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Svar på motion om att införa projekt med psykiatriambulans
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Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


avslå motionen

Reservationer
Carita Boulwén, Erik Hellsborn, Ann-Helene Djivjak, Stina Isaksson, Susanne
Andersson, Tommy Bech, Lars Björk, Anton Nilsson, Marie Petzäll och Georg Cserti,
samtliga tillhörande Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till motionen. I yrkandet infaller Stina Isaksson.
Agnes Hultén (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet infaller Svein
Henriksen (MP), Lars Gustafsson (KD) och Ann Molander (L).
Propositionsordning
Efter avslutade överläggningar ställer ordförande proposition mellan regionstyrelsens
förslag och Carita Boulwéns m.fl. förslag. Ordförande finner att regionfullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag. Omröstning begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsproposition uppläses och godkännes. Den som vill bifalla
regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej. Vid nej har
regionfullmäktige bifallit motionen.
Vid omröstning lämnas 60 ja-röster och 11 nej-röster.
Ordförande tillkännager att regionfullmäktige beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Ärendet
Sverigedemokraterna i Region Halland har genom Carita Boulwén (SD) och AnnHeléne Djivjak (SD) inkommit till Regionfullmäktige med en motion om att införa ett
projekt med psykiatriambulans. Motionen yrkar att Region Halland inför projekt med
psykiatriambulans och att projektet utvärderas inom två år och att man därefter tar
ställning till om psykiatriambulans ska införas permanent i Region Halland.
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Page 1 of 2

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-24
Regionfullmäktige

De berörda driftnämnderna Psykiatri respektive Ambulans, diagnostik och hälsa har
uttalat att de ställer sig positiva till att utveckla de prehospitala insatserna, men deras
bedömning är att införande av ”psykiatriambulans” inte är den mest optimala
modellen utifrån de halländska förhållandena. I stället förordas en ökad samverkan,
mellan ambulanssjukvården och de psykiatriska verksamheterna, för att få en
effektivare vårdkedja med vård på rätt vårdnivå, bättre bedömning och bemötande
samt att avlasta akutsjukvård och polis.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


avslå motionen Psykiatriambulans

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag, § 14, Svar på motion om att införa projekt med
psykiatriambulans
 Tjänsteskrivelse Yttrande angående motion om att införa projekt med
psykiatriambulans
 Yttrande från Driftnämnden Psykiatri angående motion om psykiatriambulans
 §54 Yttrande angående motion om psykiatriambulans
 Motion från Sverigedemokraterna om att införa projekt med psykiatriambulans
Expedieras till
Motionärerna
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Paragrafen är justerad
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Justerares sign
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