Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Regionstyrelsen
Plats och tid

Borgsalen, klockan 09:00-11:25

Ledamöter

Mats Eriksson (M) (ordförande)
Stefan Bengtsson (C) (1:e vice ordförande)
Ulrika Jörgensen (M)
Tommy Rydfeldt (L)
Elisabeth Falkhaven (MP)
Niklas Mattsson (KD)
Per Stané Persson (S)
Margit Bik (S)
Therese Stoltz (S)
Lars Fritzon (S)
Jerzy Golowkin (-)
Gösta Bergenheim (M) ersätter Dag Hultefors (M)
Per Stenberg (M) ersätter GunMarie Stenström (M)
Gustaf Kristensson (S) ersätter Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Agnes Hulthén (V) §§42-54, §§56-66 ersätter Jonas Strand (S), §55
ersätter GunMarie Stenström (M)

Ersättare

Niclas Erlandsson (L)
Stefan Edlund (MP)
Thord Brynielsson (SD)

Övriga

Thomas Jönsson (M) (regionfullmäktiges ordförande), Mikaela
Waltersson (M) (tillträdande regionstyrelseordförande) §§42-53,
Jörgen Preuss (tf regiondirektör), Louise Lindstedt (tf ekonomidirektör)
§§44-66, Ulrika Bertilsson (tf administrativ direktör) §44, Lena
Neinhardt (internationell strategi) §44, Sven Kastö (Brysselkontoret)
§44, Linda Reinholdsson (Brysselkontoret) §44, Claes Hammarlund
(analytiker) §45, Håkan Nilsson (avdelningschef Ekonomi) §54, Måns
Arnrup (IT-direktör) §54, Ola Johansson (verksamhetschef Hälso- och
sjukvård) §54, Hans Jönsson (kommunikatör) §§54-66

Paragrafer

§§42-66

Utses att justera

Per Stané Persson

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

........................................................................................................
Maria Fransson

Ordförande

........................................................................................................
Mats Eriksson

Justerare

................................................
Per Stané Persson

Ordförandes sign

………………………………..

Justerares sign
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Regionstyrelsen
2018-03-07

Organ
Sammanträdesdatum
Paragrafer
Justeringsdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande
Protokollets förvaringsplats
Regionkontoret

Underskrift

.................................................
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Justerares sign
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Ärendelista
§42
§43
§44
§45
§46
§47
§48
§49
§50
§51
§52
§53
§54
§55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66

Justering
Godkännande av föredragningslistan
Muntlig information från Brysselkontoret
Återrapportering till Näringsdepartementet
Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
2018
Ekonomiskt resultat/uppföljning, informationsärende
Anmälan Utskottens protokoll 2018
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018
Anmälan av fattade delegationsbeslut 7 mars 2017
Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter 2018
Revidering av delegationsordning för regionstyrelsen
Firmatecknare för Region Halland
Årsredovisning 2017 för Regionstyrelsens verksamheter
Regionala priser och ersättningar för Västra sjukvårdsregionen 2018
Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2018
Revisionsrapport ”Granskning av Region Hallands arbete med att undvika
läkemedelskador - Läkemedelsgenomgångar och läkemedelberättelser”
Revisionsrapport ”Tillgängligheten inom primärvård”
Revisionsrapport ”Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet
inom närsjukvården”
Fyllnadsval av ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott
Fyllnadsval av ordförande i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott
Fyllnadsval av ordförande i Regionpensionärsrådet
Fyllnadsval av ordförande i Kommunberedningen
Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för den Skandinaviska Arenan
Fyllnadsval av ledamot i styrgruppen för Västsvenska paketet
Ordföranden avtackas

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§42
Justering
RS180030
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Per Stané Persson att jämte ordföranden justera protokollet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Per Stané Persson att jämte ordföranden justera protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§43
Godkännande av föredragningslistan
RS180031
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan
 godkänna närvarorätt vid sammanträdet för den tillträdande ordföranden för
regionstyrelsen, Mikaela Waltersson (M)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§44
Muntlig information från Brysselkontoret
RS160363
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna lämnad information till protokollet
Ärendet
Sven Kastö och Linda Reinholdsson från Brysselkontoret kommer informera om
aktuellt arbete på kontoret med en genomgång av vad som händer inom de
tematiska områden som Region Halland prioriterat. Det blir även en genomgång av
politiska händelser inom EU som påverkar oss.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna lämnad information till protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

7(33)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§45
Återrapportering till Näringsdepartementet
RS160743
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna lämnad information till protokollet
Ärendet
Region Halland har ett statligt uppdrag att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i
länet. Uppdraget redovisas årligen till Näringsdepartmentet. För 2017 ska
redovisningen lämnas in senast den 28 februari 2018. Redovisning i Återrapportering
1 ska följa strukturen i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020 och i övrigt ske enligt sju återrapporteringskrav
(regeringsbeslut IV 1, 2015-12-17).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att
 anteckna lämnad information till protokollet
Beslutsunderlag
 Återrapportering till Näringsdepartementet 2017 (3)
 Regeringens villkor budgetåret 2017 m.m. för landstinget i Hallands län samt
samverkansorgan inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväst
och 22 Kommunikationer
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§46
Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska
allianser 2018
RS180082
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna den lämnade informationen till protokollet
Ärendet
Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser 2018
- styrelsemöte i Öresundståg AB
- Kommunberedningen 2018-02-21
- workshop mellan Södra regionvårdsnämnden och Västra samverkansnämnden
2018-03-01 -- 03-02
- politisk fourm, STRING 2018-02-14
Per Stané Persson lämnar information från styrelsemötet för Öresundståg AB.
Samtliga ägare i Öresundsåg AB har godkänt ny bolagsordning och nytt
aktieägaravtal. Det rullande ordförandeskapet om två år kvarstår.
Mats Eriksson och Stefan Bengtsson informerar från Kommunberedningens
sammanträde 2018-02-21.
Arbetet med att uppdatera regional utvecklingsstrategi (RUS) ska startas upp.
Tillväxtstrategin och regional utvecklingsstrategi ska hänga ihop.
Almedalen 2018 - Diskussion om gemensamt arrangemang för Halland, onsdag
2018-07-04. Årets tema är "Makt, tillit och demokratiutveckling". Tanken är att göra
saker före, under och efter Almedalen för att stärka budskapet och öka involveringen.
Namnfrågan för Kommunberedningen - En arbetsgrupp har fått i uppdrag att komma
med namnförslag som spegla syftet med grupperingen men samtidigt inte vara
exkluderande.
Integration Halland - Återkoppling på hur projetet har genomförts och vad som har
varit framgångsrikt. Projektet går nu in i sin slutfas. Det har varit ett mycket lyckat
projekt som gett flera positiva lärdomar.
Mats Eriksson, Ulrika Jörgensen och Margit Bik lämnar information från
workshop mellan Södra regionsvårdsnämnden och Västra samverkansnämnden
2018-03-01 -- 03-02. Underrubriken för dagarna, Hur arbetar vi på regional nivå för
att utveckla och förbättra samverkan mellan våra sjukvårdsregioner? Det
finns skillnader i hur de två sjukvårdsregionerna jobbar. Exempelvis ser
ersättningssystemet olika ut för söder och väster.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen
Per Stané Persson informerar från politiskt forum för STRING 2018-02-14. Nya
medlemmar och observatörer presenteras. På mötet lämnas uppdaterad status
lämnas om projektet GREAT och om Fehrmarn bält-dagarna (28-29 maj).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 anteckna den lämnade informationen till protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§47
Ekonomiskt resultat/uppföljning, informationsärende
RS180181
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna den lämnade information till protokollet
Ärendet
Tf ekonomidirektör Louise Lindstedt lämnar en kort information om ekonomiskt
resultat/uppföljning för januari-februari. Böckerna för februari månad stängdes 201803-06. De ekonomiska rapporterna från driftnämnderna ska lämnas in till
regionkontoret senast 2018-03-09.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 anteckna den lämnade information till protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§48
Anmälan Utskottens protokoll 2018
RS180025
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna anmälda protokoll till protokollet
Ärendet
Anmälan av utskottens protokoll 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 anteckna anmälda protokoll till protokollet
Beslutsunderlag
 Protokoll AU 180116
 Protokoll AU 180130
 Protokoll AU 180206
 Protokoll AU180220
 Protokoll HSU 180123
 Protokoll HSU 180206
 Protokoll TU 180109
 Protokoll TU 180116
 Protokoll TU 180123
 Protokoll TU 180206
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§49
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018
RS180024
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna skrivelserna till protokollet
Ärendet
Anmälan av inkomna och utgående skrivelser och protokoll
Förslag till beslut
Regionstyrelens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att
 anteckna skrivelserna till protokollet
Beslutsunderlag
 Protokoll Västra Samverkansnämnden 2018-01-24
 Cirkulär SKL - Kompensations för sänkt tjänstepension
 Cirkulär SKL - bilaga
 Protokoll Hallandstrafiken
 Överenskommelse professionsmiljarden
 Redovisning Professionsmiljarden 2017
 Likabehandling riktlinjer
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§50
Anmälan av fattade delegationsbeslut 7 mars 2017
RS180028
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 lägga anmälningarna till handlingarna
Ärendet
Anmälan av fattade delegationsbeslut den 7 mars 2018.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 lägga anmälningarna till handlingarna
Beslutsunderlag
 Anmälan av delegationsbeslut 7 mars
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§51
Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter 2018
RS180032
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna den lämnnade informationen till protokollet
Ärendet
Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter 2018
Tf regiondirektör Jörgen Preuss lämnar information om
- ny ekonomidirektör är anställd. Han heter Stefan Sorpola och kommer närmast från
Halmstads kommun.
- Ulrika Bertilsson är tillförordnad administrativ direktör t o m 2018-12-31
- beställd OECD:s rapport kommer att redovisas vid en konferens i Göteborg 201803-15
- Kattegattleden är utsedd till årets cykelled i Europa 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 anteckna den lämnnade informationen till protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§52
Revidering av delegationsordning för regionstyrelsen
RS180029
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anta förslag till reviderad delegationsordning
Ärendet
Med anledning av en ny organisation inom Regionkontorets hälso- och
sjukvårdsområde har ett förslag till reviderad delegationsordning utarbetats och som
motsvarar nuvarande verksamhetsområden.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 anta förslag till reviderad delegationsordning
Beslutsunderlag
 Reviderad delegationsordning
 delegationsordning jan 2018
Expedieras till
Expedieras ej
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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§53
Firmatecknare för Region Halland
RS140217
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 från och med 2018-04-01 utse Regionstyrelsens ordförande Mikaela
Waltersson (M), med Stefan Bengtsson (C) och Lise-Lotte Bensköld Olsson
(S) som ersättare och tillförordnad regiondirektör Jörgen Preuss med
personaldirektör Cristine Karlsson och direktör Nina Mårtensson som
ersättare, två i förening, som firmatecknare för Region Halland (Hallands läns
landsting) och Hallands läns landstings skogsegendomsdelegation
Ärendet
I och med personförändringar har skett vad gäller ordförande i regionstyrelsen och
som regiondirektör behöver beslutet om firmatecknare för Region Halland (Hallands
läns landsting och Hallands läns landstings skogsegendomsdelegation förnyas.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 från och med 2018-04-01 utse Regionstyrelsens ordförande Mikaela
Waltersson (M), med Stefan Bengtsson (C) och Lise-Lotte Bensköld Olsson
(S) som ersättare och tillförordnad regiondirektör Jörgen Preuss med
personaldirektör Cristine Karlsson och direktör Nina Mårtensson som
ersättare, två i förening, som firmatecknare för Region Halland (Hallands läns
landsting) och Hallands läns landstings skogsegendomsdelegation
Beslutsunderlag
 Val av firmatecknare
Expedieras till
Ingen expediering
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§54
Årsredovisning 2017 för Regionstyrelsens verksamheter
RS170604
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna årsredovisningen 2017 för Regionstyrelsens verksamheter
Ärendet
Föreligger Årsredovisning 2017 för Regionstyrelsens verksamheter. Rapporten
omfattar en redovisning av det ekonomiska resultatet. I bilagorna finns redovisning av
verksamhetsuppföljning och intern kontroll.
Årets resultat (utfall 2017) för Regionstyrelsens totala ansvarsområde är +256,7
mnkr. Avvikelsen jämfört med årsbudgeten på +17,5 mnkr är +239,3 mnkr.
Avvikelsen beror i huvudsak på yttre faktorer inom delarna regiongemensamma
kostnader och finansiering.
Under året har Regionkontoret haft en god måluppfyllelse.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 godkänna årsredovisningen 2017 för Regionstyrelsens verksamheter
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2017 Regionstyrelsen
 Arsredovisning 2017 (Regionstyrelsen)
 Bilaga 1 Arsredovisning 2017 (Regionstyrelsen)
 Bilaga 2 Intern kontroll RS
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§55
Regionala priser och ersättningar för Västra sjukvårdsregionen
2018
RS180076
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna överenskommelse om ersättningar 2018 för hälso- och
sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen samt
förslag till utomlänspriser 2018 för viss specialisttandvård.
Ärendet
Företrädare för Västra Götalandsregionen och Region Halland har den 23 januari
2018 enats om ersättningar för hälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal
för Västra sjukvårdsregionen samt förslag till utomlänspriser 2018 för viss
specialisttandvård.
2018 års prisjusteringar utgår främst från 2017 års priser och tar först hänsyn till de
procentuella förändringarna i respektive viktlistor för slutenvårds- och öppenvårdsDRG. Huvudmännen har därefter för sjukhusen enats om att uppräkningsnivån är
satt till 3,6 procent, vilket är i nivå med landsprisindex (LPIK). Detta gäller för alla
sjukhus utom för slutenvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset där ingen
uppräkning sker.
Samverkansnämnden i Västra sjukvårdsnämnden beslutade 2018-01-24
att rekommendera parterna att godkänna överenskommelsen 2018-01-23 om
ersättningar 2018 för hälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra
sjukvårdsregionen samt förslag till utomlänspriser 2018 för viss specialisttandvård.
att uppdra åt kanslichefen att utifrån överenskommelsen utarbeta utomlänspris-lista
för år 2018.
att uppdra till kansliansvarig att ta fram ett förslag avseende regelverk vid avvikelser
senast första kvartalet som ska kompletteras i överenskommelsen om ersättningar
för år 2018 för hälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra
sjukvårdsregionen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

Ordförandes sign

Justerares sign
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Sammanträdesdatum
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godkänna överenskommelse om ersättningar 2018 för hälso- och
sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen samt
förslag till utomlänspriser 2018 för viss specialisttandvård.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Regionala priser och ersättningar för Västra
sjukvårdsregionen 2018
 Protokoll från Samverkansnämndens sammanträde 2018-01-24
Expedieras till
Driftnämnden Hallands Sjukhus
Driftnämnden Närsjukvården
Driftnämnden Psykiatrin
Driftnämnden Ambulans Diagnostik och Hälsa
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Regionstyrelsen

§56
Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2018
RS180076
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna överenskommelse om regionala priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2018
Ärendet
Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2015-10-30, § 43 att en abonnemangsmodell
skulle tillämpas mellan huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen från år 2016 och
framåt. Andra grunder i avtalsförhandlingarna har varit att självkostnader ska vara
underlag för framtagande av taxor och att kostnadsnivåer räknas upp med
landsprisindex, LPIK. Avtalsgruppen har med beslutet som utgångspunkt kommit
överens om ett avtal som innefattar ovanstående.
Abonnemanget för 2018 beräknas som 50 procent av genomsnittet för simulerad
självkostnad 2016, 2017 och 2018, allt uppräknat med LPIK till 2018 års
kostnadsnivå. Abonnemanget för år 2018 omsluter drygt 400 mnkr, varav 118,8 mnkr
utgör Region Hallands del.
Priserna kommer att sammanställas i ”Regionala priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2018” som kommer att vara tillgänglig i dels tryckt version och
dels på www.srvn.se
Södra sjukvårdnämnen beslutade 2017-11-30 om att bekräfta överenskommelsen
om regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2018, att respektive
landsting/ region ska godkänna överenskommelsen samt att lägga informationen om
avtalsprocessen till handlingarna.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 godkänna överenskommelse om regionala priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2018
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande

21(33)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Regionala priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2018
 SRVN 2017-11-30 protutdrag § 52 Regionala priser 2018 doc
Expedieras till
Driftnämnden Hallands Sjukhus
Driftnämnden Närsjukvården
Driftnämnden Psykiatrin
Driftnämnden Ambulans Diagnostik och Hälsa
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Regionstyrelsen

§57
Revisionsrapport ”Granskning av Region Hallands arbete med att
undvika läkemedelskador - Läkemedelsgenomgångar och
läkemedelberättelser”
RS170818
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 yttra sig enligt förslag
Ärendet
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av hur regionen
arbetar med att undvika läkemedelskador i vården.
Av granskningen framgår att Regionstyrelsens och Driftnämnderna Hallands sjukhus
Närsjukvård interna kontroll avseende läkemedelsgenomgångar och
läkemedelsberättelser inte i tillräcklig utsträckning säkerställer en ändamålsenlig och
patientsäker läkemedelshantering. Granskningen visar på bristande följsamhet till
upprättade rutiner samt att det inte går att fastställa att läkemedelsgenomgångar och
läkemedelsberättelser genomförs i tillräcklig utsträckning.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 yttra sig enligt förslag
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse revisionsrapport Granskning av Region Hallands arbetet med
att undvika läkemedelskador Läkemdelsgenomgångar och
läkemedelsberättelse
 Yttrande över revisionsrapport _Granskning av Region Hallands arbete med
att undvika läkemedelsskador läkemedelsgenomgångar och
läkemedelsberättelse_
 Revisionsprotokoll 2017-11-20 § 1, Revisionsrapport Granskning av Region
Hallands arbete med att undvika läkemedelsskador
Expedieras till
Revisorerna, Region Halland
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§58
Revisionsrapport ”Tillgängligheten inom primärvård”
RS170890
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 yttra sig enligt förslag
Ärendet
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av tillgängligheten
inom närsjukvården.
Av granskningen framgår att Regionstyrelsens och Närsjukvård delvis vidtagit
ändamålsenliga åtgärder för att uppnå målet om att ha en tillgänglighet till
primärvården i enlighet med den nationella vårdgarantin.
Granskningen visar variationer mellan vårdcentralernas förutsättningar för att nå en
god tillgänglighet. Det finns också finns skillnader i sättet att analysera, ta fram
handlingsplaner och arbeta efter dessa i syfte att förbättra tillgängligheten för
patienterna.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 yttra sig enligt förslag
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Revisionsrapport ”Tillgängligheten inom primärvård”
 Yttrande över revisionsrapport Tillgänglighet inom primärvård 20180119
 Revisionsprotokoll 2017-12-13 § 1, Revisionsrapport Tillgänglighet inom
primärvården
Expedieras till
Revisorerna, Region Halland
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

24(33)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§59
Revisionsrapport ”Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbetet inom närsjukvården”
RS170889
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 yttra sig enligt förslag
Ärendet
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet i närsjukvården, med fokus på verksamheternas
förutsättningar och möjligheter för satsningar i området samt på styrning och
uppföljning utifrån fullmäktiges mål.
Granskningen visar på både styrkor och förbättringsområden, men den
sammanfattande bedömningen är att ändamålsenligheten i styrning och uppföljning
av arbetet är bristande utifrån fullmäktiges målsättning om en god och jämlik hälsa
hos invånarna i Halland.
Regionstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att arbetet med att identifiera och
erbjuda riktade insatser till dem med störst behov är angeläget för att minska ohälsa
och uppnå en mer jämlik hälsa. Detta kan ske med stöd av aktuella nationella
riktlinjer i området, samt utifrån den nationella folkhälsoenkäten som på nytt
genomförs i fördjupad version i Region Halland 2018. Regionstyrelsen delar därmed
inte uppfattningen av att det för ändamålet saknas kunskapsstöd i form av en
systematisk kartläggning och faktabaserad analys.
Regionstyrelsen håller med om att uppföljningen behöver utvecklas på resultatnivå,
något som i dagsläget delvis beror på begränsningar i journal- och systemstöd.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 yttra sig enligt förslag

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

25(33)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Revisionsrapport "Det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet i närsjukvården"
 Revisionsprotokoll 2017-12-13 § 3, Revisionsrapport Det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet inom närsjukvården
Expedieras till
Revisorerna, Region Halland
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§60
Fyllnadsval av ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott
RS140217
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott för
tiden 2018-04-01 -- 2018-12-31.
Ärendet
Föreligger avsägelse från Mats Eriksson (M) från uppdraget som ordförande i
regionstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till beslut
Valberedningen beslutar föreslå Regionstyrelsen att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott för
tiden 2018-04-01 -- 2018-12-31.
Beslutsunderlag
 Fyllnadsval av ordförande i rs au
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§61
Fyllnadsval av ordförande i regionstyrelsens hälso- och
sjukvårdsutskott
RS140217
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ordförande i regionstyrelsens hälso- och
sjukvårdsutskott för tiden 2018-04-01 -- 2018-12-31.
Ärendet
Föreligger avsägelse från Mats Eriksson (M) från uppdraget som ordförande i
regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.
Förslag till beslut
Valberedningen beslutar föreslå Regionstyrelsen att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ordförande i regionstyrelsens hälso- och
sjukvårdsutskott för tiden 2018-04-01 -- 2018-12-31.
Beslutsunderlag
 Fyllnadsval av ordförande i rs hsu
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§62
Fyllnadsval av ordförande i Regionpensionärsrådet
RS140217
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ordförande i Regionpensionärsrådet för tiden
2018-04-01 -- 2018-12-31.
Ärendet
Föreligger avsägelse från Mats Eriksson (M) från uppdraget somordförande i
Regionpensionärsrådet.
Förslag till beslut
Valberedningen beslutar föreslå Regionstyrelsen att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ordförande i Regionpensionärsrådet för tiden
2018-04-01 -- 2018-12-31.
Beslutsunderlag
 Fyllnadsval av ordförande i Regionpensionärsrådet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§63
Fyllnadsval av ordförande i Kommunberedningen
RS140217
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ordförande i Kommunberedningen för tiden
2018-04-01 -- 2018-12-31.
Ärendet
Föreligger avsägelse från Mats Eriksson (M) från uppdraget som ordförande i
Kommunberedningen
Förslag till beslut
Valberedningen beslutar föreslå Regionstyrelsen att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ordförande i Kommunberedningen för tiden
2018-04-01 -- 2018-12-31.
Beslutsunderlag
 Fyllnadsval av ordförande i Kommunberedningen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§64
Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för den Skandinaviska Arenan
RS140217
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ledamot i styrelsen för den Skandinaviska
Arenan för tiden 2018-04-01 -- 2018-12-31.
Ärendet
Föreligger avsägelse från Mats Eriksson (M) från uppdraget som ledamot i styrelsen
för den Skandinaviska Arenan
Förslag till beslut
Valberedningen beslutar föreslå Regionstyrelsen att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ledamot i styrelsen för den Skandinaviska
Arenan för tiden 2018-04-01 -- 2018-12-31.
Beslutsunderlag
 Fyllnadsval av ordförande i styrelsen för den Skandinaviska Arenan
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§65
Fyllnadsval av ledamot i styrgruppen för Västsvenska paketet
RS140217
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ledamot i styrgruppen för Västsvenska paketet
för tiden 2018-04-01 -- 2018-12-31.
Ärendet
Föreligger avsägelse från Mats Eriksson (M) från uppdraget som ledamot i
styrgruppen för Västsvenska paketet.
Förslag till beslut
Valberedningen beslutar föreslå Regionstyrelsen att
 utse Mikaela Waltersson (M) till ledamot i styrgruppen för Västsvenska paketet
för tiden 2018-04-01 -- 2018-12-31.
Beslutsunderlag
 Fyllnadsval av ordförande i styrgruppen för Västsvenska paketet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

32(33)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07
Regionstyrelsen

§66
Ordföranden avtackas
Ärendet
Detta är Mats Erikssons sista sammanträde som ordförande för
regionstyrelsen. Sammanträdet avslutas med att den avgående
ordföranden tackar alla ledamöter och ersättare samt tjänstemän för gott
samarbete och önskar alla lycka till. Stefan Bengtsson och Per Stané Persson tackar
Mats Eriksson för allt gott samarbete under åren och önskar honom lycka till i
framtiden.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

33(33)

