Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§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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Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum
2020-10-14

§144
Redovisning av pågående motioner oktober 2020
RS160315
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta 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
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 lägga redovisningen över pågående motioner till handlingarna

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner oktober 2020
 Ej färdigberedda motioner

Expedieras till
Samtliga driftnämnder

Vid protokollet
Maria Fransson

Justering av protokollet sker vecka 43
Mikaela Waltersson

Jonas Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-09-169-09

Diarienummer
RS160315

Regionkontoret
Kansliavdelningen
Samuel Lindh
Nämndtjänsteman

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner oktober 2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att
- lägga redovisningen över pågående motioner till handlingarna

Sammanfattning
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.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser
Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Bilaga: Pågående motioner oktober 2020
Styrelsens/nämndens beslut delges
Samtliga driftnämnder

Cristine Karlsson
HR-direktör
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Ej färdigberedda motioner 2020-09-09
Registreringsdatum

2017-07-05

2018-11-08

2019-04-18

2019-08-22

2020-09-09

Titel

Säkerhet kring receptionen på
sjukhuset i Halmstad

Satsning på våra
ungdomsmottagningar och våra
ungdomars hälsa

Grön Rehabilitering

Säkerhet på våra
akutmottagningar och
vårdplatser

Motionär

Charlott Zsoldos (V)

Kerstin Nilsson (S)

Margit Bik (S)

Carita Boulwén (SD)

Diarienummer

Status 2020-0821

Yrkanden

RS170465

- Säkerheten kring receptionen på sjukhuset i
I politisk
Halmstad ses över och att personalens
behandling.
önskemål om en bättre skyddande barriär
RF oktober 2020
kommer på plats.

RS181125

- utöka informationen och
förebyggande/upplysning till att återigen
I politisk
gälla elever i årskull 6-7
behandling.
- ungdomsmottagningarna bygger upp en
RF oktober 2020
samverkan med
gymnasieskolorna

RS190614

- Det görs en ordentlig uppföljning och
utvärdering av Rehabverksamheten
- Regionfullmäktige får en redovisning av Grön
I beredningens
Rehab samt vilka resultat uppnåtts under tiden
slutfas.
som det funnits i Region Halland.
Sannolikt i RF
- En workshop med regionens leverantörer,
december 2020.
politiker och tjänstemän arrangeras med fokus
på hur man kan utveckla Grön Rehab framöver i
Region Halland.

RS191005

- Region Halland inrättar säkerhetsklassade
vårdplatser för
riskpatienter.
- Utveckla och säkerställa anpassade
I politisk
behandling. säkerhetsrutiner för
RF oktober 2020 personalen samt i erforderlig grad utbilda
densamma för att kunna
möta ökade krav på både personal- och
vårdsäkerhet
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2019-10-09

Lise-lotte Bensköld
Väl fungerande brukarinflytande,
Olsson (S), Svein
en grundförutsättning för
Henriksen (MP),
förflyttning till den nära vården
Agnes Hulthén (V)

RS191231

2019-10-18

Jämställdhetsanalysera politiska
beslut

Per Stané Persson (S),
Jonas Strand (S)

RS191271

Trygghetsstopp

Margit Bik (S), Per
Stané Persson (S)

2019-10-18

2019-11-25

2020-09-09

Mötes- och resepolicy

Maria Losman (MP)

RS191273

RS191456

24

I politisk
behandling.
Till RF hösten
2020

I politisk
behandling.
Till RF hösten
2020
I politisk
behandling.
Till RF hösten
2020

- Region Halland ska utveckla en systematisk
samverkan med brukar-, patient- och
närståendeorganisationer i Region Halland.
- En gemensam struktur tas fram för hur
brukare, patienter och närstående ska kunna
vara delaktiga i aktiviteter på olika nivåer.
- Det tas fram ytterligare uppdrag med
ersättning för brukare, patienter och närstående
som medverkar i dessa aktiviteter.
- En bidragsmodell tas fram för brukar- patientoch anhörigföreningar som bedriver
stadigvarande verksamhet i och relaterade till
Region Hallands ansvarsområden samt är
uppbyggda och fungerar enligt demokratiska
principer. Detta ska vara ett komplement till den
bidragsmodell som idag inbegriper
funktionshinderorganisationer till en av
Socialstyrelsen godkänd statsbidragsberättigat
riksförbund.
- En modell för att involvera brukare, patienter
- enanhöriga
jämställdhetsanalys
görs inför varje
och
i upphandlingsprocessen
tas fram
politiskt
beslut
och implementeras liknanden den som SKL
lanserade
2014 inför trygghetsstopp på våra
- Region Halland
bussar i
Hallandstrafikens regi.
- fullmäktige får en årlig uppföljning hur
införande går vid ett bifall av
motionen.

I politisk
- Region Halland under 2020 tar fram en policy
behandling. för planering och genomförande av möten och
Till RF oktober resor som görs i tjänsten eller det politiska
2020.
uppdraget och som bekostas av Region Halland.
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I politisk
behandling.
Till RF hösten
2020

- När kallelse skickas ut från mottagningar i
Region Halland, där det krävs ett
parkeringstillstånd upptill den vanliga
parkeringsavgiften, ska även ett
parkeringstillstånd med kallelsens datum
bifogas.

2019-12-09

Obligatoriskt utskick av
parkeringstillstånd för patienter, Stina Isaksson (SD)
där sådant krävs

RS191532

2020-01-22

Ansluta till funktionen SMS
Livräddare

Carita Boulwén (SD),
Marie Petzäll (SD)

RS200135

- Region Halland utreder möjligheten att
Bereds vid
snarast ansluta sig till
regionkontoret
funktionen SMS-livräddare.

2020-02-04

Projekt med psykiatriambulans

Carita Boulwén (SD),
Ann-Heléne Djivjak
(SD)

RS200206

Bereds vid
- Region Halland inför projekt med
regionkontoret psykiatriambulans.

RS200228

- Regiondirektören får i uppdrag att utreda
möjligheten till en
egenavgift för patienter som bott i Sverige i över
Bereds vid
regionkontoret tre år.
- Telefon/videotolk används i största möjliga
mån.

2020-02-06

2020-09-09

Tidsgräns för fri tolktjänst

Carita Boulwén (SD),
Sara-Lena Bjälkö (SD)
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2020-04-28

Förstärkt beredskap

Lise-lotte Bensköld
Olsson (S), Johan
Lindahl (S)

RS200650

- utreda vilken typ av beredskap som behövs för
att förse Region Halland med den
skyddsutrustning, medicin och annan
medicinteknisk utrustning för att under längre
tid kunna förse behoven av vid brutna
försörjningskedjor och vid hög konsumtion av
artiklar.
- utreda vilken möjlighet som finns för att hålla
beredskapavtal med lokala eller nationella
Bereds vid
regionkontoret tillverkare av skyddsutrustning för att vid ett
krisläge snabbt kunna ställa om delar av sin
tillverkning och förse Region Halland med de
produkter som efterfrågas.
- utreda vilken möjlighet som finns att
samarbeta med de Halländska kommunerna och
den kommunala servicen för att även hjälpa
varandra att upprätthålla en lång uthållighet av
sagt materiel.

2020-06-15

Peer Support

Lena Ludvigsson (V)

RS200880

Remitterad till - peer support som arbetssätt införs på
DN PS för
samtliga heldygnsavdelningar inom psykiatrin
yttrande
där det är relevant

2020-07-23

Stoppa Region Hallands bidrag till Carita Boulwén (SD),
studieförbundet Ibn Rushd
Sara-Lena Bjälkö (SD)

RS200969

- Region Halland stoppar allt stöd till
Anmäls i
studieförbundet Ibn Rushd.
fullmäktige i
- genomföra en konsekvensanalys gällande det
oktober 2020.
stöd Ibn Rushd erhållit från Region Halland.

2020-09-09

44

