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Pågående Motioner
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Mottagare/
Handläggare

Anmäld
I RF

Regionalt innovationsråd
Per Persson (S)
RF beslutar att
- Region Halland tar initiativ till att ett regionalt innovationsråd bildas som får i uppgift att samla
den halländska politiken i kommuner och region, näringslivet, arbetsmarknadens parter och
akademin. Dessa ska tillsammans utgöra en plattform som aktivt tar initiativ och verkar
pådrivande avseende innovations- och näringslivsutveckling i Halland.
- Regionstyrelsen föreslås besluta att regionfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen om
regionalt innovationsråd

RS140160
2014-03-12

Ann-Mari
Bartholdsson
Verksamhetschef
Regional
utveckling

2014-04-16

MRSA-fria upphandlingar
Ingemar Johansson (C)
RF beslutar att
- Krav på MRSA-fritt kött ställs vid kommande upphandlingar
- Svar har inkommit från Driftnämnden Regionservice

RS140277
2014-06-10

Mats Erntell
Smittskyddsöverläkare

2014-06-18

Intern personalresursenhet
Margit Bik och Jonas Strand (S)
RF beslutar att
- Region Halland inför en gemensam personalresursenhet för alla tre sjukhusen som
organisatoriskt ska ligga under personalenheten inom Hallands sjukhus.
- Svar har inkommit från Driftnämnden Hallands sjukhus

RS150088
2015-02-20

Svetlana Kontic
HR-chef
Ambulans,
diagnostik och
hälsa

2015-04-15
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Rapportera miljövinster i verksamheten
Agnes Hulthén (V)
RF beslutar att
- Region Halland rapporterar koldioxidvinster eller annan lämplig mätenhet på miljövinster som
ett komplement till de monetära måtten i effektiviseringsarbetet

RS150406
2015-11-17

Göran Jönsson
Chef grön tillväxt
Avd Regional
samhällsplanering

2015-11-18

Anställningsgaranti på Vård- och omsorgsprogrammet
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) och Jonas Strand (S)
RF beslutar att
- Region Halland garanterar en tillsvidareanställning för de elever som fullföljer Vård- och
omsorgsprogrammet på vård- och omsorgscollege i Halland och därigenom får sin
yrkesexamen.

RS160371
2016-06-17

Lars Wingfors
HR-avdelningen

2016-06-22

Erbjuda arbetsskor till vårdpersonalen i Region Halland
Anton Nilsson (SD)
RF beslutar att
- Region Halland inför kostnadsfria arbetsskor till personalen inom vård och omsorg i Regionen

RS160668
2016-11-23

Cristine Karlsson
Personaldirektör

2017-04-26

Återrekrytering av sjuksköterskor
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) och Jonas Strand (S)
RF beslutar att
- Region Halland beslutar att omgående ta fram en handlingsplan för hur vi ska attrahera
sjuksköterskor att återvända till yrket, ta fram en genomförandeplan som beskriver hur vi ska
gå till väga för att omsätta handlingsplanen till verkstad, samtidigt se över hur vi på kort och
lång sikt kan skapa långsiktiga lösningar för goda arbetsvillkor i våra verksamheter för samtliga
medarbetare.

RS170149
2017-02-28

Cristine Karlsson
Personaldirektör

2017-04-26

Västerapartiet yrkar även på att:
- Regionen även rapporterar miljövinster i sina projektrapporter alternativt årsrapporter eller
båda
- Det ska finnas specifikationer även på miljökostnad eller miljövinst i beslutsunderlaget inom
regionen
- Miljöeffekter, om det inte redan finns, ska förekomma som en post i regionens
riskhanteringsverktyg
- Återremitterat av regionstyrelsen 2017-03-01 för ytterligare beredning
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Ärende

Diarienr
Reg datum
RS170203
2017-02-21

Mottagare/
Handläggare
Magnus Lundblad
Hälso- och
sjukvård

Anmäld
I RF
2017-04-26

Korttidsboende i samverkan mellan kommun och region
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) och Jonas Strand (S)
RF beslutar att
- Startar ett korttidsboende på Hallands sjukhus tillsammans med intresserade kommun(er), att
boendet också ska fungera som en testmiljö där nya arbetssätt, tekniska lösningar och
innovationer kan prövas.
- Svar har inkommit från DN HS

RS170273
2017-04-24

Thomas Lindén
Hälso- och
sjukvård

2017-04-26

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

Rebecca Steen
Kansliavdelningen

2017-10-25

Landsbygdsklinik i Hallands inland
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) och Kerstin Zander (S)
RF beslutar att
- Påbörja en systematisk utveckling av vård på distans i Halland i ett första steg pröva att starta
landsbygdskliniker i Hylte kommun och Falkenbergs inland.
- Remitterat HS, DN NSV för yttrande?
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