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Tillkännagivande

Ledamöter och 1:a ersättare i Regionfullmäktige kallas till sammanträde 2021-02-24 
med början klockan 10:00. Sammanträdet fortgår eventuellt även efter lunch.

Regionfullmäktige sammanträder i Regionens hus, Halmstad. På grund av rådande 
smittläge deltar ledamöter och tjänstgörande ersättare digitalt på distans. 1:a 
ersättare följer mötet via livesändning på Region Hallands hemsida och är beredda 
att ansluta digitalt om vakans uppstår.
 
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.
 
Allmänheten uppmanas följa mötet via livesändning på internet som finns tillgänglig 
på Region Hallands hemsida.
 
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.

Ladda ner handlingar 
Glöm ej ladda ner handlingar i Meetings Plus innan sammanträdet.

Anmäl förhinder till
Funktionsbrevlåda: ltfunk1760485@regionhalland.se
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1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum
4. Årets medarbetare 2020
5. Information med anledning av corona
6. Anmälan av inkommande/utgående skrivelser och protokoll
7. Anmälan av inkomna interpellationer och frågor
8. Anmälan av inkomna motioner
9. Svar på interpellation till regionstyrelsens ordförande om höga 

läkemedelskostnader
10. Svar på interpellation till ordförande i Hälso- och 

sjukvårdsutskottet avseende HBTQ-diplomering av patientnära 
verksamheter

11. Valärende: Entledigande och val av ny ersättare i 
Övervakningsnämnden i Halmstad

12. Valärende: Val av ersättare i Driftnämnden kultur och skola
13. Valärende: Val av ledamot i Driftnämnden ambulans, diagnostik 

och hälsa
14. Avsägelse av uppdrag som ledamot eller ersättare i 

regionfullmäktige
15. Övriga valärenden
16. Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028
17. Inrättande av en regiongemensam IT- och digitaliseringsfunktion 

på regionkontoret
18. Svar på motion om att införa projekt med psykiatriambulans
19. Svar på motion om peer support
20. Svar på motion om att ansluta till funktionen SMS Livräddare
21. Svar på interpellationer och frågor
22. Avslutning
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