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Ärendelista
§349
§350
§351
§352
§353
§354
§355
§356
§357
§358
§359
§360

Justering 2018
Godkännande av föredragningslistan 2018
Avstämning av kallelsen inför dialogmötet med lokala nämnders presidier
2018-09-11
Uppföljning av Region Hallands likabehandlingsarbete 2017 (Beslut enligt
delegation)
Reviderade reglementen för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel samt Patientnämnden (Beslut på delegation)
Svar på remiss – Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst (Beslut
enligt delegation)
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018 (Beredning 2 inför
RS 2018-09-12)
Information på regionstyrelsen om Region Hallands likabehandlingsplan
(Beredning 2 inför RS 2018-09-12)
Lån till Stiftelsen Hallands länsmuseer (Beredning 2 inför RS 2018-09-12)
Förstudie gällande lokalbehov på sjukhusområdet i Halmstad till följd av
större utrustningsinvesteringar, fastighet Ekan 15 (Beredning 2 inför RS
2018-09-12)
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Halland (Beredning 2 inför RS 2018-08-12)
Ansökan om medfinansiering av Vinnväxtansökan AIWay Halland
(Beredning 2 inför RS 2018-09-12)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§349
Justering 2018
RS180030
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordföranden justera protokollet
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordföranden justera protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§350
Godkännande av föredragningslistan 2018
RS180031
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott

§351
Avstämning av kallelsen inför dialogmötet med lokala nämnders
presidier 2018-09-11
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 med godkännande anteckna informationen till protokollet
Ärendet
Avstämning av kallelsen inför dialogmötet med lokala nämnders presidier 2018-0911.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 med godkännande anteckna informationen till protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§352
Uppföljning av Region Hallands likabehandlingsarbete 2017 (Beslut
enligt delegation)
RS170869
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 anteckna uppföljning av Region Hallands likabehandlingsarbete för 2017 till
protokollet
Ärendet
Enligt Region Hallands riktlinjer för likabehandling ska förvaltningarnas
likabehandlingsarbete följas upp årligen i regionens årsuppföljning. Varje förvaltning
har redovisat de aktiviteter som de genomfört under året för att nå de
regiongemensamma målen i riktlinjerna inom:
o Arbetsförhållanden
o Rekrytering
o Lön
o Föräldraskap
o Trakasserier/kränkande särbehandling
o Utbildning
Ny arbetsmetod för det systematiska likabehandlingsarbetet har införts i enlighet med
ny Diskrimineringslag från januari 2017. Region Hallands nya
kompetensförsörjningspolicy genomsyras av ett likabehandlingsperspektiv och
könsuppdelad statistik har integrerats i dess uppföljning. Aktiviteter som genomförts
under året har gjorts i enlighet med det systematiska arbetsmiljö- och
likabehandlingsarbetet inom förvaltningarna, samt utifrån Region Hallands respektive
förvaltningarnas målområden och prioriterade aktiviteter för året. Samtliga
förvaltningar har redogjort att de genomfört de aktiviteter som planerats för i
respektive förvaltnings plan. Kultur- och skolförvaltningen har, förutom de
återkommande systematiska aktiviteterna, även haft särskild information och
diskussion kring kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, samt tydliggjort
att det är nolltolerans som gäller för sådant beteende.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 anteckna uppföljning av Region Hallands likabehandlingsarbete för 2017 till
protokollet
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Uppföljning av Region Hallands likabehandlingsarbete 2017
 Uppföljning Aktivitetsplan likabehandling 2017
 Uppföljning av Likabehandlingsarbetet för RGS 2017
 Uppföljning likabehandling Psykiatrin 2017
 Uppföljning likabehandling NSVH 2017
 Likabehandlingsaktiviteter Hallands Sjukhus 2017
 Uppföljning av Likabehandlingsarbetet för ADH 2017
 Uppföljning av Likabehandlingsarbetet för RK 2017
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott

§353
Reviderade reglementen för Gemensamma nämnden för
hemsjukvård och hjälpmedel samt Patientnämnden (Beslut på
delegation)
RS180559
Beslut
Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att
 översända förslag till reviderade reglementen för Gemensamma nämnden för
hemsjukvård och hjälpmedel samt Patientnämnden till kommunerna för
antagande
Ärendet
Med anledning av att en ny kommunallag trädde i kraft vid årsskiftet har SKL
utarbetat ett nytt förslag till normalreglemente för styrelser och nämnder anpassade
till den nya lagen.
De gemensamma nämndernas reglementen har reviderats utifrån förslaget till
normalreglementet vilket inneburit en ny struktur och i vissa fall nya formuleringar och
hänvisningar. Förutom anpassning till det nya normalreglementet har det också
införts ett nytt kapitel som medger nämnderna möjlighet att medge delegering av
beslut.
Ändringarna i reglementet för den Gemensamma nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel är enbart av formell karaktär då uppgifterna för nämnden följer antaget
avtal och överenskommelse om hemsjukvården.
När det gäller reglementet för Patientnämnden så föreslås formella ändringar med
anledning av den nya kommunallagen. Dessutom behöver nämndens uppgift ändras
med anledning av det förändrade uppdrag som den nya lagen (Lagen (2017:317) om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården) innebär för nämnden. Det föreslagna
uppdraget följer lagstiftningens beskrivning av uppgifterna för en patientnämnd.
Reglementena för gemensamma nämnderna ska antas av samtliga ingående parters
fullmäktigeförsamlingar varför ett beslut erfordras om att översända förslagen till
reviderade reglementen till kommunerna för antagande.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att
 översända förslag till reviderade reglementen för Gemensamma nämnden för
hemsjukvård och hjälpmedel samt Patientnämnden till kommunerna för
antagande
Beslutsunderlag
 Reviderade reglementen för Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och
hjälpmedel samt patientnämnden
 reviderat reglemente GN HH GN PN
Expedieras till
Falkenbergs kommun
Halmstads kommun
Hylte Kommun
Kungsbacka kommun
Laholms kommun
Varbergs kommun
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§354
Svar på remiss – Plan för övertagande av kommunal
räddningstjänst (Beslut enligt delegation)
RS180530
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 avge yttrande enligt förslag
Ärendet
Länsstyrelsen i Halland har tagit fram ett utkast till plan för övertagande av kommunal
räddningstjänst, enligt 4 kap 33 § Förordningen (2003:779) om skydd mot olyckor, för
remiss.
Enligt 4 kap. 33 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) får
länsstyrelsen, om det fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal
räddningstjänst, ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av
insatsen, vilket då inkluderar samtlig verksamhet och samtliga ansvarsområden som
omfattas av kommunens organisation för räddningstjänst. Som följer av 4 kap. 34 §
FSO ska länsstyrelsen upprätta de planer som behövs efter att ha hört kommunerna
och berörda myndigheter i länet.
Syftet med denna plan för övertagande av omfattande räddningsinsatser i kommunal
räddningstjänst är att klargöra Länsstyrelsen i Hallands läns ansvar enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.
Planen beskriver de ansvarsförhållanden och förfarande som råder vid ett sådant
övertagande.
Planen har innan fastställande remitterats till samtliga kommuner med
räddningstjänster i Hallands län, angränsande kommuner, angränsande
länsstyrelser, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Region
Halland, Polismyndigheten Region väst, Kustbevakningen region väst samt
Sjöfartsverket. Revidering av planen sker vartannat år.
Vid händelse av utsläpp av radioaktiva ämnen ansvarar länsstyrelsen för
räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och för
sanering efter sådana utsläpp som avses i 4 kap. 8 § första stycket samma lag
(statlig räddningstjänst). För detta ändamål finns en särskilt framtagen plan, Plan för
olycka vid kärnteknisk anläggning, som revideras vart annat år.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 avge yttrande enligt förslag
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på remiss – Plan för övertagande av kommunal
räddningstjänst
 Yttrande - remiss plan övertagande kommunal räddningstjänst
 Remiss av Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst
Expedieras till
Länsstyrelsen i Halland
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§355
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018 (Beredning
2 inför RS 2018-09-12)
RS180024
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 anteckna skrivelserna till protokollet
Ärendet
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 anteckna skrivelserna till protokollet
Beslutsunderlag
 Portföljrapport juni 2018
 Svensk ambulansflyg årsredovisning 2017
 Förslag Inköp av svenskt kött
 Protokollsutdrag lokala nämnder - kunskapsunderlag mål och budget 2020
och verksamhetsinriktning 2019
 Protokoll samordningsförbundet 180618
 Protokoll Södra regionvårdsnämnden 180423
 Protokoll Södra regionvårdsnämnden 180607
 Tjänsteskrivelse - Standardisera tjänsteleveranser
 Tjänsteskrivelse - Fortsatt utveckling av vårdnära service
 Handlingsplan Agenda 2030 Regeringskansliet
 Protokoll årsstämma Öresundståg 180621
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§356
Information på regionstyrelsen om Region Hallands
likabehandlingsplan (Beredning 2 inför RS 2018-09-12)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att
 anteckna lämnad information till protokollet
Ärendet
Information på regionstyrelsen om Region Hallands likabehandlingsplan.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att
 anteckna lämnad information till protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§357
Lån till Stiftelsen Hallands länsmuseer (Beredning 2 inför RS 201809-12)
RS170717
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 bevilja Stiftelsen Hallands länsmuseer, ett lån på 10 mnkr att finansiera
renoveringen av Halmstads konstmuseum. Amortering och räntan på lånet
sker till marknadsmässiga villkor och en samordning av lånevillkoren sker med
Halmstads kommun
Ärendet
Stiftelsen Hallands länsmuseum har i samband med den pågående om- och
tillbyggnaden av Halmstads konstmuseum och konstaterat att det föreligger ett mer
omfattande renoveringsbehov i befintlig museibyggnad. Man bedömer att det är
ekonomisk och verksamhetsmässigt fördelaktigt att göra detta i samband med
pågående om- och tillbyggnad.
Stiftelsen har för att finansiera renoveringen sålt fastigheten Kirsten Munk och av
köpeskillingen avsatt 20 mnkr. Halmstads kommuns fastighetskontor som ansvarar
för renoveringen och ombyggnaden har underhand meddelat att 20 mnkr
inte kommer att räcka utan kostnaderna kommer att uppgå till närmare 40 mnkr.
Stiftelsen har därför inkommit med en anhållan till Region Halland om lån på 10 mnkr
till renoveringen av Hallands konstmuseum. Resterande 10 mnkr avser stiftelsen att
låna från Halmstads kommun.
Samordning av lånevillkoren till stiftelsen sker mellan långivarna Halmstads kommun
och Region Halland.
För återbetalning av lån och räntekostnader, förutsätts detta kunna ske inom
stiftelsens normala verksamhetsram utan att driftsbidragen från kommunerna och
Regionen framöver behöver ökas för att finansiera dessa kostnader.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun och Region Halland har i diskussion med representanter från
Stiftelsen kommit fram till att en rimlig amorteringsplan för lånet bör vara maximalt 50
år. Räntan på lånet bör vara marknadsmässig. Region Hallands och kommunen
räntevillkor bör vara likvärdiga. Räntevillkor för utlåning till regionens bolag kan vara
vägledande i detta sammanhang, för närvarande uppgår en 5-årig ränta enligt dessa
villkor till ca 1,0 -1,5 procent. Avtalsvillkoren ses över vart femte år.
Den pågående om- och tillbyggnaden finansieras enligt tidigare beslut av Region
Halland och Halmstads kommun med investeringsbidrag om 20 mnkr resp 30 mnkr.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 bevilja Stiftelsen Hallands länsmuseer, ett lån på 10 mnkr att finansiera
renoveringen av Halmstads konstmuseum. Amortering och räntan på lånet
sker till marknadsmässiga villkor och en samordning av lånevillkoren sker med
Halmstads kommun
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lån till Stiftelsen Hallands länsmuseer
 Anhållan om lån till renovering och ombyggnad av Hallands konstmuseum
Expedieras till
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§358
Förstudie gällande lokalbehov på sjukhusområdet i Halmstad till
följd av större utrustningsinvesteringar, fastighet Ekan 15
(Beredning 2 inför RS 2018-09-12)
RS180616
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie kring
lokalanpassning, konsekvenser och processflöden för patienter och
verksamhet på Hallands sjukhus Halmstad med anledning av större
utrustningsinvesteringar till en utgift om maximalt 1 mnkr
 Återrapportering till Regionstyrelsen ska ske senast maj 2019
Ärendet
Driftnämnden Hallands Sjukhus och Driftnämnden Ambulans Diagnostik och Hälsa
behöver ett utredningsunderlag för att kunna ta beslut gällande utökat lokalbehov till
följd av ett antal större utrustningsinvesteringar såsom PET/CT och Gammakameror
samt ny utrustning inom PCI-verksamhet. Angränsande verksamheter såsom klinisk
fysiologi, bakteriologiskt lab eller andra verksamheter kan komma att beröras i
förstudien. Förstudien ska även beakta hur verksamheten ska fungera på ett
patientsäkert och för tillgängligheten lämpligt sätt när utbytet ska ske.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie kring
lokalanpassning, konsekvenser och processflöden för patienter och
verksamhet på Hallands sjukhus Halmstad med anledning av större
utrustningsinvesteringar till en utgift om maximalt 1 mnkr
 Återrapportering till Regionstyrelsen ska ske senast maj 2019
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse lokalbehov på sjukhusområdet i Halmstad till följd av större
utrustningsinvesteringar
 Tjänsteskrivelse ADH_HS - Lokalbehov till följd av större
utrustningsinvesteringar och för att säkerställa processflöden
Expedieras till
Driftnämnd Regionservice
Driftnämnd Hallands sjukhus
Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§359
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Halland (Beredning 2 inför RS 2018-08-12)
RS160373
Beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
föreslå regionfullmäktige besluta att
 godkänna Politisk styrgrupps förslag att överenskommelse om trygg och
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland som ska gälla fr o
m 2018-11-01
Ärendet
Strategisk grupp har enigt ställt sig bakom förslaget gällande Överenskommelse om
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland (gäller fr o m
2018-11-01) som överlämnades till politisk styrgrupp den 25 april 2018.
Den av Kommunberedningen tillsatta politiska styrgruppen beslutade den 7 maj
2018:
• att godkänna och verka för att Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i Halland skall gälla fr o m 2018-11-01 enligt förslag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
föreslå regionfullmäktige besluta att
 godkänna Politisk styrgrupps förslag att överenskommelse om trygg och
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland som ska gälla fr o
m 2018-11-01

Ordförandes sign
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
 Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning och vård- och omsorgsplanering i
öppenvården 2018
 Förslag Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i Halland
 Beslut i Politisk styrgrupp angående överenskommelsen om Trygg och effektiv
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland
Expedieras till
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Närsjukvården
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§360
Ansökan om medfinansiering av Vinnväxtansökan AIWay Halland
(Beredning 2 inför RS 2018-09-12)
RS180664
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår Regionstyrelsen att besluta att
 medfinansiera projektet AIWay Halland med 4.000.000 kr per år under åren
2019-2020 och 7.000.000 kr år 2021
 medlen tas från regional medfinansiering samt ur regionens egna
projektmedel
Ärendet
Projektet AIWay Halland är en naturlig följd av att Region Halland och Högskolan i
Halmstad (HH) tillsammans med samverkanspartner byggt en helt unik struktur för
hantering av data. Det är en sammanhållen plattform av ett stort antal datakällor som
möjliggör analys med individen i fokus. Detta ligger till grund för möjlighet till
innovationer som stödjer individbaserad och hållbar hälsa. Förutsättningarna i
Halland ligger därför helt i linje med de slutsatserna i Vinnovas rapport som fastställer
att tillgång till data är avgörande för att stärka tillväxt inom AI-området. Regionen
prioriterar hälsoinnovation både ur ett tillväxt- som ett hälsoperspektiv. Högskolan i
Halmstad har hälsoinnovation som ett av sina profilområden och bedriver en
betydande forskning kring AI. Näringslivet ser potentialen och vill gärna engagera sig.
Dessutom finns innovationsstödjande aktörer inom regionen med lång erfarenhet av
att driva hälsoinnovationsprojekt i samverkan. Tiden är därför mogen att växla upp
innovationsarbetet inom Hälsoinnovation och ansöka om att bli ett Vinnväxtinitiativ.
Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga (10-åriga)
innovationsinitiativ. Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där de har
förutsättningar att nå internationell framgång. AIWay Halland kommer arbeta med
forskning och utveckling inom individbaserad hälso- och sjukvård och skapar en
spets inom området Hälsoinnovation som är gynnsamt för att skapa
konkurrensfördelar för regionen och dess näringsliv. Som utpekat Vinnväxtinitiativ
skapas nya möjligheter till samarbeten och regionens synlighet ökar, vilket ger
effekter på förmågan att dra till oss talanger, kompetens och företag inom detta
viktiga område.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

21(22)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår Regionstyrelsen att besluta att
 medfinansiera projektet AIWay Halland med 4.000.000 kr per år under åren
2019-2020 och 7.000.000 kr år 2021
 medlen tas från regional medfinansiering samt ur regionens egna
projektmedel
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ansökan om medfinansiering AiWay Halland
 Ansökan till Vinnova för projektet Aiway Halland, Vinnväxt 2019
Expedieras till
Magnus Clarin, Högskolan i Halmstad
Paragrafen är justerad
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