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§19
Redovisning av pågående motioner februari 2019
RS160315
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 lägga redovisning över pågående motioner till handlingarna.
Ärendet
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska regionstyrelsen två gånger om året
redovisa till fullmäktige vilka inlämnade motioner som ännu inte har slutbehandlats.
I skrivande stund finns sju motioner som inte har slutbehandlats av regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta att
 lägga redovisning över pågående motioner till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Paragraf 65 Redovisning av pågående motioner februari 2019
 Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner februari 2019
 Pågående motioner februari 2019
Expedieras till
Samtliga driftsnämnder
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Samuel Lindh
Sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-02-19

Diarienummer
RS160315

Styrning och stöd
Kansliavdelningen
Samuel Lindh
Nämndtjänsteman

Regionstyrelsen

Redovisning av pågående motioner februari 2019
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta att
- lägga redovisning över pågående motioner till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska regionstyrelsen två gånger om året
redovisa till fullmäktige vilka inlämnade motioner som ännu inte har slutbehandlats.
I skrivande stund finns sju motioner som inte har slutbehandlats av regionfullmäktige.

Bakgrund
Följande motioner är i dagsläget i beredningsprocess:
Motion angående säkerheten kring receptionen på sjukhuset i Halmstad. Under
handläggning på Regionkontoret.
Motion angående att införa ett civilkurage-pris. Motionen bereds av regionstyrelsens
arbetsutskott
Motion att upphandlingspolicyn vad gäller mat ska gälla vid beställning av
konferenser och catering som ordnas i regionens regi. Motionen bereds av
regionstyrelsens arbetsutskott.
Motion om miljöhänsyn vid upphandling av läkemedel. Motionen bereds av
regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.
Motion om satsning på våra ungdomsmottagningar och våra ungdomars hälsa.
Motionen bereds av regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.
Motion om att visa telefonnummer vid uppringning från Region Hallands
vårdverksamheter. Motionen anmäls vid nästkommande regionfullmäktigemöte.
Motion om låsboxar för elcykelbatterier. Motionen anmäls vid nästkommande
regionfullmäktigemöte.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser
Förvaltning

Jörgen Preuss
Tf. regiondirektör
Bilaga: Pågående motioner februari 2019
Beslutet ska skickas till
Samtliga driftsnämnder

Ulrika Bertilsson
Tf. administrativ direktör

Datum: 2019-02-04

Pågående Motioner februari 2019
Ärende

Diarienummer /
Reg.datum

Anmäld i fullmäktige /
Nuvarande placering

Säkerhet kring receptionen på sjukhuset i Halmstad
Charlott Zsoldos (V)
RF beslutar att
- Säkerheten kring receptionen på sjukhuset i Halmstad ses över och att personalens
önskemål om en bättre skyddande barriär kommer på plats.

RS170465
2017-07-05

2017-10-25
Hos regionkontoret

Inför ett civilkurage-pris
Erik Hellsborn (SD)
RF beslutar att
- Inrätta ett årligt civilkurage-pris
Upphandlingspolicyn vad gäller mat ska gälla vid beställning av konferenser och catering som
ordnas i regionens regi
Stefan Bengtsson (C)
RF beslutar att
- Regionstyrelsen får i uppdrag att utforma riktlinjer så att det tydligt framgår att blandade
tjänster, som konferenser och catering, där livsmedel ingår i en eller annan form, skall följa
de krav som gäller för inköp av livsmedel enligt Region Hallands riktlinjer.
Miljöhänsyn vid upphandling av läkemedel
Kristina Karlsson, Monica Hansson, Agneta Åkerberg och Helene Andersson (C)
RF beslutar att
- Regionstyrelsen får i uppdrag att utforma riktlinjer så att det tydligt framgår att vid
upphandling av läkemedel skall tillverkaren presentera en godtagbar standard av vilka
miljöåtaganden som sker vid forskning, tillverkning och distribution av läkemedel.
Satsning på våra ungdomsmottagningar och våra ungdomars hälsa
Kerstin Nilsson (S)
RF beslutar att
- dansa utan krav ingår i ungdomsmottagningarnas verksamhet
- utöka informationen och förebyggande/upplysning till att återigen gälla elever i årskull 6-7
- ungdomsmottagningarna bygger upp en samverkan med gymnasieskolorna

RS180595
2018-06-19

2018-06-20
Hos regionkontoret

RS180471
2018-05-21

2018-10-24
Bereds av RSAU

RS180804
2018-08-29

2018-10-24
Bereds i HSU

RS181125
2018-11-08

2018-11-21
Bereds av HSU

Visa telefonnummer vid uppringning från Region Hallands vårdverksamheter
Carita Boulwén (SD)
RF beslutar att
- Region Halland ser över möjliga lösningar för att införa ett system där exempelvis ett
växelnummer syns när någon personal ringer.
- Region Halland snarast möjligt inför detta.
Låsboxar för elcykel-batterier
Erik Hellsborn (SD)
RF beslutar att
- I anslutning till cykelparkeringarna på Hallands sjukhus Halmstad, Hallands sjukhus Varberg
och Hallands sjukhus Kungsbacka installera låsbara boxar för elcykelbatterier
- Uppdra åt Driftnämnden Hallands sjukhus att 12 månader efter att låsboxarna kommit på
plats, inkomma med en utvärdering till Regionfullmäktige, kring hur pass använda de varit,
och om de haft en inverkan på andelen resor med cykel.

RS190245
2019-02-12

Anmäls i fullmäktige den 201902-27

RS190273
2019-02-15

Anmäls i fullmäktige den 201902-27

Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-03

§65
Redovisning av pågående motioner februari 2019
RS160315
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta att
 lägga redovisning över pågående motioner till handlingarna
Ärendet
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska regionstyrelsen två gånger om året
redovisa till fullmäktige vilka inlämnade motioner som ännu inte har slutbehandlats.
I skrivande stund finns sju motioner som inte har slutbehandlats av regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår Regionstyrelsen besluta att föreslå
Regionfullmäktige besluta att
 lägga redovisning över pågående motioner till handlingarna
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner februari 2019
 Pågående motioner februari 2019
Expedieras till
Samtliga driftsnämnder

Vid protokollet

Maria Fransson

Justering av protokollet sker vecka 15

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

