Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-10

Regionstyrelsen
Plats och tid

Borgsalen, klockan 09:00-11:50

Ledamöter

Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Helene Andersson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Dag Hultefors (M)
Tommy Rydfeldt (L)
Niklas Mattsson (KD)
Per Stané Persson (S)
Margit Bik (S)
Jonas Strand (S)
Jerzy Golowkin (-)

Ersättare

Gösta Bergenheim (M)
Kristina Karlsson (C)
Niclas Erlandsson (L)
Stefan Edlund (MP)
Gustaf Kristensson (S)
Camilla Gustavsson (S)
Agnes Hulthén (V)

Övriga

Jörgen Preuss (tf regiondirektör), Cristine Karlsson (personaldirektör),
Nina Mårtensson (direktör), Anna Wallefors (kommunikationsdirektör),
Ola Johansson (verksamhetschef, Hälso- och sjukvård), Staffan
Johansson (strateg), Ann-Sofie Lundgren (samordnare,
Regionservice) §157, Sebastian Arnoldt (dataskyddsombud) §157,
Stefan Sorpola (ekonomidirektör) §§166-169, Per Karlsson
(redovisningschef) §167, Louise Lindstedt (budgetchef) §§168-169,
Anders Westberg (förvaltningschef, Ambulans, diagnostik och hälsa)
§168, Micael Nilsson (ekonomichef, Ambulans, diagnostik och hälsa)
§168, Mattias Bjarnegård (områdeschef, Medicinsk diagnostik Halland)
§168, Martin Hansson (områdeschef, Regionservice) §168

Paragrafer

§§155-173

Utses att justera

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

........................................................................................................
Mikaela Waltersson

Justerare

................................................
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Ordförandes sign

………………………………..

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

1(31)

Sida 2 av 3

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 3 av 3

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Regionstyrelsen
2018-10-10

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

Underskrift

.................................................

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

Ärendelista
§155
§156
§157
§158
§159
§160
§161
§162
§163
§164
§165
§166
§167
§168
§169
§170
§171
§172
§173

Justering 2018
Godkännande av föredragningslistan 2018
Webbinarium om Dataskyddsförordningen (GDPR)
Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
Anmälan Utskottens protokoll 2018
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018
Anmälan av fattade delegationsbeslut 10 oktober 2018
Redovisning av pågående motioner oktober 2018
Reviderade reglementen för styrelsen, nämnder och revisorerna med
anledning av ny kommunallag
Redovisning av partistöd 2017
Förslag till positionspapper inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning
– Regionsamverkan Sydsverige
Uppföljningsrapport 2, 2018 Regionkontoret
Region Halland uppföljningsrapport 2 2018
Föreslagna åtgärdsförslag 2018
Fastställande av skattesats 2019
Årsredovisning 2017 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
Smittskyddsläkare i Region Halland
Svar på motion om avgiftsfri kollektivtrafik för äldre
Beslut om deltagande i Greater Copenhagen & Skåne Committee

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§155
Justering 2018
RS180030
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordföranden justera protokollet
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att
 utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordföranden justera protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§156
Godkännande av föredragningslistan 2018
RS180031
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§157
Webbinarium om Dataskyddsförordningen (GDPR)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna lämnad information till protokollet
Ärendet
Webbinarium om Dataskyddsförordningen (GDPR).
Webbinariet är specifikt framtaget för regionstyrelsen och lägger tyngdpunkten på att
förklara vilket ansvar som åvilar offentlig verksamhet efter att den nya
dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018.
Ett webbinarium är en livesänd föreläsning där du har möjlighet att ställa frågor till
och diskutera med föreläsaren och övriga deltagare i realtid, både via ljud och/eller
via chat.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna lämnad information till protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§158
Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska
allianser
RS180082
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna den lämnade informationen till protokollet
Ärendet
Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser.
- Regionsamverkan Sydsverige, styrelsemöte 2018-09-27
- Integrationsråd 2018-10-03
- Kommunberedningen 2018-10-03
Information lämnas från styrelsemötet för Regionsamverkan Sydsverige 2018-09-27.
Vid styrelsemötet återremitteras framtaget förslag till positionspapper för
kollektivtrafik. Efter styrelsemötet har utskottet för kollektivtrafik haft ett telefonmöte
där man justerar vissa saker i positionspapperet. Det är inte funktionellt att dela på
frågor kring kollektivtrafik och infrastruktur. Från 2019 kommer Regionsamverkan
Sydsveriges representantskapsmöten att försvinna. Region Halland har fått i uppdrag
att lämna förslag till hälso- och sjukvårdsarbetet.
Information lämnas från sammanträdet med Integrationsrådet 2018-10-03. En
representant från Delegation mot segregation (Delmos) berättar om myndighetens
uppdrag och den stödstruktur som finns att tillgå. Information lämnas vidare
om analysarbetet Från vaggan till graven, hallänningens livsvillkor i ett intersektionellt
perspektiv med fokus på barn och unga. Ett arbete som regionen driver i projektform
tillsammans med länsstyrelsen med finansiering av Tillväxtverket. Vidare informeras
om Samverkan för inkludering, genomgång av det planerade arbetet för framtagande
av ett gemensamt kunskapsunderlag om barn och ungas livsvillkor och hälsa. Ett
steg på vägen är att stärka samverkan mellan olika aktörer och på olika nivåer i
länet.
Information lämnas från Kommunberedningens sammanträde 2018-10-03. Vid
sammanträdet presenteras en övergripande bild kring arbetet med Regional
utvecklingsstrategi (RUS) och den analys som arbetats fram och som ska ligga till
grund för diskussion om framtida satsningar. Ny arbetsordning kommer att gälla för
Kommun- och Regionledningsforum (KRF) 2019-01-01. Kommunberedningen
beslutar att serviceavgiften på 14 miljoner kronor ska stå kvar för 2019. Likaså ska de
sju strategiska grupperna finnas kvar i sin nuvarande form vid ingången av 2019.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att
 anteckna den lämnade informationen till protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§159
Anmälan Utskottens protokoll 2018
RS180025
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 lägga protokollen till handlingarna
Ärendet
Anmäles protokoll från
 Arbetsutskottet
 Hälso- och sjukvårdsutskottet
 Tillväxtutskottet
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 lägga protokollen till handlingarna
Beslutsunderlag
 Protokoll AU 180828
 Protokoll AU 180911
 Protokoll HSU 180904
 Protokoll HSU 180918
 Protokoll TU 180918 omedelbar justering
 Protokoll TU 180904
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§160
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018
RS180024
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna skrivelserna/protokollen till protokollet
Ärendet
Anmälan av inkomna och utgående skrivelse/protokoll.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 anteckna skrivelserna/protokollen till protokollet
Beslutsunderlag
 Portföljrapport juli 2018
 Cirkulär 18029 - Inför löneöversyn 2019 med Kommunal
 Revisionsrapport BUP Region Halland
 Brev svar till Falkenbergs kommun angående barns psykiska hälsa
 Brev från Falkenbergs kommun
 Inbjudan Regional Kustsamverkan
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§161
Anmälan av fattade delegationsbeslut 10 oktober 2018
RS180028
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 lägga anmälningarna till handlingarna
Ärendet
Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 lägga anmälningarna till handlingarna
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Anmälan av fattade delegationsbeslut 10 oktober 2018
Expedieras till
Expedieras ej
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§162
Redovisning av pågående motioner oktober 2018
RS160315
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 lägga redovisning över pågående motioner till handlingarna
Ärendet
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska regionstyrelsen två gånger om året
redovisa till fullmäktige vilka inlämnade motioner som ännu inte har slutbehandlats.
I skrivande stund finns sex motioner som inte har slutbehandlats av
regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 lägga redovisning över pågående motioner till handlingarna
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner oktober 2018
 Pågående motioner oktober 2018
Expedieras till
Samtliga driftsnämnder
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§163
Reviderade reglementen för styrelsen, nämnder och revisorerna
med anledning av ny kommunallag
RS180559
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 anta förslag till arbetsordning för Regionfullmäktige
 anta förslag till reglementen för regionstyrelsen, krisledningsnämnden,
driftsnämnder, lokala nämnder, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel samt patientnämnden
 anta förslag till reglemente för revisorerna
Ärendet
Regionfullmäktige antog i juni 2018 nya reglementen för bland annat styrelsen,
nämnderna och revisorerna. I samband med beslutet informerades om att
reglementena skulle komma att revideras ytterligare en gång under hösten med
anledning av att SKL:s förslag till normalreglemente anpassat till den nya
kommunallagen ännu ej var färdigt.
SKL har nu utarbetat ett förslag till underlag för arbetsordning och normalreglemente
och regionkontoret har därför nu gjort en revidering av det beslutade förslaget och
som i stora drag följer SKL:s underlag för arbetsordning och reglemente.
Inga förändringar av nämndernas uppdrag föreslås utan dessa är samma som
beslutades i juni förutom i en del. Regionstyrelsen beslutade i juni att ansvaret för de
strategiska fastighetsfrågorna skulle överflyttas från DN regionservice till
regionstyrelsen. Med anledning av detta beslut har föreslås uppdragen för
Regionstyrelsen respektive DN Regionservice ändras i enlighet med detta.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 anta förslag till arbetsordning för Regionfullmäktige
 anta förslag till reglementen för regionstyrelsen, krisledningsnämnden,
driftsnämnder, lokala nämnder, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel samt patientnämnden
 anta förslag till reglemente för revisorerna

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse reviderade reglementen
 Reglementen inom Region Halland 2019 enligt kommunallagen 2018
Expedieras till
Samtliga nämnder
Revisionen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§164
Redovisning av partistöd 2017
RS180296
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 godkänna redovisning av partistöd 2017
 godkänna utbetalning av nästa års partistöd
Ärendet
I samband med starten av innevarande mandatperiod ändrades kommunallagen vad
gäller partiernas redovisning av partistöd. Detta innebär bland annat att partierna ska
lämna en skriftlig redovisning som visar hur stödet använts för att stärka de politiska
partiernas ställning i den lokala demokratin.
Redovisningen ska ske per kalenderår och lämnas till regionfullmäktige. De nya
reglerna gäller från år 2015. Redovisningen omfattar erhållet partistöd och inte övriga
intäkter och kostnader partiet har. Däremot ska en redovisning göras om det skett
överföringar till andra delar av partiorganisationen och vilken motprestation som i så
fall erhållits. Har delar av partistödet avsatts till någon form av valfond eller i form av
annat sparande ska även detta redovisas.
Redovisningen ska ske senast den 30 juni året efter att partistödet utbetalats.
Samtliga partier i Regionfullmäktige har lämnat in redovisning och regionkontorets
bedömning är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det
föreslås att regionfullmäktige godkänner redovisningarna och att utbetalning av
partistödet under 2019 kan ske.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 godkänna redovisning av partistöd 2017
 godkänna utbetalning av nästa års partistöd

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2017
 Redovisning av partistöd 2017, Centerpartiet Halland
 Redovisning av partistöd 2017, Kristdemokraterna Halland
 Redovisning av partistöd 2017, Liberalerna Västsverige
 Redovisning av partistöd 2017, Miljöpartiet de Gröna Halland
 Redovisning av partistöd 2017, Socialdemokraterna
 Redovisning av partistöd 2017, Moderaterna
 Redovisning av partistöd 2017, Sverigedemokraterna i Halland
 Redovisning av partistöd 2017, Vänsterpartiet Halland
 Dags att redovisa partistödet och granskningsrapport 2017
Expedieras till
Ingen expediering
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§165
Förslag till positionspapper inom arbetsmarknad och
kompetensförsörjning – Regionsamverkan Sydsverige
RS180016
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 notera positionspapperet inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning inom
Regionsamverkan Sydsverige
Ärendet
Regionsamverkan Sydsverige har arbetat fram ett positionspapper inom
arbetsmarknad och kompetensförsörjning som ska tas upp på styrelsemötet den 27
september i Kristianstad. Förslaget är att positionspapperet antas av
Regionsamverkan Sydsveriges representantskap den 19 oktober. Innan
representantskapets möte behöver medlemmarna besluta om positionspapperet.
I processen att ta fram detta positionspapper har tillfällen för förankring i respektive
ingående organisation getts. I förankringen har det även funnits möjlighet att föra
fram kommentarer till arbetsgruppen.
Syftet med positionspappret är att lyfta fram såväl utmaningar som förslag på
lösningar för hur samverkan mellan stat, region och kommuner samt
utbildningsordnare och företrädare för arbetslivet kan utvecklas för att klara den
framtida kompetensförsörjningen.
Regionsamverkan Sydsverige menar att det behövs ett stärkt regionalt ansvar inom
området kompetensförsörjning. I positionspappret beskrivs områden där antingen
regionalt utvecklingsansvariga organisationer skulle kunna ta ett ökat ansvar eller där
andra organisationer behöver förändras för att den långsiktiga
kompetensförsörjningen ska fungera bättre.
Regionsamverkan Sydsverige har enats kring fyra prioriteringar för den nationella
politiken för kompetensförsörjning som vi vill se genomförda:
• Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering
• En arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och
dimensionering
• Ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad
• En stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 notera positionspapperet inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning inom
Regionsamverkan Sydsverige
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Regionsamverkan Sydsveriges förslag till positionspapper
inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning
 Förslag positionspapper arbetsmarknad_RSS
Expedieras till
Regionsamverkan Sydsverige
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§166
Uppföljningsrapport 2, 2018 Regionkontoret
RS180049
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna Regionkontorets Uppföljningsrapport 2 för 2018
Ärendet
Under årets första åtta månader har stor kraft ägnats på regionkontoret att
konkretisera de givna uppdragen. Detta för att kunna effektivisera och utveckla både
ärende- och verksamhetsprocesserna. Målsättningen är att detta ska ge positiva
ekonomiska effekter men också bidra till att regionkontoret som organisation har
kvalitetssäkra och rättssäkra processer i sin verksamhet.
Förberedelser har också gjorts för den kommande mandatperioden och hur
regionkontorets organisation fortlöpande kan anpassas efter den politiska nivåns
arbete. Dessutom har mycket tid ägnats åt analysarbetet inför framtagandet av den
nya regionala utvecklingsstrategin.
En viktig fråga har varit regionkontorets stöd i regionstyrelsens omvärldsarbete. De
senaste åren har arbetet utanför den egna organisationen fått en allt högre prioritet
och ett ständigt utvecklingsarbete vad gäller våra samarbeten inom
Regionsamverkan Syd, STRING och ett kommande medlemskap i Greater
Copenhagen pågår. De nationella och internationella nätverken stärker Region
Hallands arbete för en fortsatt god utveckling av både Halland och Region Hallands
verksamheter.
Internt har inriktningen mot framtidens arbetsplats inletts efter sommaren. Projektet
handlar inte om hur regionkontorets lokaler utformas utan mer om hur vårt arbetssätt
anpassas efter våra uppdrag och de processer vi medverkar både internt och externt.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 godkänna Regionkontorets Uppföljningsrapport 2 för 2018
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport 2, Regionstyrelsen
 Uppfoljningsrapport 2, 2018 Regionkontoret
 Uppfoljning januari-augusti 2018 intern kontroll
Expedieras till
Ska inte skickas
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2018-10-10
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§167
Region Halland uppföljningsrapport 2 2018
RS180047
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 2 till regionfullmäktige
Ärendet
Av regionfullmäktiges mål förväntas 5 uppfyllas helt, 8 uppfylls delvis och 1 mål
uppfylls inte alls under året. Väger man samman måluppfyllelsen för regionens
finansiella mål med målen för verksamheten, blir dock bedömningen att regionen inte
uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning. Det beror främst på att det
finansiella resultatet inte är tillräckligt starkt.
Region Hallands prognos för helår baserat på utfallet efter åtta månader uppgår till
minus 127 mnkr. Det är 143 mnkr sämre än årsbudgeten men 67 mnkr bättre än i
uppföljningsrapport 1. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen beräknas
tillsammans öka med 4,2 procent under 2018 jämfört med 2017. Samtidigt visar
prognosen att verksamhetens nettokostnader uppgår till 5,2 procent. Det
lagstadgade balanskravet innebär att ett negativt resultat i årsbokslutet måste
återställas inom tre år.
Det ansträngda ekonomiska läget delar Region Halland med övriga regioner och
landsting. Ekvationen att hålla nere kostnadsutvecklingen, rusta vården för
kommande lågkonjunktur i kombination med en åldrande befolkning, rekrytera och
behålla medarbetare och utveckla vårdformer, digitala lösningar tillsammans med
arbetssätten – den är inte enkel.
Enda möjligheten är att göra det tillsammans, genom samarbete och samverkan.
Varken lösningar, problem eller resurser är samlade hos en part. En hållbar
utveckling för både verksamhet, patienter, invånare och medarbetare behöver
skapas tillsammans inom organisationen och utanför, mellan regioner, företag och i
olika funktionella samarbeten.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2018-10-10
Regionstyrelsen

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 2 till regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 TjänsteskrivelseRegion Halland uppföljningsrapport 2 2018
Expedieras till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§168
Föreslagna åtgärdsförslag 2018
RS180047
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 upphäva Regionfullmäktiges beslut § 67 från den 23 november 2016 om
utrustningsinvestering av PET/CT
Regionstyrelsen beslutar vidare att
 ge Regionkontoret i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder för 2018
Ärendet
Som en del i arbetet med en budget i balans beslutas föreslagna åtgärder för 2018.
Arbetet med att sänka kostnadsutvecklingstakten fortsätter och detta beslut är ett
första steg. Regionstyrelsen har sen tidigare uppmanat samtliga nämnder och
styrelser inom Region Halland till en allmän ekonomisk återhållsamhet. Detta gjordes
i samband med UR1 2018. I uppföljningsrapport 1 (UR1) gavs ett uppdrag till tf
regiondirektör att ta fram konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och
nå en ekonomi i balans.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 upphäva Regionfullmäktiges beslut § 67 från den 23 november 2016 om
utrustningsinvestering av PET/CT
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen vidare besluta att
 ge Regionkontoret i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder för 2018
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Föreslagna åtgärdsförslag 2018
Expedieras till
Samtliga nämnder och styrelser
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§169
Fastställande av skattesats 2019
RS180797
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige beslutar att
 fastställa skattesatsen till 10,82 för 2019
Ärendet
Inför 2015 gjordes en höjning på 40 öre från 10,42 till 10,82. Till budget 2019 med
planperiod 2020-2021 föreslås en fortsatt utdebitering på 10,82, vilket är den fjärde
lägsta i landet utifrån utdebiteringssatser för 2018.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige beslutar att
 fastställa skattesatsen till 10,82 för 2019
Beslutsunderlag
 Fastställande av skattesats 2019
Expedieras till
Samtliga nämnder och styrelser
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§170
Årsredovisning 2017 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
RS180502
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 godkänna årsredovisning 2017 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
 bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
Ärendet
Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse har överlämnat årsredovisning
2017 för stiftelsen.
Revisorerna har granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning. I
revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en
rättvisande bil av stiftelsens finansiella ställning. Revisorerna har inte kunnat finna att
styrelseledamöterna har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Enligt stiftelseförordnandet ska regionfullmäktige besluta om att godkänna
årsredovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Med anledning av revisorernas utlåtande föreslås att årsredovisningen godkänns och
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 godkänna årsredovisning 2017 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
 bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2017 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
 Årsredovisning 2017, Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
Expedieras till
Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§171
Smittskyddsläkare i Region Halland
RS180495
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Anders Enoksson som smittskyddsläkare i Region Halland fr o m 1
oktober 2018
Ärendet
Nuvarande smittskyddsläkare, Mats Erntell, går i pension och lämnade sin
anställning 2018-06-30 och sitt förordnande uppdrag 2018-09-30. Tjänsten har
utannonserats två gånger och sammanlagt fyra sökande har anmält sitt intresse.
Efter intervjuer och referenstagningar föreslås Anders Enoksson som ny
smittskyddsläkare fr o m 2018-10-01.
Enligt smittskyddslagen får smittskyddsläkaren uppdra åt erfaren läkare vid en
smittskyddsenhet eller vid en infektionsklinik att följgöra uppgifter som
smittskyddsläkaren har enligt denna lag. Sålunda åligger det smittskyddsläkaren själv
att utse ersättare vid eventuella ledigheter.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår Regionstyrelsen besluta att
 utse Anders Enoksson som smittskyddsläkare i Region Halland fr o m 1
oktober 2018
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Smittskyddsläkare i Region Halland
Expedieras till
Driftnämnden Halland sjukhus
Driftnämnden Psykiatrin
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Regionservice
Privata vårdgivare i Vårdval Halland
Länsstyrelsen
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Socialstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

Folkhälsomyndigheten
Halmstads kommun
Laholms kommun
Hylte kommun
Varbergs kommun
Kungsbacka kommun
Falkenbergs kommun
Södra sjukvårdsregionen
Västra sjukvårdsregionen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§172
Svar på motion om avgiftsfri kollektivtrafik för äldre
RS180386
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 avslå motionen om avgiftsfri kollektivtrafik för äldre med hänvisning till
följande:
Kollektivtrafiken i Halland ska, enligt det regionala
trafikförsörjningsprogrammet, bidra till ”Hög attraktivitet och en hållbar
samhällsutveckling”. Det regionala uppdraget för kollektivtrafiken är därmed att
tillgodose resbehoven för arbets- och studiependling i första hand. Avgiftsfri
kollektivtrafik för äldre erbjuds som ett tillköp för kommunerna, eftersom det
inte är del av det regionala utvecklingsuppdraget. Det finns många andra
angelägna satsningar för kollektivtrafiken, som har större nytta utifrån det
regionala uppdraget, så som satsningar på en utökad trafik på Västkustbanan.
Förslaget om avgiftsfri kollektivtrafik för äldre, finansierad av Region Halland,
bör därför avslås
Ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag att införa gratis
kollektivtrafik under lågtrafik i hela länet från och med 65 års ålder. Svar på motionen
har utarbetats i samråd med Hallandstrafiken.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår Regionstyrelsen besluta att föreslå
Regionfullmäktige besluta att
 avslå motionen om avgiftsfri kollektivtrafik för äldre med hänvisning till
följande:
Kollektivtrafiken i Halland ska, enligt det regionala
trafikförsörjningsprogrammet, bidra till ”Hög attraktivitet och en hållbar
samhällsutveckling”. Det regionala uppdraget för kollektivtrafiken är därmed att
tillgodose resbehoven för arbets- och studiependling i första hand. Avgiftsfri
kollektivtrafik för äldre erbjuds som ett tillköp för kommunerna, eftersom det
inte är del av det regionala utvecklingsuppdraget. Det finns många andra
angelägna satsningar för kollektivtrafiken, som har större nytta utifrån det
regionala uppdraget, så som satsningar på en utökad trafik på Västkustbanan.
Förslaget om avgiftsfri kollektivtrafik för äldre, finansierad av Region Halland,
bör därför avslås

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på motion om avgiftsfri kollektivtrafik för äldre
 Motion Gratis kollektivtrafik i hela Halland från 65 års ålder
Expedieras till
Thord Brynielsson, Sverigedemokraterna
Hallandstrafiken
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-10
Regionstyrelsen

§173
Beslut om deltagande i Greater Copenhagen & Skåne Committee
RS180529
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 Region Halland blir medlemmar i Greater Copenhagen & Skåne Committe,
och att finansiera medlemskapet med den årliga avgiften som för närvarande
är 500 000 Dkr per år. Kostnaden för 2019 tas från Regionstyrelsens anslag
för oförutsedda kostnader
 fortsatt finansiering hanteras i budgetprocessen
Ärendet
Hallands kommuner och Region Halland har erbjudits medlemskap i Greater
Copenhagen & Skåne Committe, en organisation som bedriver verksamhet inom i
huvudsak tre områden, internationellt varumärke, näringspolitiskt partnerskap samt
politiskt samarbete. För att ytterligare synliggöra Hallands styrkor och attraktivitet
samt att förbättra förutsättningarna för utveckling och samarbete förslås att Region
Halland och de halländska kommunerna blir medlemmar i Greater Copenhagen &
Skåne Committee från 1 januari 2019. Frågan om medlemskap har behandlats av
Kommunberedningen och formell förfrågan om medlemskap har ställts till samtliga
halländska kommuner, svar på kommunernas ställningstagande väntas inkomma till
Region Halland senast 30 september 2018.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår Regionstyrelsen att besluta att
 Region Halland blir medlemmar i Greater Copenhagen & Skåne Committe,
och att finansiera medlemskapet med den årliga avgiften som för närvarande
är 500 000 Dkr per år. Kostnaden för 2019 tas från Regionstyrelsens anslag
för oförutsedda kostnader
 fortsatt finansiering hanteras i budgetprocessen
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Deltagande i Greater Copenhagen & Skåne Committee
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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