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Regionstyrelsen

Redovisning av pågående motioner oktober 2018
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 sex motioner som inte har slutbehandlats av
regionfullmäktige.

Bakgrund
Följande motioner är i dagsläget under beredningsprocess:
Motion angående säkerheten kring receptionen på sjukhuset i Halmstad. Under
handläggning på Regionkontoret.
Motion att uppdatera Hallands kulturplan 2017-2020. Driftsnämnden Kultur och Skola
har beslutat om svar.
Motion om gratis kollektivtrafik i hela Halland från 65 års ålder under lågtrafik.
Motionen är remitterad till Regionkontoret för att i samråd med Hallandstrafiken AB
utarbeta svar.
Motion angående att införa ett civilkurage-pris. I skrivande stund har beslut om
remittering ej tagits.

Motion att upphandlingspolicyn vad gäller mat ska gälla vid beställning av
konferenser och catering som ordnas i regionens regi. Motionen anmäls till
Regionfullmäktige vid sammanträde den 24 oktober 2018.
Motion om miljöhänsyn vid upphandling av läkemedel. Motionen anmäls till
Regionfullmäktige vid sammanträde den 24 oktober 2018.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser
Förvaltning

Jörgen Preuss
Tf. regiondirektör

Ulrika Bertilsson
Tf. administrativ direktör

Bilaga: Pågående motioner oktober 2018
Beslutet ska skickas till
Samtliga driftsnämnder
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Pågående Motioner oktober 2018
Ärende

Diarienummer Mottagare/
Reg.datum
Handläggare

Anmäld i
RF

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

Staffan Johansson
Kansliavdelningen

2017-10-25

Uppdatera Hallands kulturplan 2017-2020
Erik Hellsborn och Stina Isaksson (SD)
RF beslutar att
punkt 2 och 3 under rubriken ”Regionala mål och strategier” på sidan 8 stryks och ersätts med
en ny punkt med följande formulering: ”Vi ska vårda vårt kulturella arv, och ha ett fokus på
traditionell halländsk, svensk och västerländsk kultur”.
punkt 4 under rubriken ”nationella mål och strategier” på sidan 8 stryks.
omformulera stycket under rubriken ”Förbättra förutsättningarna för det fria skapandet inom
konst och kultur” på sidorna 8-9, så att delarna om Art Inside Out stryks.
stycket och punkten ”Verka för att ta emot en fristadskonstnär” på sidan 9 stryks.
formuleringen ”könsöverskridande identitet eller uttryck” under rubriken ”Ge alla samma
rättighet och möjlighet att delta i kulturlivet” på sidan 14 stryks.
formuleringen ”arbeta med genusfrågor, jämlikhet, mångfald och inkludering.” under rubriken
”Främja demokrati och åsiktsbildning genom att” ersätts med följande formulering: ”Verka för
förståelse och tolerans inför människors olikheter”.
hela texten om Art Inside Out på sidorna 24-25 stryks.
stycket och punkten ”Vidga vyerna genom Artists in Residence och Master Classes” på sidan
29 stryks.
stryka formuleringarna om Art Inside Out på sidan 47.
formuleringen ”Nya influenser, begrepp och rörelser berikar ständigt området. Några exempel
på samtidsslöjd är gerillaslöjd, queerslöjd och maker-rörelsens olika uttryck.” på sidan 54 stryks.

RS180257
2018-02-28

Staffan Johansson
Kansliavdelningen

2018-02-28

Gratis kollektivtrafik i hela Halland från 65 års ålder under lågtrafik
Thord Brynielsson (SD)
RF beslutar att
- Region Halland via Hallandstrafiken ska erbjuda alla personer över 65 år som skrivna i
kommunerna Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm ett personligt seniorkort som
berättigar till gratis resor med Hallandstrafiken inom ovan nämnda kommuner under
vardagar mellan kl 09:00och 15:00 samt vardagar mellan kl 18:00 och 04:00, samt dygnet
runt under lördagar, söndagar och övriga helgdagar.
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.

RS180386
2018-04-18

Arne Ingemansson
Regional
samhällsplanering

2018-04-18

RS180595
2018-06-19

Staffan Johansson
Kansliavdelningen

2018-06-20

RS180471
2018-05-21

Ej anmäld

Ej anmäld
Anmäls den
24 oktober
2018

RS180804
2018-08-29

Ej anmäld

Ej anmäld
Anmäls den
24 oktober
2018

