Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-02-10

Regionstyrelsen
Plats och tid

Digitalt via Teams, ordföranden är på plats i Borgsalen, klockan 09:0012:10

Ledamöter

Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Helene Andersson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Elisabet Babic (M)
Christian Johansson (M) §§1-15, §§17-20
Gösta Bergenheim (M)
Kristina Karlsson (C)
Tommy Rydfeldt (L)
Per Stané Persson (S)
Jonas Strand (S)
Therese Stoltz (S)
Patrik Thorsson Nilsson (S)
Carita Boulwén (SD)
Stina Isaksson (SD)
GunMarie Stenström (M) §16 ersätter Christian Johansson (M) pga jäv
Niklas Mattsson (KD) ersätter Benny Strandberg (KD)

Ersättare

GunMarie Stenström (M) §§1-15, §§17-20
Per Stenberg (M)
Petter Warnholtz (C)
Ann Molander (L)
Margit Bik (S)
Camilla Gustafsson (S)
Agnes Hulthén (V)
Svein Henriksen (MP)
Ann-Helene Djivjak (SD)

Övriga

Jörgen Preuss (regiondirektör) §§1-3, §§9-20, Martin Engström (hälsooch sjukvårdsdirektör), Cristine Karlsson (HR-direktör), Bo-Josef
Eriksson (regional utvecklingsdirektör), Per Karlsson
(ekonomidirektör), Johanna Wiechel Steier (kommunikationsdirektör),
Henrik Lundahl (kanslichef), Samuel Lindh (nämndtjänsteman), Maria
Fransson (sekreterare), Måns Arnrup (IT-direktör) §8, Lena Neinhardt
(internationell strateg) §9

Paragrafer

§§1-20

Utses att justera

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 2 av 3
Mikaela Waltersson
Justerare

Ordförandes sign

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

………………………………..

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 3 av 3

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Regionstyrelsen
2021-02-10

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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Sammanträdesdatum

2021-02-10
Regionstyrelsen

Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20

Justering
Godkännande av föredragningslista
Lägesrapport covid-19 och vaccination
Information om Region Hallands ekonomiska resultat 2020
Information - Genomgång av resultat från medarbetarundersökning 2020 i
Region Halland
Information - Genomgång av resultat från medarbetarundersökning 2020 på
regionkontoret
Arbetsmiljöplan 2021 för regionkontoret
Inrättande av en regiongemensam IT- och digitaliseringsfunktion på
regionkontoret
Godkännande av förslag till program för Europeiska regionala
utvecklingsfonden - Västsverige 2021-2027
Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028
Kompensation ökade kostnader för distansbesök på grund av
coronapandemin januari - juni 2021
Arrende Plönninge 1:3 och 1:4
Svar på motion om Peer support
Svar på motion om att införa projekt med psykiatriambulans
Svar på motion om att ansluta till funktionen SMS Livräddare
Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland AB 2021
Remissvar för inriktningsplaneringen
Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen den 10 februari 2021
Anmälan av utskottens protokoll
Anmälan av inkommande/utgående skrivelser och protokoll

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§1
Justering
RS210024
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordförande justera protokollet

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att


utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordförande justera protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-02-10
Regionstyrelsen

§2
Godkännande av föredragningslista
RS210025
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


godkänna den utsända föredragningslistan

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att


godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen

§3
Lägesrapport covid-19 och vaccination
RS200395
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Ärendet
Lägesrapport lämnas om covid-19 och vaccination.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§4
Information om Region Hallands ekonomiska resultat 2020
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Ärendet
Information om Region Hallands ekonomiska resultat 2020.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen

§5
Information - Genomgång av resultat från medarbetarundersökning
2020 i Region Halland
RS201471
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Ärendet
Information - Genomgång av resultat från medarbetarundersökning 2020 i Region
Halland.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen

§6
Information - Genomgång av resultat från medarbetarundersökning
2020 på regionkontoret
RS201471
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Ärendet
Information - Genomgång av resultat från medarbetarundersökning 2020 på
regionkontoret.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-02-10
Regionstyrelsen

§7
Arbetsmiljöplan 2021 för regionkontoret
RS191467
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


godkänna redovisad arbetsmiljöplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och
godkänna prioriterade arbetsmiljöområden för 2021

Ärendet
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och
arbetsmiljöriktlinjer. Arbetet ska uppfylla regelverkets krav på en god och säker
arbetsmiljö och vid arbetsplatserna ska det bedrivas ett förebyggande och
hälsofrämjande arbete.
Regionstyrelsen har ansvar för Regionkontorets arbetsmiljö och ger förutsättningar
för arbetsmiljöarbetet. Förvaltningschefen ansvarar för genomförandet av
arbetsmiljöarbetet. Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt särskild
fastställd beslutsordning till chefer i hela organisationen. Som enskild medarbetare
finns ett ansvar att följa instruktioner, rutiner och att rapportera in risker i sin
arbetsmiljö.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott förslår regionstyrelsen besluta att


godkänna redovisad arbetsmiljöplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och
godkänna prioriterade arbetsmiljöområden för 2021

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om Arbetsmiljöplan 2021 för regionkontoret
 Arbetsmiljöplan 2021 för regionkontoret
Expedieras till
-

Paragrafen är justerad
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-02-10
Regionstyrelsen

§8
Inrättande av en regiongemensam IT- och digitaliseringsfunktion på
regionkontoret
RS200432
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att





ge regionstyrelsen i uppdrag att inrätta en regiongemensam IT- och
digitaliseringsfunktion med organisatorisk placering på regionkontoret
uppdraget innebär överflyttning av IT- och teleservice, undantaget Teleservice,
från Driftsnämnden Regionservice till regionstyrelsen
uppdra åt regionkontoret att lägga förslag till justeringar av IS/IT-policy,
regionstyrelsens reglementen och delegationsordning för styrelsen som följer
på ändringen
samorganiseringen och dess relaterade förändringar i styrdokument ska
genomföras under 2021

Ärendet
Den digitala utvecklingen fortsätter att påverka hela vårt samhälle och skapar
möjligheter för en enklare, öppnare och effektivare samhällsservice. En intern
kartläggning visar också på behovet av att utveckla det samlade stödet inom IT och
digitalisering. Regionstyrelsens arbetsutskott gav regiondirektören i uppdrag att
utreda och ta fram ett förslag som bättre möter målgruppernas behov av en smart
och enkel digital vardag, med ökad utvecklings- och genomförandekraft samt
optimerat kompetens och resursutnyttjande inom IT och digitalisering.
Arbetet har genomförts med delaktighet från samtliga förvaltningar och en slutsats är
att det finns en bred samsyn kring det framtida önskade läget och de områden som
har störst utvecklingsbehov. Dessa är strategi, styrning och finansiering, ledar-,
medarbetarskap och kultur samt organisation och arbetssätt. Denna tjänsteskrivelse
omfattar leveransen ”förslag på organisering”, då regionens tjänstemannaledning ser
att en organisatorisk förändring är en förutsättning för att nå effektmålen. Uppdraget
pågår fortsättningsvis för övriga leveranser som kan beslutas på tjänstemannanivå.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Inom organisation och arbetssätt behövs transparens, förenkling och tydlighet i
organisation och roller. En samorganisering av operativt och strategiskt arbete i
gemensam linje utgör en viktig förutsättning för detta. Genom en samorganisering
kan kommunikation, beslutsvägar och förändringsledning förenklas. Strategi, styrning
och finansiering försvåras också av den splittrade organiseringen och befintlig
beställare/utförare-modell. IT- och digitaliseringsfunktionen behöver arbeta mer
proaktivt och nära tillsammans i partnerskap med verksamheten kring såväl behov
som lösning. Det innebär en samlad kultur- och kompetensförflyttning, vilket en
samorganisering skapar nödvändiga förutsättningar för.
Sammanfattningsvis ser regionledningen att en samorganisering på regionkontoret är
en förutsättning för den transformation som krävs för att uppnå effektmålen. Det
skapar bättre förutsättningar att arbeta strategiskt och integrerat med andra
regionövergripande frågor och möjligheter att realisera strategierna. Regionstyrelsen
ges möjlighet att utöva ett aktivt politiskt inflytande på en av vår tids stora
samhällspåverkande trender.
Ekonomiskt förändras resursfördelningen mellan de involverade förvaltningarna, men
aggregerat bedöms samorganiseringen i sig vara ekonomiskt neutral.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta att





ge regionstyrelsen i uppdrag att inrätta en regiongemensam IT- och
digitaliseringsfunktion med organisatorisk placering på regionkontoret
uppdraget innebär överflyttning av IT- och teleservice, undantaget Teleservice,
från Driftsnämnden Regionservice till regionstyrelsen
uppdra åt regionkontoret att lägga förslag till justeringar av IS/IT-policy,
regionstyrelsens reglementen och delegationsordning för styrelsen som följer
på ändringen
samorganiseringen och dess relaterade förändringar i styrdokument ska
genomföras under 2021

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Page 14 of 36

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Inrättande av en regiongemensam IT- och
digitaliseringsfunktion på regionkontoret
 Bilaga 1, Leveranser och beslutsprocess Samlat stöd IT och digitalisering
 Bilaga 2, Sammanfattning av börläget
Expedieras till
Samtliga driftsnämnder
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§9
Godkännande av förslag till program för Europeiska regionala
utvecklingsfonden - Västsverige 2021-2027
RS200308
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


godkänna förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom
målet investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 20212027 i Västsverige

Ärendet
I april 2020 erbjöd regeringen Region Halland och Västra Götalandsregionen att
tillsammans och i dialog med Tillväxtverket och andra berörda myndigheter, ta fram
förslag till regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet
Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021-2027 i
Västsverige (ERUF).
Programskrivningsarbetet har pågått sedan våren 2020 men eftersom flera
förutsättningar för det nya programmet, bland annat slutliga förordningar, inte är klara
får programmeringsarbetet anpassas efterhand som olika delar fastläggs.
Programförslaget ska återrapporteras till regeringen (Näringsdepartementet) senast
den 31 december 2020. Slutligt politisk behandling av programförslaget sker, den 10
februari 2021 i regionstyrelsen Region Halland samt den 9 februari 2021 i
regionstyrelsen Västra Götalandsregionen. Programförslaget skickas till
Näringsdepartementet med förbehåll att förslaget inte är slutligt politiskt behandlat i
respektive region och att det därmed kan komma ändringar i skrivningarna.
I bilagan återfinns det utkast till programförslag som skickats till
Näringsdepartementet den 22 december 2020.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att


godkänna förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom
målet investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 20212027 i Västsverige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Godkännande av förslag till program för Europeiska regionala
utvecklingsfonden - Västsverige 2021-2027
 Förslag Program för Europeiska regionala utvecklingsfonden, mål Investering
för sysselsättning och tillväxt programperiod 2021-2027
Expedieras till
Skickas inte
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§10
Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028
RS201458
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att



godkänna Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028, enligt
bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 april 2021
överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028 ersätter därmed
tidigare överenskommelser om hemsjukvård

Ärendet
Hemsjukvård i Halland avser hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som utförs i
patientens bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är
sammanhängande över tid. Ansvarsfördelningen följer den så kallade
tröskelprincipen, vilket är en gränsdragning mellan kommunal och regional hälso- och
sjukvård och som innebär att kommunen ansvarar för att tillhandahålla hemsjukvård
för alla som inte kan ta sig till vårdcentralen och har skrivits in i hemsjukvården.
Hemsjukvården i Halland har hittills varit reglerat i två olika överenskommelser: ett
avtal som reglerar ekonomiska åtaganden mellan region och kommuner och en
överenskommelse som reglerar själva verksamheten. Dessa två avtal har haft olika
löptider vilket upplevdes av samtliga parter som olyckligt och som regelbundet ledde
till nya, tidskrävande omförhandlingar. Ett nytt, reviderat avtal har nu tagits fram av
en gemensam arbetsgrupp av representanter för kommuner och region och som
sammanknyter både ekonomisk överenskommelse och principer för samarbetet i ett
dokument med en löptid som sträcker sig över 8 år.
I jämförelse med tidigare dokument är denna överenskommelse medvetet kortfattad.
Syftet enligt den nya överenskommelsen:
Viljeinriktningen med överenskommelsen är att vi fokuserar på individens behov
framför gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på
detaljnivå i alla situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att
patienten inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Överenskommelsen ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan
parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för
individen. En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna och regionen är en
förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma utmaningar.
I överenskommelsen regleras kommunernas uppdrag att tillhandahålla hemsjukvård
för länets invånare och reglerar finansieringen av den del av hemsjukvården i Halland
som regionen överlämnar till kommunerna.
Överenskommelse föreslås gälla från och med 2021-04-01 och till och med 2028-1231. Denna överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av
Regionfullmäktige och samtliga kommunfullmäktige i Halland genom beslut som
vinner laga kraft.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
föreslå regionfullmäktige besluta att



godkänna Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028, enligt
bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 april 2021
överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028 ersätter därmed
tidigare överenskommelser om hemsjukvård

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028 (RS201458)
 Missiv - Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028
 Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028
Expedieras till
Samtliga halländska kommuner
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§11
Kompensation ökade kostnader för distansbesök på grund av
coronapandemin januari - juni 2021
RS200558
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att



kompensera Vårdval Halland Närsjukvård för kostnadsökning jämfört med
motsvarande månad 2019 för distansbesök gjorda hos nätläkare i primärvård
under perioden januari – juni 2021
kompensationen belastar Central hälso- och sjukvårdsfinansieringens anslag
för Hälso- och sjukvårdspeng

Ärendet
Den pågående pandemin ställer hälso- och sjukvården inför fortsatta utmaningar.
Regionens vårdcentraler bekostar de listade invånarnas nätläkarbesök och dessa
har stadigt ökat liksom kostnaderna.
Den beslutade kompenseringen för perioden mars-december beräknas kosta ca 9
mnkr. Att fortsatt kompensera Vårdval Halland Närsjukvård för dessa distansbesök
under perioden januari – juni 2021 beräknas, utifrån tidigare utfall, kosta ytterligare
ca 6-7 mnkr.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att



kompensera Vårdval Halland Närsjukvård för kostnadsökning jämfört med
motsvarande månad 2019 för distansbesök gjorda hos nätläkare i primärvård
under perioden januari – juni 2021
kompensationen belastar Central hälso- och sjukvårdsfinansieringens anslag
för Hälso- och sjukvårdspeng

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Kompensation ökade kostnader för distansbesök på grund av
coronapandemin januari - juni 2021
Expedieras till
Vårdval Halland Närsjukvård
Driftnämnden Närsjukvård
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§12
Arrende Plönninge 1:3 och 1:4
RS201436
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att



godkänna arrendeavtal på Plönninge 1:3 och 1:4
godkänna överenskommelse om överlåtelse av inventarier

Ärendet
Nuvarande arrendeavtal för Plönninge 1:3 och 1:4 löper ut den 15 mars 2021. Inför
förnyelsen av arrendeavtalet har både Region Halland och arrendatorn aviserat ett
önskemål om villkorsförändringar. Parterna har kommit överens om dessa vilket
innebär att arrendatorn övertar de inre inventarierna och underhållsansvaret för
dessa och att Region Halland ansvarar för det yttre underhållet för byggnaderna.
I nuläget finns dessutom två arrendekontrakt på olika markområden. Bedömningen är
att detta inte är nödvändigt utan att arrendelagstiftningen ger möjligheter att göra
överenskommelser vid behov av exempelvis marker för forskningsändamål.
Med anledning av dessa förändringar så sker en sänkning av arrendesumman
jämfört med föregående arrendeperiod. Den överenskomna arrendesumman
påverkas också av att marknadsprisläget för arrenderad mark är lägre i dagsläget än
vad som var fallet 2016. Det överenskomna arrendet följer dock det genomsnittliga
priset för arrende i södra Sveriges slättbygder.
Regionkontoret föreslår att förslag till nytt arrendeavtal på Plönninge 1:3 och 1:4
godkänns samt att överenskommelse rörande de inre inventarierna godkänns.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att



godkänna arrendeavtal på Plönninge 1:3 och 1:4
godkänna överenskommelse om överlåtelse av inventarier

Ordförandes sign
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Arrende Plönninge 1:3 och 1:4
 Arrendekontrakt Plönninge slutversion
 Arrendebilagor
 Överenskommelse om inventarier
 Inventarieförteckning Ladugård Plönninge
Expedieras till
Arrendatorn
Paragrafen är justerad
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§13
Svar på motion om Peer support
RS200880
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att


avslå yrkandet att Peer support som arbetssätt införs på samtliga
heldygnsavdelningar inom psykiatrin där det är relevant

Reservation
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Jonas Strand (S), Therese
Stoltz (S) och Patrik T Nilsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Icke tjänstgörande ersättare Agnes Hulthén (V) och Svein Henriksen (MP) antecknar
till protokollet att de instämmer i reservation i ärendet.
Yrkanden
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar bifall till motionen.
Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts
förslag.
Propositionsordning
Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition mellan
regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts förslag och Lise-Lotte Bensköld
Olssons förslag och finner att regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens hälsooch sjukvårdsutskotts förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns.
Den som vill bifalla regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts förslag röstar ja.
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Den som vill bifalla Lise-Lotte Bensköld Olssons förslag röstar nej.
Vid voteringen lämnas åtta ja-röster (Helene Andersson (C), Elisabet Babic (M),
Christian Johansson (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina Karlsson (C), Niklas
Mattsson (KD), Tommy Rydfeldt (L) och Mikaela Waltersson (M)) och fem nej-röster
(Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Jonas Strand (S), Therese
Stoltz (S) och Patrik T Nilsson (S)). Två ledamöter (Carita Boulwén (SD) och Stina
Nilsson (SD)) avstår från att rösta.
Regionstyrelsen har beslutat att avslå yrkandet att Peer support som arbetssätt införs
på samtliga heldygnsavdelningar inom psykiatrin där det är relevant.
Ärendet
I en motion till Regionfullmäktige daterad 2020 06-15 ” angående Peer support”
föreslår Lena Ludvigsson, Vänsterpartiet Halland, att Peer support som arbetssätt
införs på samtliga heldygnsavdelningar inom psykiatrin där det är relevant.
Regionkontoret föreslår avslag på yrkandet om att Peer support som arbetssätt införs
på samtliga heldygnsavdelningar inom psykiatrin där det är relevant.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
föreslå regionfullmäktige besluta att


avslå yrkandet att Peer support som arbetssätt införs på samtliga
heldygnsavdelningar inom psykiatrin där det är relevant

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på Motion Peer support
 Yttrande över motion om peer support, Driftnämnden Psykiatri
 Motion från Vänsterpartiet om Peer Support
Expedieras till
Motionären
Driftsnämnden Psykiatri
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Page 25 of 36

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-10
Regionstyrelsen

§14
Svar på motion om att införa projekt med psykiatriambulans
RS200206
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att


avslå motionen Psykiatriambulans

Reservation
Carita Boulwén (SD) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Protokollsanteckning
Icke tjänstgörande ersättaren Ann-Helene Djivjak (SD) antecknar till protokollet att
hon instämmer i reservation i ärendet.
Yrkanden
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Stina Isaksson
(SD).
Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts
förslag.
Propositionsordning
Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition mellan
regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts förslag och Carita Boulwéns förslag
och finner att regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens hälso- och
sjukvårdsutskotts förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns.
Den som vill bifalla regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts förslag röstar ja.
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Den som vill bifalla Carita Boulwéns förslag röstar nej.
Vid voteringen lämnas 13 ja-röster (Helene Andersson (C), Lise-Lotte Bensköld
Olsson (S), Elisabet Babic (M), Christian Johansson (M), Gösta Bergenheim (M),
Kristina Karlsson (C), Niklas Mattsson (KD), Tommy Rydfeldt (L), Per Stané Persson
(S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S), Patrik T Nilsson (S) och Mikaela
Waltersson (M)) och två nej-röster (Carita Boulwén (SD) och Stina Nilsson (SD)).
Regionstyrelsen har beslutat att avslå motionen Psykiatriambulans.
Ärendet
Sverigedemokraterna i Region Halland har genom Carita Boulwén (SD) och AnnHeléne Djivjak (SD) inkommit till Regionfullmäktige med en motion om att införa ett
projekt med psykiatriambulans. Motionen yrkar att Region Halland inför projekt med
psykiatriambulans och att projektet utvärderas inom två år och att man därefter tar
ställning till om psykiatriambulans ska införas permanent i Region Halland.
De berörda driftnämnderna Psykiatri respektive Ambulans, diagnostik och hälsa har
uttalat att de ställer sig positiva till att utveckla de prehospitala insatserna, men deras
bedömning är att införande av ”psykiatriambulans” inte är den mest optimala
modellen utifrån de halländska förhållandena. I stället förordas en ökad samverkan,
mellan ambulanssjukvården och de psykiatriska verksamheterna, för att få en
effektivare vårdkedja med vård på rätt vårdnivå, bättre bedömning och bemötande
samt att avlasta akutsjukvård och polis.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
föreslå regionfullmäktige besluta att


avslå motionen Psykiatriambulans
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Yttrande angående motion om att införa projekt med
psykiatriambulans
 Yttrande från Driftnämnden Psykiatri angående motion om psykiatriambulans
 §54 Yttrande angående motion om psykiatriambulans
 Motion från Sverigedemokraterna om att införa projekt med psykiatriambulans
Expedieras till
Motionärerna
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Paragrafen är justerad
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§15
Svar på motion om att ansluta till funktionen SMS Livräddare
RS200135
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att


anse motionen besvarad med hänvisning till att föreslagna aktiviteter redan
pågår

Ärendet
Carita Boulwén (SD) och Marie Petzäll (SD) att Region Halland utreder möjligheten
att snarast ansluta sig till funktionen SMS-livräddare. Då beslut redan är fattat att
ansluta regionen till tjänsten föreslås att motionen avslås.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
föreslå regionfullmäktige besluta att


anse motionen besvarad med hänvisning till att föreslagna aktiviteter redan
pågår

Beslutsunderlag
 Svar på motion om att ansluta till funktionen SMS Livräddare
 Motion från Sverigedemokraterna om att ansluta till funktionen SMS-livräddare
Expedieras till
Motionärerna
Paragrafen är justerad
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§16
Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland AB 2021
RS210087
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att




anta ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB
anslå 7 346 772 kronor för 2021 enligt bilaga 1, Almi Företagspartner Halland
AB – överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2021
och bilaga 2, Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland 2021
medlen tas ur anslaget för Almi

Reservation
Carita Boulwén (SD) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Yrkanden
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till följande ändringsyrkande:
Styrk i Ägaranvisning för Almi Halland
I tredje stycket under 1 Uppdrag stryks, ”bidra till ett jämställt företagande och”
I femte stycket under 1 Uppdrag stryks, ”samt kvinnor och personer med utländsk
bakgrund”.
I Målstruktur 2021 stryks följande
Under mål i Fokusgrupper stryks,
Andel kvinnor av unika kunder + Andel utländsk bakgrund av unika kunder samt med
tillhörande målnivå."
Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens tillväxtutskotts förslag.
Propositionsordning
Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition mellan
regionstyrelsens tillväxtutskotts förslag och Carita Boulwéns förslag och finner att
regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens tillväxtutskotts förslag.
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Regionstyrelsen har beslutat att




anta ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB
anslå 7 346 772 kronor för 2021 enligt bilaga 1, Almi Företagspartner Halland
AB – överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2021
och bilaga 2, Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland 2021
medlen tas ur anslaget för Almi

På grund av jäv deltar inte Christian Johansson (M) i handläggningen av detta
ärende.
Ärendet
ALMI Företagspartner Halland AB ägs av statligt ägda Almi Företagspartner AB
(51procent) och av Region Halland (49 procent). Almis huvudsakliga roll består i att
vara marknadskompletterande när företag har behov av kapitaltillskott och därtill
tillhörande rådgivning för expansion, företagsstart eller satsningar på innovation och
utveckling. Detta uppdrag är en väsentlig del av det regionala utvecklingsuppdraget.
För att genomföra ägaranvisningens intentioner har Almi Företagspartner
Moderbolag ökat anslaget till 7 646 641 kronor för 2021. Därför föreslås att Region
Hallands del av basanslaget uppgår till 7 346 772 kronor för 2021.
Det totala anslaget för Almi Företagspartner Halland under 2021 blir 14 993 413
kronor.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att




anta ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB
anslå 7 346 772 kronor för 2021 enligt bilaga 1, Almi Företagspartner Halland
AB – överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2021
och bilaga 2, Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland 2021
medlen tas ur anslaget för Almi
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland AB 2021
 Målstruktur 2021
 Överenskommelse om finansiering 2021
 Ägaranvisning för Almi Halland 2021
Expedieras till
VD för Almi Företagspartner Halland, Magdalena Johansson
Paragrafen är justerad
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§17
Remissvar för inriktningsplaneringen
RS201273
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


godkänna remissvaret för Trafikverkets inriktningsplanering

Ärendet
Trafikverkets inriktningsunderlag har gått ut på remiss och Region Halland ger sina
synpunkter på materialet.
Planrevideringsprocessen befinner sig i ett tidigt skede som efter årsskiftet kommer
övergå i att fokusera på att forma innehållet i en regional infrastrukturplan.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att


godkänna remissvaret för Trafikverkets inriktningsplanering

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar för inriktningsplaneringen
 Remissyttrande Trafikverkets inriktningsunderlag
 Remiss, Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden
2022-2033 och 2022-2037
Expedieras till
Infrastrukturdepartementet
Paragrafen är justerad
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§18
Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen den 10
februari 2021
RS200023
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


lägga anmälningarna till protokollet

Ärendet
Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen den 10 februari 2021.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott förslår regionstyrelsen besluta att


lägga anmälningarna till protokollet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Anmälan av fattade delegationsbeslut
Expedieras till
Paragrafen är justerad
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§19
Anmälan av utskottens protokoll
RS210020
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 201103
 Protokoll AU 201110
 Protokoll AU 201117
 Protokoll AU 201201
 Protokoll AU 201208
 Protokoll AU 201215
 Protokoll HSU 201201
 Protokoll HSU 201110
 Protokoll HSU 201215
 Protokoll TU 201103
 Protokoll TU 201110
 Protokoll TU 201124
 Protokoll TU 201201
 Protokoll TU201215
 Protokoll TU 210119
Paragrafen är justerad
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§20
Anmälan av inkommande/utgående skrivelser och protokoll
RS210019
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


anteckna skrivelserna till protokollet

Ärendet
Anmälan av inkommande/utgående skrivelser och protokoll.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att


anteckna skrivelserna till protokollet

Beslutsunderlag
 Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 201127
 Protokoll från västra samverkansnämnden 2020-11-06
 Protokoll västra samverkansnämnden 201211
 Protokoll styrelsemöte Hallandstrafiken AB 201211
Paragrafen är justerad
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