hus Halmstad
Falkenbergs Vårdcentral
Kungsbacka sjukhus
Eventuella andra regionverksamheter

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att


interpellationen härmed anses besvarad.

Beslutsunderlag
 Interpellation till ordförande för Driftnämnden Regionservice om Fossilfria
fordon i Region Halland
 Svar på interpellation från ordförande DN RGS- Fossilfria fordon i Region
Halland
Expedieras till
Interpellanterna
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§83
Svar på interpellation till ordförande för Driftnämnden Psykiatri, om
hur könsfördelningen inom psykiatrin ser ut när det gäller
könsskillnader inom den psykiatriska vården i Region Halland
RS201134
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


bordlägga ärendet.

Yrkanden
Ordförande Thomas Jönsson (M) yrkar att ärendet bordläggs då den interpellerade ej
finns på plats för att besvara interpellationen.
Ärendet
Interpellation från Lena Ludvigsson (V) till ordförande i Driftnämnden Psykiatri.
Interpellationen innehåller frågorna:
- Hur ser könsfördelningen ut när det gäller vårdtillfällen eller längden på
vårdinsatsen inom heldygns och öppenvård?
- Hur ser könsfördelningen i Halland ut när det gäller LPT, LVU och LVM?
- Om det finns säkerställda skillnader i könsfördelningen inom något/några av de
berörda områdena vad tror vi att det beror på?
- Gör det några insatser för att förebygga ojämlikheter i tillgången till psykiatrisk vård
och i så fall vilka?
Beslutsunderlag
 Interpellation till ordförande för Driftnämnden Psykiatri, om hur
könsfördelningen inom psykiatrin ser ut när det gäller könsskillnader inom den
psykiatriska vården i Region Halland
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§84
Omvärlds- och framtidsanalys
Ärendet
Regiondirektör Jörgen Preuss och tf regional utvecklingsdirektör Ulrika Bertilsson
presenterar yttre trender och utmaningar som är av vikt för Region Halland att ta
hänsyn till i planeringsprocessen.

Beslutsunderlag
 Omvärlds- och framtidsanalys 2022
 Uppföljning av Kompetensförsörjningspolicy 2020
 Uppföljning Hälso- och sjukvårdsstrategi 2019
 Uppföljningsrapport Tillväxtstrategin 2019 (003)
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§85
Valärende: Val av ledamot i driftnämnden Hallands sjukhus
RS180443
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att




ta upp ärendet för handläggning.
utse Eva Gullberg (M) till ny ledamot i Driftnämnden Hallands sjukhus
för mandatperioden t.o.m. 2022-12-31.
utse Lars Thelén (M) till ny ersättare i Driftnämnden Hallands sjukhus för
mandatperioden t.o.m. 2022-12-31, på uppkommen vakans efter Eva Gullberg
(M).

Ärendet
Vid föregående sammanträde entledigade regionfullmäktige Lisa Andersson (M) från
uppdrag som ledamot i Driftnämnden Hallands sjukhus. Den vakanta platsen fylldes
inte vid dåvarande möte då det inte fanns en nominering. Regionfullmäktige har
därför att utse ny ledamot efter Lisa Andersson för återstoden av mandatperioden.
Ärendet saknades på utskickad dagordning. Fullmäktige behöver därför ta ställning
till huruvida ärendet ska handläggas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
 §47 RF Valärenden
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§86
Avslutning
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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