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Tillkännagivande 

Ledamöter och 1:a ersättare i Regionfullmäktige kallas till sammanträde 
2021-06-23 med början klockan 09:00. Mötet pågår hela dagen. 

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. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2021 
 

5. Anmälan av interpellationer 2021 
 

6. Anmälan av motion från Socialdemokraterna beträffande 
Mammografi utan åldersgräns 

 

7. Anmälan av motion från Sverigedemokraterna om Teckenspråk- 
och skrivtolkning av regionfullmäktiges sammanträden 

 

8. Anmälan av inkomna motioner 
 

9. Avsägelse av uppdrag som ledamot eller ersättare i 
regionfullmäktige 

 

10. Valärenden 
 

11. Information med anledning av corona 
 

12. Beslut om årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i 
Halland 

 

13. Beslut om ansvarsfrihet 2020 för Samordningsförbundet i Halland 
 

14. Beslut om årsredovisning 2020 Sigrid och Adolf Nordenborgs 
stiftelse 

 

15. Beslut om ansvarsfrihet 2020 Sigrid och Adolf Nordenborgs 
stiftelse 

 

16. Redovisning av genomförande av beslut fattade i regionstyrelsen 
och regionfullmäktige våren 2021 

 

17. Redovisning av pågående motioner april 2021 
 

18. Beslut om införande av screening för tjock- och ändtarmscancer i 
Region Halland 2023 

 

19. Beslut om avgiftsfri vaccination mot pneumokocker 
 

20. Fastställande av regional biblioteksplan 2021-2024 
 

21. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2022 
 

22. Beslut Mål och budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2026 - 
med regionpolitisk debatt 

 

23. Beslut om uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för 
Vårdval Halland närsjukvård 2022 
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24. Beslut om uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för 
Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2022 

 

25. Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 1 2021 
 

26. Svar på motion om förstärkt beredskap 
 

27. Motionssvar - Utreda möjligheten att nå utsatta grupper i Halland 
med dålig tandhälsa 

 

28. Svar på interpellation till Driftnämnden Psykiatris ordförande 
rörande personer med diagnosen autism 

 

29. Svar på interpellationer och frågor 
 

30. Avslutning 
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