Kallelse/föredragningslista
2019-03-06

Regionstyrelsen
Tid: kl. 09:00-10:45
Plats: Borgsalen

Ledamöter
Helene Andersson (C), 1:e vice ordförande
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2:e vice ordförande
Elisabet Babic (M)
Christian Johansson (M)
Gösta Bergenheim (M)
Kristina Karlsson (C)
Benny Strandberg (KD)
Tommy Rydfeldt (L)
Per Stané Persson (S)
Jonas Strand (S)
Therese Stoltz (S)
Patrik Thorsson Nilsson (S)
Carita Boulwén (SD)
Erik Hellsborn (SD)
Ersättare
GunMarie Stenström (M)
Per Stenberg (M)
Carl-Johan Berthilsson (M)
Petter Warnholtz (C)
Niklas Mattsson (KD)
Ann Molander (L)
Margit Bik (S)
Camilla Gustafsson (S)
Agnes Hulthén (V)
Svein Henriksen (MP)
Stina Isaksson (SD)
Övriga
Mikaela Waltersson (M), ordförande

Maria Fransson, sekreterare
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1.

Tidsplanering
Sammanfattning
Tidsplanering
Kl 09:00 - 09:05
Sammanträdet startar
Kl 09:05 - 09:25
Ärende 6 - Regionalt tillväxtarbete i Halland 2018 - Återrapportering till
Näringsdepartementet
Ärende 7 - Villkorsbeslut för budgetåret 2019
(Claes Hammarlund)
Kl 09:25 - 09:40
Ärende 9 - Uppdrag från Regionstyrelsen till Lokala nämnder
(Boel Abelson-Crossley)
Kl 09:40 - 09:55
Ärende 12 - Information - Hur utvecklar vi ledningskraften i Region Hallands
arbete genom externa relationer?
(Jörgen Preuss)
Kl 09:55 - 10:30 Fika och gruppmöten
Kl 10:30 - 10:45 Beslutsmöte
Beslutsunderlag
 Tidsplanering vid regionstyrelsens sammanträde 2019-03-06

2.

Justering
RS190029
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordföranden justera
protokollet

3.

Godkännande av föredragningslistan
RS190030
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan

4.

Anmälan av fattade delegationsbeslut 6
mars 2019
RS190028
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 lägga anmälningarna till protokollet
Sammanfattning
Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Anmälan av fattade delegationsbeslut 6 mars 2019
Expedieras till
Expedieras inte

5.

Anmälan av utskottens protokoll
RS190025
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att
 lägga protokollen till handlingarna
Sammanfattning
Anmäles protokoll från
 Arbetsutskottet
 Hälso- och sjukvårdsutskottet
 Tillväxtutskottet
Beslutsunderlag
 Protokoll AU 190205
 Protokoll HSU 190129
 Protokoll HSU 190205
 Protokoll TU 190122
 Protokoll TU 190129
 Protokoll TU 190205
 Protokoll TU 190219

6.

Ledamöter i styrgrupper för
åtgärdsvalsstudier
RS181152
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 Region Halland representeras av Gösta Bergenheim (M) med Per
Stané Persson (S) som i styrgrupper för åtgärdsvalsstudier under
mandatperioden 2019-2022
Sammanfattning
För att få en sammanhållen styrning i genomförandet av åtgärdsvalstudier
föreslås att det utses en permanent representation av politiska
representanter i de styrgrupper för åtgärdsvalstudier som kommer att
genomföras under mandatperioden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse styrgrupper Åtgärdsvalstudier
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Expedieras till
Trafikverket
Hallandstrafiken AB

7.

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2018 Återrapportering till Näringsdepartementet

Claes Hammarlund (20
min ärende 6 och 7)

RS170915
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 godkänna rapporten
Sammanfattning
Regionalt utvecklingsansvariga ska, i enlighet med Förordning (2017:583)
om regionalt tillväxtarbete, årligen till regeringen rapportera resultatet av den
analys, uppföljning och utvärdering som förordningen föreskriver. Vad som
ska redovisas i återrapporteringen anges årligen i särskilt villkorsbeslut.
Villkorsbeslutet för budgetåret 2018 omfattar nio återrapporteringar.
Återrapportering 1 utgör den samlade redovisningen av årets tillväxtarbete
uppdelat på regeringens prioriteringar i den nationella strategin – Innovation
och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning
samt Internationellt samarbete. Här beskrivs hur tillväxtarbetet bedrivits
under året och vilka resultat som har uppnåtts.
Återrapportering 2 beskriver hur de statliga medlen från anslag 1:1 Regionala
tillväxtmedel prioriterats och fördelats under året. I Återrapportering 3 till 5
redogörs för samverkan med länsstyrelsen och statliga myndigheter, för hur
arbetet för jämställd regional tillväxt har bedrivits samt för arbetet med
integration och mångfald. Återrapportering 6 återger hur arbetet med att följa
upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet har genomförts under året.
Återrapportering 7 avser bredbandsutbyggnad och är föremål för en särskild
redovisning till Post- och telestyrelsen. Återrapportering 8 avser regionens
arbete med Agenda 2030 och detta återrapporterade i särskild ordning i
februari 2018. Återrapportering 9 beskriver arbetet i fråga om tillgång till
kommersiell service.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering av regionalt utvecklingsarbete till
Näringsdepartementet 2018
 Återrapportering till Näringsdepartementet 2018
 Regeringsbeslut IV 10, 2017-12-18 Villkor m.m. för budgetåret 2018
för landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs,
Skåne, Hallands mm
Expedieras till
Näringsdepartementet
Tillväxtverket
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8.

Villkorsbeslut för budgetåret 2019
RS190048

Claes Hammarlund (20
min ärende 6 och 7)

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 med ett godkännande lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Det årliga villkorsbeslutet reglerar vad regionalt utvecklingsansvariga aktörer
ska återrapportera till Näringsdepartementet. Återrapporteringen ska ge en
sammanfattande beskrivning av verksamheten under året.
Villkorsbeslutet för 2019 är mindre till omfattning än föregående år och
innehåller inte några nya särskilda uppdrag. Nytt för 2019 är att samverkan
med länets kommuner ska beskrivas samt att en redogörelse ska lämnas
beträffande vilka analyser, uppföljningar och utvärderingar som har
genomförts och hur dessa har tagits till vara.
Villkorsbeslutet föreskriver att återrapporteringen ska lämnas till
Näringsdepartementet senast 22 februari 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Villkorsbeslut 2019
 Regeringsbeslut IV 12, 2018-12-21 Villkor m.m. för budgetåret 2019
för landstingen samt Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1
Rikets styrelse, Regionaltillväxt (N2018/05924/RTS/ 05888/KLS
/05795/KLS)

9.

Uppdrag från Regionstyrelsen till Lokala
nämnder 2019
RS181297
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 uppdra åt Lokala nämnder att under 2019 särskilt prioritera:
• En god start i livet
• Insatser som utjämnar hälsoskillnader
 Inom ramen för dessa prioriteringar och med utgångspunkt i
reglementet ska lokala nämnder arbeta för en långsiktigt strategisk
utveckling genom att föra dialog med invånare och lokala aktörer,
samla och sprida kunskap och främja samverkan
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Sammanfattning
Goda och jämlika uppväxtvillkor och minskade skillnader i hälsa är centrala
utvecklingsområden för ett mer socialt hållbart Halland. Frågorna är
komplexa, måste lösas i samverkan och kräver uthållighet för att på lång sikt
skapa en positiv utveckling. Lokala nämnder har under den gångna
mandatperioden påbörjat viktiga processer med fokus på barn och unga,
genererat betydelsefull kunskap och bidragit till att frågorna har hamnat på
agendan i många olika sammanhang. Inför den nya mandatperioden är det
viktigt att ta vara på detta arbete och att lokala nämnder fortsätter att arbeta
för en god start i livet och minskade skillnader i hälsa.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse uppdrag lokala nämnder 2019

10.

Årsrapport 2018, Regionkontoret
RS180049
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 godkänna årsrapport 2018 för Regionstyrelsens verksamhet
Sammanfattning
Region Hallands åttonde verksamhetsår som region har passerats och vi kan
återigen konstatera att det varit ett år fyllt av aktiviteter som har inneburit att
det regionala uppdraget har utvecklats ytterligare. Den region som verkade
2018 är inte densamma som 2011. Uppdragen har utvecklats och fördjupats.
Aktiviteter och verksamhet har förändrats utifrån omgivning och förändrade
förutsättningar.
Alla kan nog vara överens om att Region Halland levererar en hälso- och
sjukvård i toppklass, samtidigt som vårt arbete som en framgångsrik aktör i
regional utveckling uppmärksammas. Faktum är att vi har så goda resultat att
man runt om i Sverige har Halland som en inspirationskälla till hur ett
framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete ska bedrivas.
Årets samlade utfall för Regionstyrelsens olika verksamheter är +35,3 mnkr
vilket också är den samlade avvikelsen jämfört med budget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Årsrapport 2018 Regionkontoret
 Årsrapport 2018 Regionkontoret
 Bilaga 1 Projektredovisning Årsrapport Regionkontoret
Expedieras till
-
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11.

Årsuppföljning internkontroll 2018
Regionkontoret
RS180048
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 godkänna redovisningen av internkontrollplanen för 2018
Sammanfattning
Arbetet med regionstyrelsens interna kontrollplan har föregåtts av att
regionkontorets samtliga verksamheter genomförde en genomgående
riskanalys under hösten 2017. Inom varje riskområde har ett antal risker
identifierats. Dessa har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens och som
resulterar i ett risktal mellan 1 och 9.
Riskanalysen redovisades därefter för regionstyrelsens arbetsutskott. De
förtroendevalda fick där möjlighet att utifrån riskanalysens redovisning peka
ut vilka områden som politiken ansåg vara viktiga att arbeta vidare med i
internkontrollplanen.
De utpekade områdena har sedan kompletterats med hur kontrollen ska
genomföras.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2018 - Regionkontoret
 Årsuppfoljning internkontroll 2018 (Regionkontoret)
Expedieras till
-

12.

Information - Hur utvecklar vi
ledningskraften i Region Hallands arbete
genom externa relationer?

Jörgen Preuss (15 min)
09:40

RS190215
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 med ett godkännande anteckna informationen till handlingarna
Sammanfattning
Hur utvecklar vi ledningskraften i Region Hallands arbete genom externa
relationer?

13.

Val av ledamöter till Regionsamverkan
Sydsverige, utskottet för infrastruktur och
kollektivtrafik
RS181152
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå regionstyrelsen beslutar att
- utse … och … till utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik,
Regionsamverkan Sydsverige.
Sammanfattning
Region Halland har möjlighet att utöka antalet ledamöter i utskottet för
infrastruktur och kollektivtrafik med ytterligare 2 ledamöter.
Mikaela Waltersson (M) och Per Stané Persson (S) är sedan tidigare, beslut i
RS 2019-01-09, Region Hallands valda representanter i utskottet för
infrastruktur och kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
 Regionsamverkan Sydsverige, utskottet för infrastruktur och
kollektivtrafik
Expedieras till
Regionsamverkan Sydsverige, Gunne.ArnessonLofgren@skane.se
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