Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-28
Regionfullmäktige

§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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§47
Valärenden
RS180443
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att










notera Lars-Göran Carléns entledigande från Förvaltningsrätten i Göteborg.
Utse Annika Gustafsson, Tvååker, till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i
Göteborg för perioden 2020-06-18 – 2023-12-31
entlediga Emma Gröndahl (L) från uppdrag som ordförande i Driftnämnden
kultur och skola
utse Lovisa Aldrin, Halmstad, (L) till ny ordförande i Driftnämden kultur och
skola för perioden 2020-06-18 – 2022-12-31
entlediga Hans Forsberg (M) från uppdrag som vice ordförande i ALMI
företagspartner Halland AB
utse Christian Olsson Johansson, Åsa, (M) till ny vice ordförande i ALMI
företagspartner Halland AB för perioden 2020-06-18 – 2022-12-31
entlediga Kjell Jönsson (SD) från uppdrag som ledamot i Lokala nämnden
Halmstad
utse Ewa Wijk MacLean, Halmstad, (SD) till ny ledamot i Lokala nämnden
Halmstad för perioden 2020-06-18 – 2022-12-31
entlediga Lisa Andersson (M) från uppdrag som ledamot i Driftnämnden
Hallands sjukhus

Ärendet
Förvaltningsrätten i Göteborg har i enlighet med egen begäran entledigat Lars-Göran
Carlén från uppdrag som nämndeman. Lars-Göran Carlén har varit nominerad av
Socialdemokraterna.
Emma Gröndahl (L) har begärt att bli entledigad från uppdrag som ordförande i
Driftnämnden kultur och skola.
Hans Forsberg (M) har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag varför
fyllnadsval föreligger till posten som vice ordförande i ALMI företagspartner Halland
AB.
Kjell Jönsson (SD) har begärt att bli entledigad från uppdrag som ledamot i Lokala
nämnden Halmstad.
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Lisa Andersson (M) har begärt att bli entledigad från uppdrag som ledamot i
Driftnämnden Hallands Sjukhus.
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår regionfullmäktige besluta att










notera Lars-Göran Carléns entledigande från Förvaltningsrätten i Göteborg.
Utse Annika Gustafsson, Tvååker, till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i
Göteborg för perioden 2020-06-18 – 2023-12-31
entlediga Emma Gröndahl (L) från uppdrag som ordförande i Driftnämnden
kultur och skola
utse Lovisa Aldrin, Halmstad, (L) till ny ordförande i Driftnämden kultur och
skola för perioden 2020-06-18 – 2022-12-31
entlediga Hans Forsberg (M) från uppdrag som vice ordförande i ALMI
företagspartner Halland AB
utse Christian Olsson Johansson, Åsa, (M) till ny vice ordförande i ALMI
företagspartner Halland AB för perioden 2020-06-18 – 2022-12-31
entlediga Kjell Jönsson (SD) från uppdrag som ledamot i Lokala nämnden
Halmstad
utse Ewa Wijk MacLean, Halmstad, (SD) till ny ledamot i Lokala nämnden
Halmstad för perioden 2020-06-18 – 2022-12-31
entlediga Lisa Andersson (M) från uppdrag som ledamot i Driftnämnden
Hallands sjukhus

Beslutsunderlag
 Valberedningens förslag 2020-06-17
 Entledigande från uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i Göteborg,
Lars-Göran Carlén
 Begäran om entledigande från uppdrag som ordförande i driftnämnden kultur
och skola, Emma Gröndahl
 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag inom Region Halland, Hans Forsberg
 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag inom Region Halland, Kjell Jönsson
(SD)
 Avsägelse från uppdrag i Driftnämnden Hallands sjukhus, Lisa Andersson
Expedieras till
Avgående och tillträdande ledamöter och ersättare
Förvaltningsrätten i Göteborg
Driftnämnden kultur och skola
Driftnämnden hallands sjukhus

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Almi företagspartner Halland AB
Lokala nämnden Halmstad
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