Kallelse/föredragningslista
2021-05-12

Regionstyrelsen
Tid: kl. 09:00-11:15
Plats: Digitalt via Teams, ordföranden är på plats i 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)
Stina Isaksson (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)
Ann-Helene Djivjak (SD)
Övriga
Mikaela Waltersson (M), ordförande

Maria Fransson, sekreterare
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1.

Justering
RS210024
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordförande justera
protokollet

2.

Godkännande av föredragningslista
RS210025
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan

3.

Lägesrapport om covid-19 och vaccination
RS200395

Martin Engström (20 min)
09:05

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna att informationen har lämnats till styrelsen
Sammanfattning
Lägesrapport lämnas om covid-19 och vaccination.

4.

Beslut om - Svar till revisionsrapport Implementering av nya läkemedel
RS210091

Magnus Bengtsson,
Linda Landelius (20 min)
09:25

Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att
 avge yttrande i enlighet med Regionkontorets förslag
 uppdra åt Regionkontoret att skapa ramverk för införande av
läkemedel som inte hanterats via nationellt ordnat införande
 uppdra åt Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd Psykiatri,
Driftnämnd Närsjukvård och Driftnämnd Ambulans, diagnostik och
hälsa att skapa rutin som beskriver ansvar och roller för introduktion
av läkemedel som inte har koppling till nationellt ordnat införande
 uppdra åt Regionkontoret att tillsammans med berörda verksamheter
ta fram uppföljningsrapporter för läkemedel som hanteras via ordnat
införande
 uppdra åt Regionkontoret att ta fram ett baspaket för uppföljning av
läkemedel som inkluderar uppföljning av läkemedel via ordnat
införande
 uppdra åt Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd Psykiatri,
Driftnämnd Närsjukvård och Driftnämnd Ambulans, diagnostik och
hälsa att följa upp verksamhetens läkemedelsanvändning
 finansiering ska ske inom respektive förvaltnings budgetram
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland har PwC
genomfört en granskning av regionens implementering av nya läkemedel.
Syftet med granskningen har varit att pröva om Regionstyrelsen utövar en
ändamålsenlig styrning avseende införandet av nya läkemedel samt om
Regionstyrelsen bedriver tillräcklig intern kontroll inom området.
PWC samlade bedömning är att processen för introduktion av nya läkemedel
som hanterats inom ramen för nationellt ordnat införande är ändamålsenlig
och med tillräcklig intern kontroll. Nya läkemedel som inte implementeras
inom ramen för ordnat införande omfattas däremot inte av samma kontroll.
Revisorerna har även bedömt att det finns ett behov av kontinuerlig
uppföljning av läkemedel. Revisorerna har därför lämnat rekommendationer
till Regionstyrelsen att förtydliga ansvar och roller för att introducera
läkemedel, fortsätta övergång till kostnadseffektiva läkemedel och förstärka
stödet till verksamheterna i uppföljningsarbetet. Regionstyrelsen uppdrar
därför åt Regionkontoret att skapa ramverk för ordnat införande av läkemedel
utanför den nationella processen och att skapa förutsättningar för regionens
och verksamhetens uppföljning av läkemedelsanvändning. Regionstyrelsen
uppdrar i tillägg åt Driftnämnderna att förtydliga ansvaret för
verksamhetschefer gällande införandet av nya läkemedel och uppföljning av
verksamhetens läkemedelsanvändning. Föreslagna åtgärder utförs inom
respektive förvaltnings budgetram.
Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Beslut om - Svar till revisionsrapport - Implementering
av nya läkemedel
 Yttrande till revisionsrapporten implementering av nya läkemedel
 Revisionsrapporten Implementering av nya läkemedel
Expedieras till
Revisionen, Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd Psykiatri, Driftnämnd
Närsjukvård och Driftnämnd Ambulans, diagnostik och Hälsa samt privata
vårdgivare inom Vårdval Halland närsjukvård och Vårdval Halland
specialiserad öppenvård hud och psykiatri

5.

Beslut om prioriterade områden för FoUprojekt 2022

Stefan Lönn (10 min)
09:45

RS210150
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen
besluta att
 godkänna förslag till prioriterade områden för FoU-projekt 2022
Sammanfattning
Inför den årliga utlysningen av FoU-medel i Region Halland görs en
bedömning av vilka områden som ska prioriteras för att på bästa sätt stödja
de övergripande målen.
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Vetenskapliga rådets arbetsutskott föreslår att forskning som stödjer behov i
verksamheterna och de utmaningar som hälso- och sjukvården kan möta
framöver samt de övergripande målen i Region Halland prioriteras.
Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Beslut om prioriterade områden för FoU-projekt 2022
Expedieras till
Ordförande i Vetenskapliga rådet, Ulf Strömberg,
Ulf.a.stromberg@regionhalland.se
Vetenskaplig sekreterare, Hanna
Svensson, Hanna.svensson@regionhalland.se

6.

Beslut om avsiktsförklaring ny
uppställningsbangård Halmstad C

Jan Törnell (20 min)
09:55

RS210304
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att
 godkänna avsiktsförklaringen för en ny uppställningsbangård på
Halmstad C enligt bilaga
Sammanfattning
Ett förslag till avsiktsförklaring avseende ny uppställningsbangård inom
järnvägssystemet Halmstad C har arbetats fram. Då det är en åtgärd av stor
regional betydelse är avsikten att Region Halland samfinansierar åtgärden
med 10 procent av den beräknade totalkostnaden på 120 mkr, vilket belastar
kommande regional infrastrukturplan 2022-33. Parterna i avsiktsförklaringen
är Region Halland och Trafikverket Region Väst.
Beslutsunderlag
 Beslutsförslag - Beslut om avsiktsförklaring ny uppställningsbangård
Halmstad C
 Avsiktsförklaring Halmstad uppställningsspår 1.0
Expedieras till
Trafikverket Region Väst

7.

Motionssvar - Utreda möjligheten att nå
utsatta grupper i Halland med dålig
tandhälsa

Ingen föredragning

RS201135
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts majoritet (förslaget är lagt av
Mikaela Waltersson (M), Tommy Rydfeldt (L) och Benny Strandberg
(KD)) föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

Page 4 of 8

Kallelse/föredragningslista
2021-05-12



avslå yrkandet att Region Halland tar fram en handlingsplan för att
utjämna skillnader och förebygga skillnader i tandhälsa hos sin
befolkning

Sammanfattning
I en motion till Regionfullmäktige daterad 2020- 09-29 angående att nå
utsatta grupper i Halland med dålig tandhälsa för tandhälsofrämjande
åtgärder föreslår Lena Ludvigsson, Svetlana Svensson och Agnes Hultén att
Region Halland tar fram en handlingsplan för att utjämna skillnader och
förebygga skillnader i tandhälsa hos sin befolkning. Regionkontoret föreslår
avslag på yrkandet att ta fram en handlingsplan för att utjämna skillnader och
förebygga skillnader i tandhälsa hos sin befolkning.
Beslutsunderlag
 Motionssvar - Utreda möjligheten att nå utsatta grupper i Halland med
dålig tandhälsa
 Motion från Vänsterpartiet om att utreda möjligheten att nå utsatta
grupper i Halland med dålig tandhälsa för tandhälsofrämjande
åtgärder
Expedieras till
Motionärerna

8.

Beslut om mottagande av delgivning för
Regionstyrelsen

Ingen föredragning

RS181222
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 ge Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson, 1:e vice
ordförande Helene Andersson, 2:e vice ordförande Lise-Lotte
Bensköld Olsson, regiondirektör Jörgen Preuss, hälso- och
sjukvårdsdirektör Martin Engström, HR-direktör Cristine Karlsson,
upphandlingschef Ola Sörensson, upphandlingsjurist Camilla
Windirsh eller finanschef Åke Bengtsson rätt att på Regionstyrelsen
eller Region Hallands vägnar motta delgivning
Sammanfattning
Regionstyrelsen har att utse företrädare som har rätt att i styrelsens eller
Region Hallands namn motta delgivning. Rätten regleras till viss del i
regionstyrelsens reglemente men styrelsen har rätt att utse fler än de som
föreskrivs i reglementet.
Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Beslut om mottagande av delgivning för
Regionstyrelsen
Expedieras till
Mottagare av delgivning för Region Halland eller Regionstyrelsen, Ola
Sörensson och Camilla Windirsh.

Page 5 of 8

Kallelse/föredragningslista
2021-05-12

9.

Beslut om årsredovisning 2020 Region
Hallands samförvaltade stiftelser

Ingen föredragning

RS210432
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 notera årsredovisningar och årssammandrag 2020 för Region
Hallands samförvaltade stiftelser
Sammanfattning
Nordea Private Banking ansvarar för förvaltning av Region Hallands
stiftelser. Förvaltningsberättelser för de samförvaltade stiftelserna har nu
upprättats och sammanställts i ett årssammandrag.
Resultatet 2020 uppgick till 86 264 kronor. Det sammanlagda egna kapitalet
har ett bokfört värde på 5 884 826 kronor. Under hela året har utdelning i
enlighet med stiftelseförordnandena skett med 141 489 kronor.
Beslutsunderlag
 Beslut om årsredovisning 2020 Region Hallands samförvaltade
stiftelser
 Årssammandrag 2020 - Region Hallands samförvaltade stiftelser
 101 Ada Anderssons donationsfond 849400-0030 årsredovisning
2020
 102 Albert och Alma Johanssons donationsfond 802480-1022
årsredovisning 2020
 103 JS Almers stiftelse 849600-3131 årsredovisning 2020
 104 Annie, Ernst och Hilda Österbergs fond 849202-2671
årsredovisning 2020
 105 Apelvikens samfond för sjuka barn 849202-3661 årsredovisning
2020
 106 Bergerska stiftelsen 802478-0812 årsredovisning 2020
 107 Falkenbergs samfond 802479-7667 årsredovisning 2020
 108 Hallands Läns allm. förs.kassas understödsfond 802480-3390
årsredovisning 2020
 109 Gotton Thomasines Lindes donationsfond 802479-9150
årsredovisning 2020
 110 Halmstad Lasaretts fond medicinsk forskning 849202-0527
årsredovisning 2020
 111 Katrinebergs folkhögskolas samfond 802479-8319
årsredovisning 2020
 112 Länssjukhuset i Halmstads samfond 802425-4438
årsredovisning 2020
 113 Löftadalens folkhögskolas samfond 802479-9176 årsredovisning
2020
 114 Mimi och Per Landins donationsfond 849400-0659
årsredovisning 2020
 115 Munkagårdsgymnasiets samfond 802479-9143 årsredovisning
2020
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116 Plönningegymnasiets samfond 802424-0239 årsredovisning
2020
117 Varbergs sjukhus samfond 849202-3612 årsredovisning 2020

Expedieras till
Expedieras ej.

10.

Anmälan av fattade delegationsbeslut
regionstyrelsen 12 maj 2021

Ingen föredragning

RS210023
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott förslår regionstyrelsen besluta att
 lägga anmälningarna till protokollet
Sammanfattning
Anmälan av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
 Beslutsförslag anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen
12 maj 2021
Expedieras till
Delges ej

11.

Anmälan av utskottens protokoll

Ingen föredragning

RS210020
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 lägga protokollen till handlingarna
Sammanfattning
Anmäles protokoll från
 Arbetsutskottet
 Hälso- och sjukvårdsutskottet
 Tillväxtutskottet
Beslutsunderlag
 Protokoll AU 210330
 Protokoll AU 210420
 Protokoll AU 210413
 Protokoll HSU 210330
 Protokoll HSU 210413
 Protokoll HSU 210416
 Protokoll TU 210323
 Protokoll TU 210330
 Protokoll TU 210413
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12.

Anmälan av inkommande/utgående
skrivelser och protokoll

Ingen föredragning

RS210019
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 anteckna skrivelserna/protokollen till protokollet
Sammanfattning
Anmälan av inkommande/utgående skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag
 Protokoll Samverkansnämnden i västra sjukvårdsregionen 210312
 Årsbokslut Skogsallmänningen 2020
 Protokoll Hallandstrafiken AB 2021-03-25
 Samordningsförbundet styrelseprotokoll 210326
 Protokoll Hallandstrafiken 2021-04-14
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