FÖREDRAGNINGSLISTA TILL REGIONFULLMÄKTIGES MÖTE
DEN 23-24 FEBRUARI 2022
Onsdag den 23 februari

Torsdag den 24 februari

Nr

kl 09.15 – 09.45 ca

- Formalia
- Information från regiondirektören
- Information från regionens revisorer

kl 9.45 ca – 10.30

- Utbildning i ny styrmodell

kl. 10.30 – 11.30

- Förhandlingar

kl. 11.30 – 11.45

- Utdelning Jämställdhetspris

kl 11.45 – 12.00

- Utdelning Hållbarhetspris

kl 12.00 – 13.30

- Lunch

kl 13.30 –

- Förhandlingar

kl. 09.15 – 12.00

- Förhandlingar och interpellationsdebatt

kl. 12.00 – 13.30

- Lunch

kl. 13.30 -

- Förhandlingar

Ärende

1

Öppnande av mötet

2

Anmälan av förhinder samt upprop av
tjänstgöringsskyldiga regionfullmäktigeledamöter

3

Val av justerare för protokollet

4

Anmälan av motioner

5

Anmälan av interpellationer och frågor under
behandling

6

Avsägelser

7

Meddelanden från Länsstyrelsen

8

Information från regiondirektören

9

Information från regionens revisorer

Sid

Anteckningar

2

Nr

Ärende

10

Fastställande av föredragningslistan

11

Delgivningar

12

Förslag till ny förtroendemannaorganisation
mandatperioden 2023-2026 (bilaga)

13

Motion från Sanna Jonsson (C) om fortsatta
avtal med privata vårdgivare för psykologisk
behandling, (bilaga)

14

Motion från Roger Byström (C) och Jonny
Lundin (C) om att pröva frågan med berörda
kommuner om "Norrtäljemodellen" i
Västernorrland (bilaga)

15

Motion från Jonny Eriksson (V) och Carina
Hellström (V) om att införa rum för digitala
samtal med vårdgivare på länets tre sjukhus
(bilaga)

16

Motion från Pia Lundin (SJVP) om att inrätta
en funktion som hjärnskadekoordinator
(bilaga)

17

Motion från Mona Hammarstedt (KD) och
Henrik Sendelbach (KD) angående ett
gemensamt HVB-hem med länets kommuner
(bilaga)

18

Motion från Lars-Gunnar Hultin (V) och Nina
Orefjärd (V) om regionens lagerhållning av
sjukvårdsmaterial och mediciner m.m. inför
kommande kriser (bilaga)

19

Motion från Jessica Ulander (C) om att införa
Dynamiskt inköpssystem, DIS, för
upphandlingar i Region Västernorrland (bilaga)

20

Motion från Jessica Ulander (C) om upprätta en
beredskapsplan för Region Västernorrland
(bilaga)

Sid

Anteckningar

3

Nr

Ärende

21

Motion från Nina Orefjärd (V) om att ändra
interndebiteringen (bilaga)

22

Motion från Jessica Ulander (C) och Jonny
Lundin (C) om att införa tjänstegaranti för
företag (bilaga)

23

Omdisponering av läkemedelsbudget 2022 samt
tilläggsbudget för 2022 (bilaga)

24

Tilläggsbudget samt omdisponering år 2022
(bilaga)

25

Återrapportering av projekt renovering och
ombyggnad av Regionens Hus

26

Reviderad arbetsmiljöpolicy (bilaga)

27

Medlemskap i den nybildade ideella
föreningen Regionala Nätverket för
Besöksnäring och Turism (RNBT) (bilaga)

28

Firmatecknare och attestanter för
avkastningsstiftelser 2022 (bilaga)

29

Strategi mot våld i nära relationer (bilaga)

30

Omvandling av kreditiv Svenskt
Ambulansflyg (KSA) till skuldebrev och
effekter av däri ingående övergång till
komponentavskrivning (bilaga)

31

Tillämpning av OPF-KL 18 (bilaga)

32

Valärenden

Sid

Anteckningar

4

Nr

Ärende
Interpellationer:
Varför tar majoriteten inte ett helhetsansvar
för ekonomin?
Mobil tandvårdsklinik - på gång nu eller
aldrig?
Hur ska den somatiska vården spara
ytterligare 54 miljoner under detta år?
Återgärder inom klimatanpassningsprojektet
för att skydda samhällsviktiga objekt
Vilka konkreta åtgärder planerar Hälso- och
sjukvårdsnämnden vidta för att bemanna
vårdavdelningarna så fastställda vårdplatser
kan hållas öppna?
Enhetschefers arbetsbelastning
Om KIM/KIT, könsidentitetsmottagningarna
på NUS (Norrlands universitetssjukhus) i
Umeå
Säkerställande av ambulanstransporter till
skärgården i Höga Kusten, Ulvön
Fråga:
Var finns regionplanen?

Sid

Anteckningar

