Kallelse/Tillkännagivande

Tillkännagivande
Ledamöter och 1:a ersättare i Regionfullmäktige kallas härmed till sammanträde
2019-06-19 med början kl. 09:00.
Regionfullmäktige sammanträder på Hallands sjukhus Halmstad i lokal
Kattegatt/Fullriggaren.
Observera att ersättare som inte är 1:a ersättare i Regionfullmäktige inte kallas till
sammanträdet utan endast får del av tillkännagivandet för kännedom.
Vid sammanträdet ska de ärenden behandlas som finns förtecknade i upprättad
föredragningslista.
Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på följande hemsida:
https://politik.regionhalland.se/

Thomas Jönsson
Regionfullmäktiges ordförande

Information
Övrig information
Med i handlingarna finns en förteckning över ledamöter och ersättare i
regionfullmäktige under ärendet Sammanträdet öppnas.
Anmäl förhinder till
Funktionsbrevlåda: ltfunk1760485@regionhalland.se
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1.

Mötets öppnande

2.

Upprop

3.

Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum

4.

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser

5.

Anmälan av motioner

6.

Anmälan av interpellationer och frågor

7.

Region Halland Uppföljningsrapport 1 2019

8.

Mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

9.

Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval i den
specialiserade öppna hälso- och sjukvården 2020

10.

Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag Vårdval Halland
närsjukvård samt mål 2020

11.

Informationsärende FoU: Presentation av bokslut

12.

Informationsärende lokala nämnder: Kan vi fånga upp tidiga
signaler på psykisk ohälsa?

13.

Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Halland

14.

Ansvarsfrihet 2018 för Samordningsförbundet i Halland

15.

Avgifter för allmänna handlingar

16.

Demokratiberedningens revision av regionfullmäktiges
arbetsordning

17.

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsstrategin samt
kompetensförsörjningspolicyn

18.

Anpassning av lokaler för Psykiatri - Vårdenhet Hyltebruk
(Nittebo 1:89)

19.

Varbergs sjukhus (HSV) - Getakärr 6:16 - Tillbyggnation av
byggnad i samband med robust elförsörjning och nytt kylsystem

20.

Förvärv av fastighet Fastarp 2:172 (del av) Varbergs kommun
(Tvååker) (tillägg till beslut)

21.

Avsiktsförklaring Markarydsbanan

22.

Regionfullmäktiges sammanträdestider 2020

23.

Valärenden

24.

Svar på motion ang inför ett civilkuragepris
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25.

Svar på interpellation från Socialdemokraterna rörande bifallen
motion om subventionerad användning av
självtestningsutrustning vid blodförtunnande behandling

26.

Avslutning
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