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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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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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-08
Regionstyrelsen

§42
Svar på motion angående obligatoriskt utskick av
parkeringstillstånd
RS191532
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att



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

Ärendet
Motion har inkommit med förslag att parkeringsstillstånd 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 driftnämnerna och inte i fullmäktige. Regionkontoret föreslår
därför att motionen avslås.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta att



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

Beslutsunderlag
 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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-04-08

Diarienummer
RS191532

Regionkontoret
Styrning och stöd
Samuel Lindh
Nämndtjänsteman

Regionstyrelsen

Svar på motion angående obligatoriskt utskick av
parkeringstillstånd
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
- avslå motionen med hänvisning till regionkontorets övervägande
- sända motionssvaret till samtliga driftnämnder

Sammanfattning
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.
Bakgrund
Stina Isaksson, Sverigedemokraterna, yrkar i en motion att 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.
Motionären beskriver att hantering vid en vårdenhet i Halmstad innebär att ett
parkeringstillstånd behöver hämtas inne på mottagningen för att sedan placeras i
bilen. Förfarandet kan vara både svårt och bökigt med rullstol och andra hjälpmedel.
För den med neuropsykiatriska diagnoser kan processen medföra utbrott som leder
till att hela besöket blir förgäves.
Övervägande
Regionkontoret förstår att den hantering som motionären beskriver kan upplevas som
problematisk för vissa besökare i verksamheten. Regionkontoret ser också att
fullmäktiges ledamöter har en långtgående initiativrätt när det kommer till att väcka
motioner.
Samtidigt ser regionkontoret att fullmäktige i huvudsak har att besluta om principiella
frågor och om frågor som annars är av större vikt för regionen. Verksamhetsnära

frågor som rör den dagliga driften bör i första hand överlåtas till verksamheten och till
de för ändamålet inrättade dritfnämnderna. Den aktuella frågeställningen hör snarast
hemma i den driftnämnd som berörs och regionkontoret rekommenderar motionären
att lyfta frågeställningen där.
Rent innehållsmässigt kan motionärens förslag vara bra. Samtidigt finns andra sätt
att hantera parkeringstillstånd än den föreslagna. Regionkontoret anser att det bör
vara en fråga för verksamheterna att hitta den lämpligaste rutinen för att öka
tillgängligheten vid respektive mottagning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regionkontoret att motionen avslås.
Regionkontoret föreslår också att motionssvaret sänds till driftnämnderna för
kännedom.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Henrik Lundahl
Kanslichef

Bilaga:
Motion från Sverigedemokraterna Obligatoriskt utskick av parkeringstillstånd för
patienter, där sådant krävs.
Styrelsens/nämndens beslut delges
Motionären
Samtliga driftnämnder

