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Status
Kortfattad motivering av status
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rött=inte enl
plan

Om inte
klart, när
beräknas det
vara klart

Datum

Aktivitet

Uppdrag

Ansvarig

Beslut 190109 §19
Dnr RS170849

Lokalanpassning för ny samlad
patientindividuell försörjning av
läkemedel på Hallands Sjukhus
Varberg, Getakärr 6:16

Ekonomi
Regionfastigheter

Ärendet var på nytt uppe i Regionstyrelsen i
februari för begäran om utökade
investeringsmedel. Arbetet pågår och beräknas
stå klart under våren 2021.

Sommaren
2021

Beslut 190213 §36
Dnr RS181127

Region Hallands planerings- och
uppföljningsprocess

Kansliavdelningen

Pågår

Klart i april
2021

Beslut 190213 §45
Dnr RS190108

Investering i endoskopimaskiner
samt lokalanpassning Fastighet
Ekan 15 och Getakärr 6:16
Hallands sjukhus

Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att
projektera och genomföra en lokalanpassning för
ny samlad patientindividuell försörjning av
läkemedel inom Ambulans, diagnostik och hälsa på
Hallands Sjukhus Varberg till en utgift om 9 mkr.
Investeringen tas av fastlagd ram för
fastighetsinvesteringar 2019
Ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med
förslag på ändringar i dokument för ny politisk
organisation för regionfullmäktige och
reglementen för styrelsen, nämnder med flera
Ge Regionfastigheter i uppdrag att anpassa
lokalerna för de nya maskinerna till en utgift om
5,1 mnkr

Ekonomi
Regionfastigheter

Investering är klar på båda fastigheterna och
verksamheten har flyttat in.

Klart

Beslut 190529 §117
Dnr RS160236

Regionfastigheter
Åtgärder för att säkerställa driften i Genomföra nödvändiga livstidsförlängande
HR-avdelningen
köken på Hallands sjukhus Varberg åtgärder i befitnliga kök på Hallands sjukhus
Varberg och Halmstad med nuvarande system fram
och Halmstad fram till 2025
till som längst 2025. Ge Driftnämnden
Regionservice i uppdrag att säkerställa nödvändiga
investeringar fram till 2025 på Hallands sjukhus
Varberg och Halmstad. Skyndsamt arbeta vidare
med att ta fram en långsiktiglösning för
kostförsörjningen i Halland kopplad till
utmaningarna för våra fastigheter och hälso- och
sjukvårdens utveckling i Halland.

Frågan hanteras inom befintlig budget för 2020,
läggs in med kompletterande medel till budget
2021. Livstidsförlängande åtgärder görs vid
behov. Ingår som del i Region Hallands
strategiska lokalförsörjningsplan och
Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur.
Information regionstyrelsens arbetsutskott 15
september 2020.

Löpande

Beslut 190529 §118
Dnr RS190412

Beslut 190529 §119
Dnr RS190338

Ge regionfastigheter i uppdrag att upprätta
förstudie gällande nybyggnation samt
ombyggnation inom fastighet Borgen 10 i Halmstad
till en kostnad om 1000 tkr. Kostnaden för
förstudien tas av fastlagd ram för
fastighetsinvestering.
Förstudie för
Ge regionfastigheter i uppdrag att ta fram en
verksamhetsanpassning/teknikinve förstudie gällande lokalanpassning/
steringar Getinge vårdcentral fastighetsinvestering på Vårdcentral Getinge till en
Getinge
kostnad om 1 000 000 kronor. Utgiften för
förstudien tas inom fastlagd investeringsram för
2019
Förstudie gällande fastigheten
Borgen 10 i Halmstad

Regionfastigheter
Ekonomi

Förstudie färdigställd, beredning på
tjänstemannanivå pågår.

Hösten 2021

Ekonomi
Regionfastigheter

Förstudie avrapporterad i LRP februari 2020.
Hösten 2021
Styrgrupp har gett i uppdrag till förstudiegruppen
att revidera förstudien och detta är nu klart.
Dialog mellan NSVH och RFA pågår kring
hyresnivå.

Beslut 190529 §122
Dnr RS190616

Ekorren 4, Ombyggnad för
avfallsstation - Vapnöhöjden
Halmstad

Ekonomi
Ge regionfastigheter i uppdrag att genomföra
ombyggnation inom fastighet Ekorren 4 i Halmstad Regionfastigheter
till en kostnad om 3000 krk

Projekt nästan färdigställt med vissa kvarstående Våren 2020
arbeten (avgörande funktion som grind)

Beslut 190918 §160
Dnr RS191008

Utredningsuppdrag för långsiktig
utveckling av Region Hallands
hälso- och sjukvårdsuppdrag

Uppdra åt regionkontoret att utreda den
långsiktiga utvecklingen av Region Hallands hälsooch sjukvårdsuppdrag i enlighet med förslag.

Pågår. Dialog på arbetsutskottet 200929

Beslut 191009 §179
Dnr RS190552

Svar på revisionsrapport
uppföljning av tidigare granskning
av vård, omsorg och stöd för
personer med missbruk och
beroendeproblematik

Regionkontoret får i uppdrag att arbeta vidare med Hälso- och sjukvård
revisionsrapporten enligt yttrande

Regionkontoret stödjer genom processledningsgrupp Missbruk fortsatt arbete i berörda
förvaltningar gällande utveckling av missbruks-/
beroendevården. 210326: Gruppen inkluderas i
LPO psykisk hälsa KS.

Beslut 191120 §197
Dnr RS180894

Region Hallands framtida
vårdinformationsstöd (FVIS)

Uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att
teckna aktuella avtal under förutsättning att
fullmäktige godkänner förslag om avrop av option

Hälso- och sjukvård

Avtal teckandes i juni 2020. Införande arbetet
pågår nu enligt plan

Beslut 191120 §201
Dnr RS160366

Uppdrag rörande förberedelser av Uppdra åt regionkontoret att vidta erforderliga
försäljning byggnader och område i åtgärder för att förbereda en försäljning av
byggnaderna på fastigheterna Plönninge 1:3 och
Plönninge 1:3 och 1:4
Plönninge 1:4
Kvalitetssäkra och möjliggöra
Regionfastigheter får i uppdrag att genomföra en
utveckling av hjärtsjukvården
förstudie gällande fastighetsåtgärder för att
genom investering i nytt PCI-labb möjliggöra investering i nytt PCI-labb på Hallands
med tillhörande resurs- och
sjukhus Halmstad
lokalbehov

Regional
samhällsplanering/
Regional utveckling
Regionfastigheter

Fastighetsavdelningen ansvarar – dvs.
avstyckningen. Pågår upphandling av konsult.

Regionfastigheter

Förstudie uppstartad

Beslut 200205 §18
Dnr RS180616

Hälso- och sjukvård

Beslut 200205 §19
Dnr RS191473

Förstudie gällande lokaler för
dietistverksamhet

Beslut 200205 §23
Dnr RS160734

Överenskommelse Psykisk hälsa
2019, Ungdomsmottagningen
Halland

Beslut 191009 §183
Dnr RS181166

Fordonsförvaltning inom
Öresundstrafiken

Beslut 191120 §203
Dnr RS180592

Ansvar och handläggning av
parkeringar inom Region Halland

Regionfastigheter får i uppdrag att genomföra en
förstudie gällande lokaler för dietistverksamhet på
Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus
Varberg, i lokaler som är anpassade efter den
utvecklade nutritionsvården, till en utgift om 500
tkr (om regionstyrelsen skulle konstatera att en
förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete
eller investeringsprocess så ska kostnader ej
aktiveras som investering,
tas avoch hälsa får i
Driftsnämnden
Ambulans, utan
diagnostik
regionstyrelsens
för oförutsedda
utgifter)
uppdrag
2020 attanslag
förstärka
riktade insatser
på
ungas arenor och öka den digitala tillgängligheten.
Regionkontoret får i uppdrag att samordna och
koordinera.
Ge VD Öresundståg AB i uppdrag att utarbeta ett
förslag på nytt arbetssätt och styrning av
förvaltningen av de svenska fordonen i
Öresundstrafiken med utgångspunkt i det uppdrag
som Öresundståg AB har enligt punkt 3.3.6 i
ägardirektivet "bolaget får i uppdrag att samordna
fordonsförvaltningen och bereda ärenden".
Uppdraget genomförs i samråd med
trafikdirektörerna hos ägarna/VD. Ett nytt avtal fr o
m 2020-01-01 om fordonsförvaltning mellan
fordonsägarna anpassa
utifrån ovanstående.
Regionfastigheter
får i uppdrag
att:
- ta över ansvaret från kärnverksamheterna för alla
parkeringsfrågor vid Region Hallands
fastighetsbestånd från och med 1 juni 2020
- ta fram en övergripande riktlinje som talar om hur
parkeringsplatserna på regionens tomtmark ska
prioriteras utifrån användare
- genom årlig översyn säkra att nivåerna på
parkeringsavgifterna speglar det marknadsmässiga
priset inom orten eller området
- utreda möjligheten till att laddstolpar för elfordon
ska finnas för både besökare, anställda och
verksamheten på alla utbudspunkter
- säkra att cykelparkeringar med väderskydd ska
finnas för både anställda, besökare och
verksamheten på alla utbudspunkter
HR får i uppdrag att:
- utreda huruvida personalen ska betala själva för
parkeringstillstånden eller om parkeringen ska
förmånsskattas. Taxan för parkerings-avgifter och
parkeringstillstånd ska biläggas Mål och budget och
årlig översyn ske genom budgetprocessen

Regionfastigheter

Förstudie pågår

Hälso- och sjukvård

Pågår och följs upp inom ramen för
överenskommelsen psykiatrisk hälsa. Information
på HSU 201110, §214. 210326: HSU april 2021 redovisnings 2020 NÖK psykisk hälsa där UMO tas
med.
Den är tyvärr röd. VD Öresundståg har inte varit
med och tagit fram något, det görs inom
Fordonsförvaltning där VD lämnats helt utanför.
Region Skåne har gått emot förslaget.

Regional
samhällsplanering/
Regional utveckling

Regionfastigheter
HR-avdelningen Ekonomi

Rekrytering avklarad, markförvaltare har påbörjat Q4 2021
framtagandet av parkeringsstrategi som nu
delförankras på tjänstemannanivå. I samband
med detta ska HR ta fram underlag kring om hur
avgiftsfrågan i relation till medarbetare ska
hanteras.

Beslut 200408 §60
Dnr RS200070

Beslut 200408 §61
Dnr RS200256

Ge regionfastigheter i uppdrag att genomföra
Regionfastigheter
Begäran om förstudie gällande
paviljonglösning, Hallands sjukhus förstudie gällande tillskapande av tillfällig
modullösning på sjukhusområdet i Halmstad till en
Halmstad, Ekan 15
kostnad om 250 000 kronor.
Regionfastigheter
Ge regionfastigheter i uppdrag att (under
Återrapportering förstudie
förutsättning att Driftnämnden Psykiatri Halland
minnesmottagning Hallands
ställer sig bakom hyresförändringen) genomföra
sjukhus Varberg
fastighetsanpassning enligt föreslaget alternativ för
lokalisering av minnesmottagningen på Hallands
sjukhus Varberg till en kostnad om 7 300 00 kronor.

Beslut 200603 §100
Dnr RS180375

Ändrat inriktningsbeslut för ny
samlokaliserad ambulansstation
Halmstad

Beslut 200603 §101
Dnr RS200242

Avslutande av Fysisk aktivitet på
recept nivå 1

Beslut 200603 §102
Dnr RS200158

Aktiviteter för barn och unga med
särskilt stöd - Friskvårdsgrupper
och Aktivitetsgrupper

Förstudie pågår, beräknas återrapporteras under
våren 2021.

Arbeten pågår.

Ge regionfastigheter i uppdrag att medverka till att Regionfastigheter
Halmstads kommun i detaljplan prövar en ny
ambulansstation på del av Halmstad 9:80 m fl samt
att erforderliga avtal för detta upprättas under
förutsättning att Halmstads kommun beviljar
planuppdrag. Regionfastigheter uppdaterar
befintliga handlingar utifrån de nya
förutsättningarna.
Ge hälso- och sjukvårdsavdelningen i uppdrag att Hälso- och sjukvård
fortsätta utveckla arbetet med Fysisk aktivitet på
recept i Region Halland. Avsluta arbetet med nivå 1
gällande Fysisk aktivitet på recept i Region Halland
från och med 31 december 2020.

Pågår

Ge hälso- och sjukvårdsavdelningen i uppdrag att i Hälso- och sjukvård Lokala
syfte att uppnå en ökad och mer jämlik fysisk och nämnder
psykisk hälsa samordna den halländska satsningen
Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt
stöd. Ge lokala nämnder i uppdrag att verka för
satsningens förankring och etablering i samverkan
med satsningens aktörer, med ambition att den blir
en del av den ordinarie verksamheten i de
halländska kommunerna. Ge driftnämnderna
Hallands Sjukhus, Ambulans diagnostik och hälsa
samt Psykiatrin i uppdrag att utifrån satsningen
skapa en struktur för samverkan kring barn och
unga med behov av särskilt stöd.

Beslut i lokal nämnd Kungsbacka 221210 att
avsätta 10 000 kronor ur 2020 års budget av
kunskapsfilmer och friskvård och
aktivitetsgrupper (LNKBA200017,§53) 210326:
Arbetet rullar på enligt plan. Förväntas övergå i
förvaltning under 2022 med visst fortsatt stöd
från RK. Återkoppling med skriftlig information
senast juni 2021 och ett informationsärende
planeras till december 2021. De lokala
nämndernas arbete är i full gång men med lite
olika framgång beroende på kommunernas lokala
förutsättningar. Förankringen löper på bra i några
kommuner, men ytterst tveksamt i dagsläget om
verksamhet kommer att ha startats upp i samtliga
kommuner innan året är slut.

210326: Nivå 1 är avslutat. Arbetet med att
fortsätt utveckla FAR är pausat med anledning av
pandemin men är ett ständigt pågående arbetet.

Oklart

Ge regionfastigheter i uppdrag att ta fram en
Regionfastigheter
förstudie gällande Vårdcentralen Hertig Knuts
lokalbehov till en kostnad om 500 000 kronor.
Utgiften för förstudien tas inom fastlagd
investeringsram för 2020
Uppdra åt regionkontorets ekonomiavdelning att Ekonomi
inför nästa verksamhetsår 2021 ta fram rutiner för
formalisering av styrelsens uppsiktsplikt gentemot
de regionala bolagen. I uppdraget ingår också att
förtydliga och komplettera bolagens bolagsordning
i enlighet med vad som framgår av ägardirektiven

Beslut 200826 §120
Dnr RS200848

Begäran om förstudie lokalbehov
Hertig Knut Vårdcentral Halmstad

Beslut 200923 §133
Dnr RS200960

Politisk organisation 2023-2026
samt översyn av
arvodesreglemente

Beslut 200923 §137
Dnr RS200631

Ge Driftsnämnd Hallands sjukhus, Driftsnämnd
Uppdrag till driftnämnderna om
undantagshantering av läkemedel Psykiatri och Driftsnämnd Närsjukvård följande
uppdrag:
(individuell subvention)
 att svara för att rutiner finns för
undantagshantering för individuella subventioner
och att undantagshantering tillämpas då följande
fyra förutsättningar är uppfyllda:
* Undantagsfall till enskilda patienter
* Synnerligen angelägna medicinska behov
* Behandlingsalternativ saknas
* Användningen bedöms kostnadseffektiv i det
enskilda fallet jämfört med
andra alternativa inom vården
 att svara för kontinuerlig uppföljning av
undantagshantering för individuella subventioner
inom sin förvaltning
 att svara för årlig rapportering av vilka
läkemedel som subventioneras och till vilken
kostnad
 att med anledning av beslutet införa
förändringar i delegationsordningarna

Hälso- och sjukvård

Arbete pågår, bedöms kunnas återrapporteras
efter sommaren

Hösten 2021

Förslag att ta upp ärendet om styrelsens
Q4 2021
uppsiktplikt gentemot bolagen i samband med
att årsredovisningen behandlas varje år. Kommer
inte hinnas med i år utan först inför 2022, blir
separat ärende 2021 likt 2020.

Arbetet på rullar på enligt plan och
förvaltningarna jobbar nu med sina egna rutiner
för att verkställa. RK stödjer förvaltningarna och
följer upp utvecklingen.

2021

Beslut 201014 §153
Dnr RS201070

Inrättande av en central
upphandlingsfunktion på
regionkontoret

Ge regiondirektören i uppdrag att inrätta en central Kansliavdelningen
upphandlingsfunktion med placering på
Ekonomiavdelningen
regionkontorets ekonomiavdelning
uppdra åt regionkontoret att lägga förslag till
justeringar av berörda nämnders reglementen och
delegationsordning för styrelsen som följer på
ändringen

Beslut 201014 §157
Dnr RS201063

Munkagård 1:66 Avtal om
Nyttjanderätt

Regionfastigheter
Ge regionfastigheter i uppdrag att signera avtal
med Varbergs Energi gällande avtal om
nyttjanderätt i Munkagårdsgymnasiets panncentral

Klart

190326 §130
RS181020

Avstämning av arbetet inom
ramen för Modellregion för
jämställdhetsintegrering 2019

Uppdra till regionkontoret att fortsätta arbetet
enligt plan för Region Hallands
jämställdhetsintegreringsarbete

Satsningen Modellregion är avslutad och
nationell resultatkonferens har genomförts.
Arbetet med jämställdhetsintegrering inom
Region Hallands ordinarie verksamhet fortlöper
enligt den plan som har tagits fram.

Regional utveckling/Social
Hållbarhet

Klart

2021

