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BÄSTA LI VSPLATSEN 

Region Halland 

Interpellation angående status på utbildning i Lean 

I juni 2015 skickade vi en interpellation som besvarades på oktobersanm1anträdet av 
Mats Eriksson. Frågan vi ställde var ifall det fanns några planer på att utbilda 
förtroendevalda i regionen i grunderna i Lean. I Mats svar hänvisas till den 
genomförandeplan som ska tas fram och förtroendevalda kommer inom ramen för 
införandet erbjudas möjlighet att delta i en utbildning som ger gnmdläggandc 
orientering i ämnet. Nu undrar vi hur det har gått med Lean-utbildning av 
förtroendevalda? 

Agnes Hulthen, Vänsterpartiet Hal1and 

2016-05-30 
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Datum Diarienummer 
2016-06-17 RS160347 

Svar på interpellation – status på utbildning i Lean 
I en interpellation till mig ställer Vänsterpartiets regiongrupp frågan om statusen i 
frågan att utbilda förtroendevalda i Lean utifrån beslutet att använda Lean som 
regionövergripande verksamhetsstrategi. 

Som svar på interpellationen vill jag framföra följande: 
Regionkontoret kommer i samband med höstens nämndsmöten anordna 
informationstillfällen om Lean – med målsättningen att förtroendevalda ska få en 
övergripande kunskap inom ämnet samt känna sig trygga med förvaltningarnas 
arbete.  

Mats Eriksson 
Regionstyrelsens ordförande 


	Följande skrivelse anmäls för anteckning till protokollet, vilken har mailats ut till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare:
	Handlingar i ärendet
	§ 32
	§ 34
	Svar på motion – Justa arbetsvillkor vid offentlig upphandling
	§ 37
	Avsägelse av uppdrag som ledamot och ersättare i regionfullmäktige  RS140217
	 entlediga Axel Wigforss (V), Halmstad från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige
	 entlediga Annika Svensson (S), Falkenberg från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
	 ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot och nya ersättare i regionfullmäktige
	Voteringslista § 35
	Svar på motion – Justa arbetsvillkor vid offentlig upphandling
	Svar på interpellation – status på utbildning i Lean
	Datum                    Diarienummer
	2016-06-16 RS160348
	Svar på interpellation



