Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-12-09

Regionfullmäktige
Plats och tid

Regionens hus, Halmstad, digital genom Teams, klockan 10:00-14:14

Ledamöter

Per Stané Persson (S)
Mikaela Waltersson (M)
Tommy Bech (SD)
Christian Lidén (C)
Margit Bik (S)
Dag Hultefors (M)
Lars Gustafsson (KD)
Ann Molander (L)
Lars Fritzon (S)
Anton Nilsson (SD)
Elisabet Babic (M)
Agnes Hulthén (V)
Lovisa Ljungberg (C)
Kerstin Nilsson (S)
Thomas Jönsson (M) (ordförande)
Johan Lindahl (S)
Svein Henriksen (MP) §§87-100
Möllefors Eva Karin (M)
Johnny Rosenberg Bodmar (KD)
Monica Yngvesson (S)
Christofer Lundholm (M)
Sebastian Hassel (S)
Georg Cserti (SD)
Hüseyin Mirza Karagöz (S)
Ingegerd Torhall (L)
Helén Andersson (C)
GunMarie Stenström (M)
Svetlana Svensson (V)
Ove Bengtsson (C)
Patrik Thorsson Nilsson (S)
Sara-Lena Bjälkö (SD) §§87-98
Carina Ejdestig (KD)
Catharina Berghorn (S) (2:e vice ordförande)
Lars Björk (SD)
Gustaf Kristensson (S)
Camilla Gustafsson (S)
Inger Brosved (L)
Gösta Bergenheim (M)
Helene Andersson (C)
Inger Svensson (M)
Madelene Thomsen (M)
Erik Hellsborn (SD)
Niklas Mattsson (KD)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Åke Andersson (V)
Anna Roos (C)
Göran Gunnarsson (S)
Stina Isaksson (SD)
Therese Stoltz (S)
Christoffer Johansson (S)
Maria Losman (MP)
Tommy Rydfeldt (L)
Christian Johansson (M)
Kristina Karlsson (C) (1:e vice ordförande)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 2 av 3
Ulrika Jörgensen (M)
Benny Strandberg (KD)
Susanne Andersson (SD)
Jonas Strand (S)
Axel Storckenfeldt (M)
Helen Ung Le (S)
Lena Ludvigsson (V)
Lisa Andersson (M)
Ann-Helene Djivjak (SD)
Mikael Delin (S)
Per Stenberg (M)
Karl Gunnar Svensson (KD)
Jonas Hellsten (M) ersätter Agnes Agnieszka Polak Ljung (M)
Lena Carlbom (C) ersätter Agneta Åkerberg (C)
Stefan Edlund (MP) §§101-104 ersätter Svein Henriksen (MP)
Stephan Philipson (M) ersätter Christina Heikel (M)
Marie Petzäll (SD) ersätter Carita Boulwén (SD)
Per Carlsson (L) ersätter Emma Gröndahl
Joacim Svensson (SD) §§99-104 ersätter Sara-Lena Bjälkö (SD)
Paragrafer

§§87-104

Utses att justera

Eva-Karin Möllefors (M)
Margit Bik (S)

Justeringens plats och tid

Regionens hus, Halmstad, 2020-12-17, klockan 10:00

Underskrifter
Sekreterare

........................................................................................................
Samuel Lindh

Ordförande

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

Justerare

................................................
Eva-Karin Möllefors (M)

Ordförandes sign

………………………………..
Margit Bik (S)

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 3 av 3

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Regionfullmäktige
2020-12-09

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

2020-12-09
Regionfullmäktige

Ärendelista
§87
§88
§89
§90
§91
§92
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104

Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum
Region Hallands kulturpris
Regionala funktionshinderrådets utmärkelse
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll
Anmälan av inkomna frågor och interpellationer
Fastställande av Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
Valärende: Val av jurymän till 1: a och 2:a gruppen för tryckfrihetsmål
Valärende: Val av nämndeman till Förvaltningsrätten i Göteborg
Avsägelse av uppdrag som ledamot eller ersättare i regionfullmäktige
Revidering av regionstyrelsens reglemente
Fastställande av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
Svar på motion Tidsgräns för fri tolktjänst
Antagande av gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga
köken i Halland
Fastställande av tandvårdstaxa 2021
Beslut om avgiftsfrihet för invånare och kostnader för vaccination mot covid19
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
Svar på interpellation avseende ekologisk hållbarhet på
Munkagårdsgymnasiet
Avslutning

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§87
Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att



utse Margit Bik (S) och Eva-Karin Möllefors (M) att jämte ordföranden justera
protokollet
justering sker den 2020-12-17 klockan 10:00, Regionens hus, Halmstad

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§88
Region Hallands kulturpris
Ärendet
Lovisa Aldrin (L), ordförande i Driftnämnden kultur och skola, presenterar årets
kulturpristagare, litteratur- och teaterkritikern Björn Gunnarsson.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§89
Regionala funktionshinderrådets utmärkelse
Ärendet
Benny Strandberg (KD), ordförande i Regionala funktionshinderrådet, presenterar
mottagaren av rådets utmärkelse Malin Joleby, butikschef på Röda Korset i
Halmstad.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§90
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll
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



Beslut om ny ersättare i regionfullmäktige Rie Boulund, avgången ersättare
Karin Lundberg
Avsägelse ersättare i regionfullmäktige Jimmy Eriksson

Beslutsunderlag
 Beslut om ny ersättare i regionfullmäktige - Rie Boulund
 Avsägelse ers regionfullmäktige Jimmy Eriksson
Expedieras till
-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§91
Anmälan av inkomna frågor och interpellationer
RS200022
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


interpellation från Therese Stoltz och Patrik T Nilsson (S) om HBTQdiplomering av patientnära verksamheter får ställas
 interpellation från Therese Stolts och Gustaf Kristensson (S) om Ekologiskt på
Munkagårdsgymnasiet får ställas
 interpellation från Stina Isaksson och Sara-Lena Bjälkö (SD) om dyra
läkemedelskostnader får ställas
Interpellationerna om HBTQ-diplomering samt dyra läkemedelskostnader besvaras
vid nästkommande sammanträde.
Ärendet
Följande interpellationer har inlämnats




interpellation från Therese Stoltz och Patrik T Nilsson (S) om HBTQdiplomering av patientnära verksamheter
interpellation från Therese Stolts och Gustaf Kristensson (S) om Ekologiskt på
Munkagårdsgymnasiet
interpellation från Stina Isaksson och Sara-Lena Bjälkö (SD) om dyra
läkemedelskostnader

Beslutsunderlag
 Interpellation om ekologiskt på Munkagårdsgymnasiet
 Interpellation om HBTQ-diplomering av patientnära verksamheter
 Interpellation dyra läkemedelskostnader
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§92
Fastställande av Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
RS180842
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


fastställa Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Yrkanden
Helene Andersson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet infaller
Tommy Rydfeldt (L), Christian Johansson (M), Lisa Andersson (M), Lovisa Ljungberg
(L), Therese Stoltz (S), Stina Isaksson (SD), Elisabeth Babic (M), Gösta Bergenheim
(M) och Per Stané Persson (S).
Ärendet
Föreligger förslag till trafikförsörjningsprogram 2021-2025 för Halland. Förslag till
trafikförsörjningsprogram 2021-2025 för Halland har arbetats fram och har varit på
remiss till kommunerna, grannregionerna, Trafikverket och andra viktiga intressenter.
Underlag och information om programmet har funnits på Region Hallands webbsida.
Remissperiod sträckte sig mellan 7 april till 7 september. 26 yttranden har inkommit.
Synpunkter från samrådssvaren har arbetats in i förslag till slutversion för
Trafikförsörjningsprogram 2021-2025.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


fastställa Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Beslutsunderlag
 Paragraf 169 - Fastställande av trafikförsörjningsprogram
 Tjänsteskrivelse Fastställande av Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
 Trafikförsörjningsprogram_2021-2025_RH
 TU_RSAU_2020-11_03_samrådsredogörelse_ TFP
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige


Bilaga_samrådsredogörelse_inkomna yttranden_TFP_2021-2025(393312)
(0)_TMP

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§93
Valärende: Val av jurymän till 1: a och 2:a gruppen för
tryckfrihetsmål
RS180443
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


utse jurymän till 1:a och 2:a gruppen för tryckfrihetsmål för mandatperioden
2021-01-01 - 2024-12-31 enligt följande.

1:a gruppen

Kristin Oretorp, Getinge

Georgia Ferris, Falkenberg

Elisabeth Wahlsten,
Gullbrandstorp

Gunilla Grönvall, Kungsbacka

Kerstin Nelfelt, Varberg

Gösta Bergenheim, Varberg

Eva Borg, Kungsbacka

Ellinor T. Nilsson, Falkenberg

Krister Mattsson, Hylte

Monica Yngvesson, Laholm

Agneta Lindblom, Hulthén,
Tvååker

Clas Bertil Bertilsson Rosander,
Frillesås

Bo Rengér, Kungsbacka

Tommy Bech, Kungsbacka

Magnus Brosved, Grimeton

Magdalena Ström, Frillesås

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

2:a gruppen

Jerker Jacobsen, Mellbystrand

Gunnel Tönsgård, Heberg

Therese Svensson-Stoltz,
Varberg

Folke Alfredsson, Halmstad

Rose-Marie Edlund, Halmstad

Ludvig Andersson,
Falkenberg

Bertil Alhult, Halmstad

Petter Warnholtz, Halmstad

Ärendet
Halmstad tingsrätt har begärt att Region Halland utser jurymän till 1:a och 2:a
gruppen för tryckfrihetsmål för mandatperioden 2021-01-01 - 2024-12-31.
Till 1:a gruppen utses 16 jurymän.
Till 2:a gruppen utses åtta jurymän.
Beslutsunderlag
 Begäran om att utse jurymän.
Expedieras till
Tingsrätten Halmstad
Utnämnda jurymän

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§94
Valärende: Val av nämndeman till Förvaltningsrätten i Göteborg
RS180443
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


utse Annika Aspeblad, Bua, till ny nämndeman vid Förvaltningsrätten i
Göteborg för perioden till och med 2023-12-31

Ärendet
Ann-Christine Rosengren har blivit entledigad från uppdrag som nämndeman vid
Förvaltningsrätten i Göteborg. Regionfullmäktige har att utse ny nämndeman för
perioden till och med 2023-12-31.
Beslutsunderlag
 §68 RF Valärende: Val av nämndeman till Förvaltningsrätten i Göteborg
 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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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§95
Avsägelse av uppdrag som ledamot eller ersättare i
regionfullmäktige
RS180443
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att






entlediga Emma Gröndahl (L) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige
från och med den 9 december 2020
entlediga Rie Boulund (M) från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige från
och med den 9 december 2020
entlediga Jimmy Eriksson (S) från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
från och med den 31 december 2020
begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen
entlediga Jimmy Eriksson (S) från uppdrag som ledamot i Driftnämnden
ambulans, diagnostik och hälsa från och med den 31 december 2020

Ärendet
Föreligger avsägelse från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige från Emma
Gröndahl (L) inkommen 2020-06-15.
Föreligger avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige från Rie Boulund
(M) inkommen 2020-12-01.
Föreligger avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige från
Jimmy Eriksson (S) inkommen 2020-12-02.
Beslutsunderlag
 Avsägelse av uppdrag som ledamot i regionfullmäktige, Emma Gröndahl
 Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige, Rie Bolund
 Begäran om entledigande från uppdragen som ledamot i Driftnämnden
Ambulans, diagnostik och hälsa samt ersättare i regionfullmäktige, Jimmy
Eriksson
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§96
Revidering av regionstyrelsens reglemente
RS201080
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


införa följande tillägg i regionstyrelsens reglemente
§ Upphandling
Regionstyrelsen ansvarar för att leda och samordna den regionala inköps- och
upphandlingsverksamheten och för den samlade inköpsprocessen.
Regionstyrelsen ansvarar för att lämna förslag till policyer och besluta om
riktlinjer inom inköps- och upphandlingsområdet, samt genomföra och följa
upp upphandlingar.

Ärendet
Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att inrätta en central
upphandlingsfunktion med placering på regionkontorets ekonomiavdelning, vilket
innebär en organisatorisk flytt av verksamheten från driftnämnden regionservice till
regionstyrelsen.
I styrelsens reglemente bör framgå att detta uppdrag nu ankommer på
regionstyrelsen att omhänderta.
Regionservice reglemente påverkas inte, eftersom det idag inte är reglerat att
upphandlingsverksamheten organisatoriskt har ingått i deras verksamhet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att


införa följande tillägg i regionstyrelsens reglemente
§ Upphandling
Regionstyrelsen ansvarar för att leda och samordna den regionala inköps- och
upphandlingsverksamheten och för den samlade inköpsprocessen.
Regionstyrelsen ansvarar för att lämna förslag till policyer och besluta om
riktlinjer inom inköps- och upphandlingsområdet, samt genomföra och följa
upp upphandlingar.

Beslutsunderlag
 Paragraf 178 - Revidering av regionstyrelsens reglemente
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2020-12-09
Regionfullmäktige


Tjänsteskrivelse Revidering av regionstyrelsens reglemente

Expedieras till
Regionservice
Ekonomikontoret
Kansliavdelningen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§97
Fastställande av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
RS191364
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


fastställa Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Reservationer
Stina Isaksson, Susanne Andersson, Sara Lena Bjälkö, Tommy Bech, Anton Nilsson,
Ann Helene Djivjak, Erik Hellsborn, Lars Björk, Georg Cserti och Marie Petzäll,
samtliga tillhörande Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslut.
Yrkanden
Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet infaller
Maria Losman (MP), Gustaf Kristensson (S), Therese Stoltz (S), Tommy Rydfeldt (L),
Elisabeth Babic (M), Agnes Hultén (V), Kristina Karlsson (C).
I ärendet yttrar sig även ordförande i Driftnämnden kultur och skola Lovisa Aldrin (L)
samt Stina Isaksson (SD).
Ärendet
I det regionala uppdraget att samordna och leda processer som bidrar till hållbar
regional tillväxt och utveckling har kulturen en central roll. Region Halland har också
ett statligt uppdrag att fördela statliga medel till kultur i enlighet med föreskrifter för
kultursamverkansmodellen. Båda uppdragen inbegriper att leda, initiera och driva det
regionala kulturutvecklingsarbetet och att ansvara för genomförande, uppföljning och
utvärdering.
Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 är en av tre genomförandestrategier
för att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin, Bästa livsplatsen.
Förutom att beskriva de områden som ingår i kultursamverkansmodellen har Region
Halland valt att låta strategin/planen omfatta också de delar av den regionala
kulturpolitiken som inte erhåller statsbidrag: det fria kulturlivet och civilsamhällets
organisationer.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige
Hallands kulturplan har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och
i samråd med civilsamhället och professionella kulturskapare. Sakkunniga inom olika
konst- och kulturområden har deltagit i utformningen av planens innehåll. En
preliminär kulturplan remissbehandlades från den 23 april till 15 augusti och planen
har därefter reviderats och kompletterats.
Hallands kulturplan omfattar fyra år men är ett levande dokument som kan utvecklas,
kompletteras och fördjupas varje år. Detta är Hallands fjärde kulturplan.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


fastställa Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Beslutsunderlag
 Paragraf 175 - Fastställande av Hallands kulturstrategi och kulturplan 20212024
 Tjänsteskrivelse - Fastställande av Hallands kulturstrategi och kulturplan
2021-2024
 MASTER Hallands kulturstrategi och kulturplan
 Protokollsutdrag från Driftnämnden Kultur och skola, § 61 Hallands
kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
Expedieras till
Driftnämnden kultur och skola
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige

§98
Svar på motion Tidsgräns för fri tolktjänst
RS200228
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att




avslå yrkandet att Regiondirektören får i uppdrag utreda möjligheten att göra
tolkinhyrning till en egenavgift för patienter som bott i Sverige över tre år, med
motiveringen att det inte finns lagstöd i att införa egenavgift för de grupper det
berör inom de lagar som styr en god och patientsäker vård
anse det som besvarat att telefon och videotolk används i största möjliga mån

Reservationer
Marie Petzäll, Stina Isaksson, Sara Lena Bjälkö, Susanne Andersson, Lars Björk,
Erik Hellsborn, Tommy Bech, Anton Nilsson, Ann-Heléne Djivjak och Georg Cserti,
samtliga tillhörande Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Benny Strandberg (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. I yrkandet
infaller Patrik Thorsson Nilsson (S), Mikaela Waltersson (M), Anna Roos (C), Agnes
Hultén (V), Tommy Rydfeldt (L).
Sara Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till motionen. I yrkande infaller Stina Isaksson (SD)
och Susanne Andersson (SD).
Propositionsordning
Efter avslutade överläggningar ställer ordförande proposition mellan regionstyrelsens
förslag och Sara Lena Bjälkö m.fl. förslag. Ordförande finner att regionfullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsproposition uppläses och godkännes.
Den som vill bifall regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla motionen
röstar nej. Vid nej har regionfullmäktige bifallit motionens yrkanden.
Vid omröstning lämnas 61 ja-röster och 10 nej-röster.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige
Ordförande tillkännager att regionfullmäktige beslutat enligt regionstyrelsens förslag.

Ärendet
I en motion daterad 2020 01 31 ”Tidsgräns för fri tolktjänst” föreslår Carita Boulwén
och Sara-Lena Bjälkö Sverigedemokraterna, att Regiondirektören får i uppdrag att
utreda möjligheten att göra tolkinhyrning till en egenavgift för patienter som bott i
Sverige över tre år. Motionären yrkar vidare på att telefon/videotolk används i största
möjliga mån.
Regionkontoret föreslår att yrkandet om tidsgräns avslås samt att yrkandet om att
använda telefon- och videotolk anses besvarat.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att




avslå yrkandet att Regiondirektören får i uppdrag utreda möjligheten att göra
tolkinhyrning till en egenavgift för patienter som bott i Sverige över tre år, med
motiveringen att det inte finns lagstöd i att införa egenavgift för de grupper det
berör inom de lagar som styr en god och patientsäker vård
anse det som besvarat att telefon och videotolk används i största möjliga mån

Beslutsunderlag
 Svar på motion Tidsgräns för fri tolktjänst
 Paragraf 181 - Svar på motion Tidsgräns för fri tolktjänst
 Motion från Sverigedemokraterna om att införa tidsgräns för fri tolktjänst.
Expedieras till
Motionärer
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§99
Antagande av gemensamma principer för inköp av livsmedel till de
offentliga köken i Halland
RS201199
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


anta policy avseende gemensamma principer för inköp av livsmedel till de
offentliga köken i Halland

Yrkanden
Helene Andersson (C) och Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
I ärendet yttrar sig även Svein Henriksen (MP).
Ärendet
Ett förslag till policy avseende gemensamma principer för inköp av livsmedel till de
offentliga köken har arbetats fram av arbetsgruppen för livsmedelsnätverk i Halland.
Förslaget har tagits fram på uppdrag av länets region- och kommundirektörer då
dessa beslutat att samverkan ska ske inom upphandling på området. Policyförslaget
ska antas av respektive kommun och av regionen.
Driftnämnden regionservice har ställt sig positiv till förslaget till gemensamma
principer. Regionkontoret föreslår regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta
policyn.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


anta policy avseende gemensamma principer för inköp av livsmedel till de
offentliga köken i Halland

Beslutsunderlag

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Page 22 of 31

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-09
Regionfullmäktige





Paragraf 184 - Antagande av gemensamma principer för inköp av livsmedel till
de offentliga köken i Halland
Tjänsteskrivelse - Antagande av gemensamma principer för inköp av
livsmedel till de offentliga köken i Halland
Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland
Protokollsutdrag §65 DNRGS Upphandlingssamverkan

Expedieras till
Samtliga länets kommuner
Driftnämnden regionservice

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§100
Fastställande av tandvårdstaxa 2021
RS201004
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


fastställa tandvårdstaxor 2021, vilket betyder höjning med 2 procent för
allmäntandvården och 1,4 procent för specialisttandvården

Yrkanden
Axel Storckenfeldt (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet infaller
Tommy Rydfeldt (L) och Niklas Mattsson (KD).
I ärendet yttrar sig i övrigt Stina Isaksson (SD).
Anteckning
Under handläggning av ärendet ajourneras mötet under 6 minuter på begäran av
Stina Isaksson (SD) varefter mötet återupptas.
Ärendet
Tandvårdstaxa för Allmäntandvård och tandreglering föreslås höjas med en
prisökning på 2 procent, till skillnad från en ökning på referenspriset på 1,6 procent.
Med beräknade volymer för allmäntandvården antas förslaget utöver referenspriset
generera ca 3,5 mnkr inkl. frisktandvården och 2,6 mnkr exkl. frisktandvården.
Anledningen till ökningen bygger på en utökad satsning för akademisk
kompetensutveckling av tandhygienister.
Tandvårdstaxa för Specialisttandvården föreslås höjas med en prisökning på 1,4
procent. Till skillnad från en ökning på referenspriset på 1,3 procent. Med beräknade
volymer för Specialisttandvården antas förslaget utöver referensprislistan generera
ca 0,2 mnkr.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


fastställa tandvårdstaxor 2021, vilket betyder höjning med 2 procent för
allmäntandvården och 1,4 procent för specialisttandvården

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Paragraf 185 - Fastställande av tandvårdstaxa 2021
 Tjänsteskrivelse - Fastställande av tandvårdstaxa 2021
 Bilaga 1 Arbetet med Tandvårdstaxa 2021 inom Region Halland
 Bilaga 2 Allmäntandvårdstaxa 2021
 Bilaga 3 Specialisttandvårdstaxa 2021
Expedieras till
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Närsjukvård
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§101
Beslut om avgiftsfrihet för invånare och kostnader för vaccination
mot covid-19
RS201144
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att





vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfri för invånarna i Halland för de
målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar under pågående
pandemivaccinationsinsats 2021
beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra
regioner men som tillfälligt arbetar eller studerar inom Halland eller personer
från andra länder som av liknande skäl eller asylskäl uppehåller sig i Halland
ersättning för utförande av vaccination mot covid-19 ska utgå till utförande
vårdverksamhet om max 200 kronor per stick eller till den ersättningsnivå som
nationellt fastställs
kostnaden för vaccination mot covid-19 belastar central regiongemensam
finansiering som en avvikelse mot budget

Yrkanden
Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ärendet
Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell operativ
plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19. Följande målgrupper är
definierade; 70 år och äldre, riskgrupper, vård- och omsorgspersonal samt
resterande 18 år och äldre. I Halland motsvarar detta cirka 264 000 personer.
En första leverans av vaccin beräknas i nuläget att finnas tillgänglig från och med
mitten av januari 2021. De initiala leveranserna bedöms komma att vara begränsade.
Region Halland föreslås erbjuda de av Folkhälsomyndigheten definierade
målgrupperna vaccination mot covid-19 utan avgift för att uppnå hög grad av
vaccinationstäckning. Vidare föreslås en ersättning utgå till utförare av
vaccinationerna om max 200 kronor per stick eller till den nivå som nationellt
fastställs. Kostnaderna för vaccination mot covid-19 belastas central
regiongemensam finansiering som en avvikelse mot budget.
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att





vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfri för invånarna i Halland för de
målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar under pågående
pandemivaccinationsinsats 2021
beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra
regioner men som tillfälligt arbetar eller studerar inom Halland eller personer
från andra länder som av liknande skäl eller asylskäl uppehåller sig i Halland
ersättning för utförande av vaccination mot covid-19 ska utgå till utförande
vårdverksamhet om max 200 kronor per stick eller till den ersättningsnivå som
nationellt fastställs
kostnaden för vaccination mot covid-19 belastar central regiongemensam
finansiering som en avvikelse mot budget

Beslutsunderlag
 Paragraf 193 - Beslut om avgiftsfrihet för invånare och kostnader för
vaccination mot covid-19
 Tjänsteskrivelse Beslut om avgiftsfrihet för invånare och kostnader för
vaccination mot covid-19
 Delrapport Nationell plan för vaccination mot covid 19 FHM 2020-08-31
Expedieras till
Vårdval Halland
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Regionservice
Ola Johansson, hälso- och sjukvård
Pernilla Wallerstedt, hälso- och sjukvård
Martin Engström, hälso- och sjukvård
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§102
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


interpellationen betraktas härmed som besvarad

Anteckning
Ordförande i Driftnämnden psykiatri Lars Gustafsson (KD) svarar på interpellationen.
I debatten yttrar sig även Lena Ludvigsson (V).
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
 Svar på interpellation om könsfördelning inom psykiatrin
 Interpellation till ordförande för Driftnämnden Psykiatri, om hur
könsfördelningen inom psykiatrin ser ut när det gäller könsskillnader inom den
psykiatriska vården i Region Halland
 §83 RF 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
Paragrafen är justerad
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§103
Svar på interpellation avseende ekologisk hållbarhet på
Munkagårdsgymnasiet
RS201388
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


interpellationen härmed anses besvarad

Anteckning
Ordförande i Driftnämnden kultur och skola, Lovisa Aldrin (L), besvarar
interpellationen. I debatten yttrar sig även Gustaf Kristensson (S), Maria Losman
(MP), Helene Andersson (C) och Therese Stoltz (S).
Ärendet
Interpellation från Gustaf Kristensson (S) och Therese Stoltz (S) med följande
frågeställning
- vad krävs för att skolan ska bli ekologiskt certifierad med en KRAV-certifiering?
Beslutsunderlag
 Svar på interpellation om ekologiskt på Munkagårdsgymnasiet(423002) (0)
 Interpellation till ordförande, Driftnämnden Kultur och skola, avseende
ekologiskt hållbarhet på Munkagårdsgymnasiet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§104
Avslutning
Ärendet
I samband med mötets avslutande riktar ordförande ett stort tack till all personal i
regionen. Ett särskilt stort tack riktas till de som arbetar inom vården. Ordförande
tackar också presidiet, kansliet och samtliga ledamöter för gott arbete under året.
Ordförande önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år.
1:e vice ordförande Kristina Karlsson tackar ordförande och kansliet på
fullmäktigeledamöternas vägnar för det gångna året med önskan om en god jul och
ett gott nytt år.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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