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Regionstyrelsens arbetsutskott
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Digitalt via Teams, klockan 13:00-16:05

Ledamöter

Helene Andersson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Benny Strandberg (KD)
Per Stané Persson (S)
Christian Johansson (M) ersätter Mikaela Waltersson (M)

Övriga

Jörgen Preuss (regiondirektör), Bo-Josef Eriksson (regional
utvecklingsdirektör), Cristine Karlsson (HR-direktör), Per Karlsson
(ekonomidirektör) §§109-120, Johanna Wiechel-Steier
(kommunikationsdirektör), Henrik Lundahl (kanslichef), Samuel Lindh
(nämndtjänsteman), Maria Fransson (sekreterare), Elisabet Babic (M)
(1:e vice ordförande Tillväxtutskottet) §§111-112, Therese Stoltz (S)
(ledamot, Tillväxtutskottet) §§111-112, Jan Törnell
(infrastrukturstrateg) §§111-112, Erik Hansson (strateg) §§111-113,
Daniel Modiggård (trafikchef, Hallandstrafiken AB) §§111-112, Åse
Allberg (verksamhetschef, Regional utveckling) §§111-112, Ann
Mårtensson (strateg) §§111-112, Ingela Richardson
(kommunikationsstrateg) §§111-113, §120, Helge Scharf Wramling
(nämndsekreterare) §111, §123, Martin Engström (hälso- och
sjukvårdsdirektör) §§114-132, Emilie Widarsson (projektledare) §120,
Lisa Crona (social hållbarhetstrateg) §121, Måns Arnrup (IT-direktör)
§§124-125, Patrik Ingblom (utvecklare) §125, Anders Åkvist (regional
chefläkare) §128

Paragrafer

§§109-132
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Ärendelista
§109
§110
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128
§129
§130
§131
§132

Justering
Godkännande av föredragningslista
Information - Uppdatering om Markarydsbanan (Gemensamt med TU)
Information - Utveckling av Halmstad järnvägssystem (Gemensamt med TU)
Avge remissyttrande - Hemställan från Region Halland gällande regional
fysisk planering (Beslut enligt delegation)
Godkänna årsrapport 2020, Regionkontoret (Beredning inför RS 2021-0414)
Godkänna Regionkontorets månadsrapport efter februari 2021 (Beredning
inför RS 2021-04-14)
Beslut om Region Halland Årsredovisning 2020
Beslut om Region Halland månadsrapport jan - feb 2021 (Beredning inför
RS 2021-04-14)
Beslut om resultathantering 2020 med justering av budgetanslag 2021
(Beredning inför RS 2021-04-14)
Godkänna årsbokslut Hallands skogsallmänning 2020 (Beredning inför RS
2021-04-14)
Antagande av regional utvecklingsstrategi 2020-2035 (Beredning inför RS
2021-04-14)
Avstämning inför Samordningsförbundets ägarsamråd 2021-04-09
Avstämning inför mötet med Hallandsbänken 2021-04-12
Avstämning inför Kommun- och regionledningsforum (KRF) 2021-04-07
Finansiering utvecklingsprojekt ePlan - Lokalt användarstöd (Beslut enligt
delegation)
Information - Digital signatur
Digitalt demokratitorg 2020
Förändrad valkretsindelning Region Halland (Beslut enligt delegation)
Upphörande av individinitierad antikroppstestning i Region Halland (Beslut
enligt delegation)
Beslut om lunch-, café- och kioskverksamhet (Beredning inför RS 2021-0414)
Beslut om Årsberättelse 2020 – Regionsamverkan Sydsverige (Beredning
inför RS 2021-04-14)
Anmälan av utskottens protokoll (Beredning inför RS 2021-04-14)
Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen den 14 april
(Beredning inför RS 2021-04-14)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§109
Justering
RS210024
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordförande justera protokollet

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordförande justera protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§110
Godkännande av föredragningslista
RS210025
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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§111
Information - Uppdatering om Markarydsbanan (Gemensamt med
TU)
RS160328
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Ärendet
Uppdatering om Markarydsbanan avseende status för planeringsprocessen och
kommande åtgärder, samt förutsättningar för trafikering utifrån att beräknad tidpunkt
för trafikstart har förändrats.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag
 Uppdatering om Markarydsbanan
Expedieras till
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§112
Information - Utveckling av Halmstad järnvägssystem (Gemensamt
med TU)
RS200949
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen om utveckling av Halmstad järnvägssystem till
protokollet

Ärendet
Utifrån den åtgärdsvalsstudie som gjorts för att kartlägga behov och brister i
Halmstad järnvägssystem har det identifierats ett antal investeringsåtgärder som är
viktiga att gå vidare med. Till dessa hör avsiktsförklaringar vilka behöver förankras
med utskotten i tidigt skede.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen om utveckling av Halmstad järnvägssystem till
protokollet

Beslutsunderlag
 Utveckling av Halmstad järnvägssystem
Expedieras till
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§113
Avge remissyttrande - Hemställan från Region Halland gällande
regional fysisk planering (Beslut enligt delegation)
RS210178
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


avge remissyttrandet till Finansdepartementet

Ärendet
Region Halland, med stöd ifrån de sex halländska kommunerna, skickade efter
förankring och avstämning i kommun- och regionledningsforum, in en
hemställan/avsiktsförklaring till Finansdepartementet gällande uppdraget Regional
fysisk planering och att Halland skulle bli ett regionalt planorgan.
Finansdepartementet har nu skickat ut en remiss till Region Halland, de halländska
kommunerna, Hallands grannregioner samt Länsstyrelsen och Boverket för att
förhöra sig om Region Hallands och Halland hemställan.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


avge remissyttrandet till Finansdepartementet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avge remissyttrande - Hemställan från Region Halland
gällande regional fysisk planering
 Yttrande - Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner
gällande ansvar för regional fysisk planering
 Remiss, Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner
gällande ansvar för regional fysisk planering
Expedieras till
Finansdepartementet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§114
Godkänna årsrapport 2020, Regionkontoret (Beredning inför RS
2021-04-14)
RS200032
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att


godkänna årsrapport 2020 för regionstyrelsens verksamhet

Ärendet
Föreligger Årsrapport 2020 för Regionkontoret, för styrelsens godkännande. Delar av
rapporten kommer att upptas i Region Hallands samlade redovisning.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att


godkänna årsrapport 2020 för regionstyrelsens verksamhet

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag - Godkänna årsrapport 2020, Regionkontoret
 Arsredovisning 2020 (Regionkontoret)
 Bilaga 1 - (Projektbilaga) arsrapport 2020
 Bilaga 2 - (Uppföljning intern kontroll) årsrapport 2020
Expedieras till
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§115
Godkänna Regionkontorets månadsrapport efter februari 2021
(Beredning inför RS 2021-04-14)
RS210029
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att


godkänna månadsrapporten efter februari 2021, för regionstyrelsens
verksamhet

Ärendet
Föreligger månadsrapport efter februari för Regionkontoret, för styrelsens
godkännande.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att


godkänna månadsrapporten efter februari 2021, för regionstyrelsens
verksamhet

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag - Godkänna Regionkontorets månadsrapport efter februari 2021
 Manadsrapport efter februari (Regionkontoret)
Expedieras till
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§116
Beslut om Region Halland Årsredovisning 2020
RS210030
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (förslaget är lagt av Helene Andersson (C),
Benny Strandberg (KD), Christian Johansson (M)) föreslår regionstyrelsen besluta att



notera pandemins ekonomiska effekter i verksamheten samt Region Hallands
positiva resultat främst genererat av statsbidrag
med ett godkännande överlämna Region Halland Årsredovisning 2020 till
regionfullmäktige

Det antecknas till protokollet att Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och Per Stané
Persson (S) deltar inte i beslutet.
Ärendet
År 2020 har präglats av pandemin både på individ- och samhällsnivå. I Halland har
förutsättningarna både för att samlas kring åtgärder i länet och för att hantera
konsekvenserna av pandemin varit goda. Det sedan tidigare upparbetade
samarbetet med andra regionala aktörer i Halland har tillsammans med Region
Hallands i flera perspektiv starka utgångsläge, varit framgångsfaktorer i årets arbete.
Region Hallands kapacitet och omställningsförmåga har prövats, där en stabil
långsiktig riktning tillsammans med möjlighet att kunna justera arbetet löpande, har
bidragit till att Region Halland klarat sig igenom 2020 förhållandevis väl.
Årets ekonomiska resultat blev en konsekvens av ett annorlunda år där
verksamheterna har behövt hantera ett ovanligt osäkert och ansträngt läge. Region
Halland uppvisar ett balanskravsresultat på 797 miljoner kronor för 2020, vilket
innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Under
den rådande pandemin har Hallandstrafiken och Teater Halland drabbats av stora
intäktsbortfall, vilket regionen har kompenserat genom utökade driftbidrag för att
konsolidera bolagen ekonomiskt.
Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till
regionfullmäktiges mål. Av de åtta fokusområdena så uppfyller samtliga en fullständig
måluppfyllelse.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sedan pandemins start har nödvändiga justeringar gjorts efterhand och i takt med att
förutsättningarna förändrats. De effekter och konsekvenser som pandemin har
inneburit, har hanterats med inriktningen att i största möjliga mån fortsätta arbeta
med verksamheterna enligt plan. Året har visat hur kriser och oförutsedda händelser
snabbt kan ändra de förutsättningar planeringen utgår ifrån och både inom hälsooch sjukvården och inom arbetet med regional utveckling, kultur och skola, har
verksamheten på olika sätt behövt ställas in, ställas om eller anpassas. Region
Hallands stöd till företagare har varit mer utnyttjade under detta år än under de
senaste åren. Samtidigt har ett ökat antal digitala lösningar, inneburit en relativt god
tillgänglighet samt snabbat på den digitala utvecklingen.
Tillgängligheten till vård har minskat i Halland, samtidigt som den fortfarande är
generellt högre i Halland än i resten av Sverige. I dagsläget vet vi inte hur mycket
uppskjuten vård året kan komma att innebära framöver. Därför behöver årets
arbetssätt påverka kommande års arbete, där marginal för justeringar fortsatt
behöver finnas.
Många av regionens medarbetare har bidragit med extraordinära arbetsinsatser och
belastningen har periodvis varit påtaglig i vissa verksamheter. Årets
medarbetarundersökning visade att trenden med ett ökande medarbetarengagemang
har hållit i sig - och det är ännu ett exempel på den samlade kraft och förmåga som
finns i organisationen.
Sällan har en årsredovisning varit en så viktig grund för fortsatt arbete. In i nästa år
tar vi med oss ny kunskap om organisationens möjligheter och den
förbättringspotential som synliggjorts tack vare detta speciella år. Vi kommer att
behöva hantera konsekvenserna av pandemin under lång tid, men kan också
omsätta alla de lärdomar detta år fört med sig. Vi behöver dra nytta av våra styrkor i
Halland och låta förändringarna påverka ledning, styrning, organisering och
utveckling framöver. Det handlar inte minst om det externa perspektivet, där vårt
demokratiuppdrag synliggjorts när behovet av extern kommunikation varit mycket
stort. Det handlar också om hur minskade skatteintäkter, förändrade förutsättningar
för infrastrukturen och ett nytt sätt att hantera och analysera läget löpande behöver

Ordförandes sign
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förändra vårt arbete. Slutsatser från året blir viktiga för att vitalisera ansvarsfördelning
mellan offentliga aktörer och de behov av samordning som vi ser behövs på olika
nivåer. Allt detta är viktiga frågor för fortsatt diskussion och reflektion.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att



notera pandemins ekonomiska effekter i verksamheten samt Region Hallands
positiva resultat främst genererat av statsbidrag
med ett godkännande överlämna Region Halland Årsredovisning 2020 till
regionfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Beslut om Region Halland Årsredovisning 2020
 Region Halland årsredovisning 2020
Expedieras till
Samtliga driftnämnder
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign
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§117
Beslut om Region Halland månadsrapport jan - feb 2021 (Beredning
inför RS 2021-04-14)
RS210030
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att



ålägga nämnder med underskott som inte är genererade av pandemin att
inkomma med åtgärdsplaner
med ett godkännande lägga Region Halland månadsrapport jan –feb 2021 till
handlingarna

Ärendet
Region Halland prognostiserar ett resultat på 456 mnkr för helåret, vilket är 433 mnkr
bättre än årets budget. Pandemin fortsätter under 2021 vilket innebär ett fortsatt
osäkert läge för samtliga av regionens verksamheter. Kultur och skola prognostiserar
en negativ budgetavvikelse på 5 mnkr, vilket helt kopplas till den pågående
pandemin. Pandemin fortsätter påverka hälso- och sjukvårdsverksamheten i
regionen, både vad gäller tillgänglighet och produktion. Längre svars- och väntetider
kan ses inom såväl 1177 som specialistvård. Under pandemins andra våg har
behovet av slutenvård för patienter med covid-19 hittills varit dubbelt så högt som det
var under första vågen våren 2020. För att kunna bemanna Hallands sjukhus
vårdavdelningar har samarbete mellan förvaltningarna samt utnyttjande av
bemanningsföretag varit avgörande.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att



ålägga nämnder med underskott som inte är genererade av pandemin att
inkomma med åtgärdsplaner
med ett godkännande lägga Region Halland månadsrapport jan –feb 2021 till
handlingarna

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Page 14 of 36

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-30
Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Beslut om Region Halland månadsrapport jan - feb 2021
 Region Halland månadsrapport jan-feb 2021
 Bilder - Region Halland månadsrapport jan-febr 2021
Expedieras till
Samtliga driftnämnder
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§118
Beslut om resultathantering 2020 med justering av budgetanslag
2021 (Beredning inför RS 2021-04-14)
RS200033
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att förslå
regionfullmäktige besluta att





godkänna resultatbalansering om totalt 21,1 mnkr för anslagsfinansierade
verksamheter, vilket justeras i budgetanslagen för 2021
godkänna resultatbalansering om totalt 17,0 mnkr för konkurrensutsatta
verksamheter, vilket förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget
kapital
uppmärksamma Driftnämnd Psykiatri och Driftnämnd Hallands sjukhus på att
fortsätta arbetet med åtgärder för att komma tillrätta med ackumulerade
underskott i vårdval för psykiatri respektive vårdval hud
godkänna ombudgetering om totalt 171,4 mnkr avseende pågående
investeringsprojekt, vilket justeras i budgetanslagen för 2021

Ärendet
Resultatnivån i 2021 års driftbudget uppgår till 24 mnkr. För att inte åstadkomma en
negativ budget kan resultathanteringen därför totalt inte uppgå till mer än 24 mnkr.
Utifrån nämndernas motiveringar tillsammans med en helhetsbedömning på
Regionkontoret föreslås följande budgetavvikelser för anslagsfinansierade
verksamheter resultatbalanseras till 2021 (se kommentarer nedan samt bilaga):






Driftnämnd Hallands sjukhus +12,8 mnkr
Driftnämnd Regionservice +2,0 mnkr
Driftnämnd Kultur och skola +1,8 mnkr
Regionstyrelsens verksamheter +4,5 mnkr
Totalt +21,1 mnkr

Övriga driftsnämnders anslagsfinansierade över-/underskott föreslås avskrivas.
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För konkurrensutsatt verksamhet kvarstår syftet med resultathanteringen via eget
kapital, då dessa verksamheter i egen regi redovisningsmässigt ska kunna jämställas
med motsvarande verksamheter i privat regi. Följande resultat 2020 förs till tidigare
ackumulerade över-/underskott via eget kapital:





Driftnämnd Närsjukvård – Folktandvården +1,2 mnkr
Driftnämnd Närsjukvård – Vårdval Halland +9,3 mnkr
Driftnämnd Psykiatri – Vårdval psykiatri +6,5 mnkr
Totalt +17,0 mnkr

Driftnämnd Psykiatri och Driftnämnd Hallands sjukhus behöver fortsätta arbetet med
åtgärder för att hantera ackumulerade underskott i vårdval för psykiatri (-49,0 mnkr)
respektive vårdval hud (-10,2 mnkr).
Följande budgetavvikelser i investeringsbudgeten föreslås ombudgeteras till 2021 (se
detaljer i bilaga):







Driftnämnd Hallands sjukhus +37,0 mnkr
Driftnämnd ADH +56,5 mnkr
Regiongemensamt +21,5 mnkr
Regionstyrelsens verksamheter +56,4 mnkr
- därav Regionkontoret +10,4 mnkr
- därav RH Systemförvaltning +15,0 mnkr
- därav RH Fastighetsförvaltning +31,0 mnkr
Totalt +171,4 mnkr

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att förslå
regionfullmäktige besluta att



godkänna resultatbalansering om totalt 21,1 mnkr för anslagsfinansierade
verksamheter, vilket justeras i budgetanslagen för 2021
godkänna resultatbalansering om totalt 17,0 mnkr för konkurrensutsatta
verksamheter, vilket förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget
kapital
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uppmärksamma Driftnämnd Psykiatri och Driftnämnd Hallands sjukhus på att
fortsätta arbetet med åtgärder för att komma tillrätta med ackumulerade
underskott i vårdval för psykiatri respektive vårdval hud
godkänna ombudgetering om totalt 171,4 mnkr avseende pågående
investeringsprojekt, vilket justeras i budgetanslagen för 2021

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Beslut om resultathantering 2020 med justering av
budgetanslag 2021
 Resultathantering 2020 med justering av budgetanslag 2021
 Ombudgetering investeringar 2020
Expedieras till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
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§119
Godkänna årsbokslut Hallands skogsallmänning 2020 (Beredning
inför RS 2021-04-14)
RS210337
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta att


godkänna årsredovisning 2020 för Hallands skogsallmänning

Ärendet
En årsredovisning 2020 har upprättats för Hallands skogsallmänning, vilket är
allmänningens 104:e verksamhetsår. Styrelse för skogsallmänningen är
regionstyrelsen och förvaltningen i sin helhet sköts av skogsegendomsdelegationen.
Under året antog styrelsen nya mål för skogsförvaltningen och verksamheten har
under året ställts om efter dessa mål. Detta innebär bland annat en ökad
tillgänglighet för allmänheten men också en större tonvikt på miljö- och klimatarbete
och att verka för modeller för ett hållbart och ekonomiskt bärkraftigt halländskt
skogsbruk. Samarbetet med Munkagårdsgymnasiet har också fördjupats under året.
Skogsallmänningen har omsatt 8,541 mkr. med ett resultat 3, 855 mkr.
Skogsegendomsdelegationen föreslår att de medel som står till styrelsens förfogande
om 4.437 disponeras så att 10 procent (386 kr) överförs till det bundna kapitalet,
3,400 mkr. delas ut till Region Halland för användande för användande inom regional
utveckling samt att 651 tkr. förs i ny räkning.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta att


godkänna årsredovisning 2020 för Hallands skogsallmänning
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Beslutsunderlag
 Beslutsunderlag Godkänna årsbokslut Hallands skogsallmänning 2020
 Årsbokslut Skogsallmänningen 2020
Expedieras till
Regionfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§120
Antagande av regional utvecklingsstrategi 2020-2035 (Beredning
inför RS 2021-04-14)
RS170838
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att


anta regional utvecklingsstrategi för Halland 2021 – 2035

Ärendet
Förslaget på regional utvecklingsstrategi för Halland 2021 - 2035 (RUS) har arbetats
fram i en bred process med hög delaktighet från kommuner, idéburen sektor,
myndigheter, näringsliv, akademi samt enskilda hallänningar (med fokus på barn och
unga). Ett förslag på strategi har varit på remiss mellan 15 september och 20
december 2020 och 50 remissvar har inkommit.
Remissvaren bekräftar att innehållet är relevant för det fortsatta gemensamma
samhällsutvecklingsarbetet, och att delaktighetsprocessen har uppskattats. Genom
remissyttrandena har även ett antal förbättringsområden framkommit, både gällande
sakområden och gällande förbättringar för övergripande tydlighet och användbarhet
som har inarbetats i strategin.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att


anta regional utvecklingsstrategi för Halland 2021 – 2035

Beslutsunderlag
 Beslutsunderlag Antagande av regional utvecklingsstrategi 2020-2035
 Regional utvecklingsstrategi för Halland 2035 arbetsversion 3
Expedieras till
Samtliga remissinstanser
Paragrafen är justerad
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§121
Avstämning inför Samordningsförbundets ägarsamråd 2021-04-09
RS210016
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Ärendet
Avstämning inför Samordningsförbundets ägarsamråd 2021-04-09.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet
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§122
Avstämning inför mötet med Hallandsbänken 2021-04-12
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Ärendet
Avstämning inför mötet med Hallandsbänken 2021-04-12.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad
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§123
Avstämning inför Kommun- och regionledningsforum (KRF) 202104-07
RS210033
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Ärendet
Följande punkter planeras till Kommun- och regionledningsforum (KRF) den 7 april
(utifrån dagens datum, den 24 mars):







Nationell- och regional infrastrukturplanering 2022
Regional medfinansiering 2021-2027 (inkl. redovisning projektuppföljning
2014-2020)
LLUH 2021-2027
Regional fysisk planering
Information om Modell för samhandling kring barn och unga som utsatts för
övergrepp
Lägesrapport Covid-19 och vaccination

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet
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§124
Finansiering utvecklingsprojekt ePlan - Lokalt användarstöd (Beslut
enligt delegation)
RS201370
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att



finansiera projekt, Lokalt användarstöd, med 1 200 000 kr av utvecklingsmedel
ePlan
beslutet är under förutsättning att Hallands sjukhus tar motsvarande del, 1 200
000 kr, alltså halva totala projektkostnaden som uppgår till 2 400 000 kr

Ärendet
Projektet avser ett test med utökat IT- användarstöd från Regionservice på enheterna
som finns placerade på Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg.
Projektet ska också leda till ett bättre underlag för att göra eventuella förändringar i
tjänster. Kostnaderna för projektet fördelas lika mellan Hallands sjukhus och
utvecklingsmedel IT.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att



finansiera projekt, Lokalt användarstöd, med 1 200 000 kr av utvecklingsmedel
ePlan
beslutet är under förutsättning att Hallands sjukhus tar motsvarande del, 1 200
000 kr, alltså halva totala projektkostnaden som uppgår till 2 400 000 kr

Beslutsunderlag
 Lokalt användarstöd - utvecklingsmedel ePlan
Expedieras till
Paragrafen är justerad
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§125
Information - Digital signatur
RS200905
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Ärendet
Återkoppling av uppdrag om digital signatur.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Page 26 of 36

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-30
Regionstyrelsens arbetsutskott

§126
Digitalt demokratitorg 2020
RS200904
Ärendet
Uppföljande samtal utifrån presentation 16 mars.
Paragrafen är justerad
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§127
Förändrad valkretsindelning Region Halland (Beslut enligt
delegation)
RS210037
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att



efterhöra kommunernas inställning till att genomföra en förändring av
valkretsindelningen från dagens fyra valkretsar i Halland till endast en
valkretskrets att gälla från och med valet 2022
kommunernas yttranden behöver tillställas Region Halland senast 1 juni 2021,
så att beslut kan fattas av regionfullmäktige senast i oktober 2021

Ärendet
Föreligger remissärende om förslag om ändrat valkretsindelning i Halland från fyra
valkretsar till en valkrets.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att



efterhöra kommunernas inställning till att genomföra en förändring av
valkretsindelningen från dagens fyra valkretsar i Halland till endast en
valkretskrets att gälla från och med valet 2022
kommunernas yttranden behöver tillställas Region Halland senast 1 juni 2021,
så att beslut kan fattas av regionfullmäktige senast i oktober 2021

Beslutsunderlag
 Förändrad valkretsindelning Region Halland
Expedieras till
Kommunerna i Region Halland för yttrande
Partier representerade i regionfullmäktige för kännedom
Paragrafen är justerad
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§128
Upphörande av individinitierad antikroppstestning i Region Halland
(Beslut enligt delegation)
RS201345
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att



individinitierad antikroppstestning upphör 1 april 2021
ersättning för individinitierad antikroppstestning till verksamheter i regionen
upphör från 1 april 2021

Ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner meddelade den 17 mars 2021 att från och med
den 1 april 2021 kommer regionerna inte längre att få ersättning från staten för
egeninitierad antikroppstestning. Detta efter att Folkhälsomyndigheten den 25
februari uppdaterade rekommendationerna för antikroppstestning enligt följande: att
antikroppstestning på individnivå i de flesta fall endast har ett begränsat värde och i
fortsättningen endast ska genomföras vid medicinsk indikation, för att kartlägga
immunitet eller vid genomförande av studier.
Region Halland beslutar därför att möjlighet för invånare och vård-och
omsorgspersonal att för egen del boka antikroppstestning upphör från den 1 april
2021. Antikroppstest som redan bokats innan beslutet på tider efter den 1 april
genomförs dock enligt plan och ersätts. Efter den 1 april ska inga fler antikroppstester
bokas in. Även möjlighet till antikroppstest som genomförs i samband med annan
provtagning på invånarens önskemål utgår.
Antikroppstestning på medicinsk indikation och inom organiserade studier kommer
fortsatt att ersättas från staten. Den statliga ersättning som regionen erhåller för
dessa prover kommer att fördelas till provtagande enheter. Ersättningen kommer att
hanteras i den ordinarie ekonomistrukturen.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att



individinitierad antikroppstestning upphör 1 april 2021
ersättning för individinitierad antikroppstestning till verksamheter i regionen
upphör från 1 april 2021

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag om upphörande av individinitierad antikroppstestning i Region
Halland
 Förändrad ersättning för antikroppstestning efter 2021-03-31
 Vägledning för antikroppspåvisning vid covid-19
Expedieras till
Vårdförvaltningarna
Vårdval Halland närsjukvård
Paragrafen är justerad
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§129
Beslut om lunch-, café- och kioskverksamhet (Beredning inför RS
2021-04-14)
RS210132
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att





regionkontoret övertar ansvaret som Hallands sjukhus hittillsvarande haft i
relation till restauranger, caféer och kiosker
regionkontoret utgör Regionservice beställare av tjänster relaterat till
restauranger, kaféer och kiosker för målgruppen personal, patienter (i
egenskap av privatperson) och besökare
anteckna att avtal upprättas mellan förvaltningarna enligt regionens modell för
interna överenskommelser
anteckna att beställaren behöver ta ställning till omfattningen på kiosk och
restaurang till patienter, besökare, medarbetare i allmänhet och Kungsbacka i
synnerhet

Ärendet
Inom sjukhusområdena i Halmstad, Varberg och Kungsbacka finns olika typer av
lösningar för att erbjuda allmänheten och medarbetare tillgång till matsal för
lunchservering samt ett kafé- och kioskutbud. För dessa ändamål har Hallands
sjukhus i nuläget rollen som beställaransvarig, vilket innebär att vara behovsansvarig
i förhållande till Regionservice och avtalspart gentemot olika externa
aktörer/leverantörer. Hallands sjukhus tillhandahåller också lokaler som Hallands
sjukhus i sin tur hyr av Regionfastigheter. Den nuvarande ordningen härrör från att
det historiskt i huvudsak bara var en förvaltning som hade verksamhet på respektive
sjukhusområde, men så är inte längre fallet. Det finns därför ett behov att tydliggöra
beställaransvaret inom regionen för att hantera allmänhetens och alla berörda
förvaltningars behov, samarbetet med de aktörer som ansvarar för den operativa
driften samt för att tillhandahålla lokaler.
Patientkosten berörs inte i denna skrivelse, men det finns beröringspunkter eftersom
patientkost i vissa fall tillagas i samma produktionskök. Det har relativt nyligen
genomförts en utredning om den framtida kostförsörjningen där regionstyrelsen har
fattat beslut i ärendet (§97/2019-05-19), men den utredningen berörde inte de frågor
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som lyfts i denna skrivelse. Patientkost är en bastjänst (regionens standard för
Regionservice tjänsteleveranser) som Regionservice levererar i Halmstad och
Varberg. I Kungsbacka köps patientkosten av Kungsbacka kommun via Kolla
äldreboende.
Denna skrivelse berör inte heller catering. I Halmstad och Varberg är catering en
avropstjänst som Regionservice levererar (regionens standard för Regionservice
tjänsteleveranser). I Kungsbacka tillhandahåller det privata företaget som sköter
lunchserveringen och kafé även catering genom en äldre och muntlig
överenskommelse.
Förslaget är framtaget i samråd mellan berörda förvaltningar och har stämts av med
ledningen på Regionservice och Hallands sjukhus, samt Regionkontoret.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att





regionkontoret övertar ansvaret som Hallands sjukhus hittillsvarande haft i
relation till restauranger, caféer och kiosker
regionkontoret utgör Regionservice beställare av tjänster relaterat till
restauranger, kaféer och kiosker för målgruppen personal, patienter (i
egenskap av privatperson) och besökare
anteckna att avtal upprättas mellan förvaltningarna enligt regionens modell för
interna överenskommelser
anteckna att beställaren behöver ta ställning till omfattningen på kiosk och
restaurang till patienter, besökare, medarbetare i allmänhet och Kungsbacka i
synnerhet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Beslut om lunch-, café- och kioskverksamhet
Expedieras till
Driftnämnden Regionservice
Driftnämnden Hallands sjukhus
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Page 32 of 36

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-30
Regionstyrelsens arbetsutskott

§130
Beslut om Årsberättelse 2020 – Regionsamverkan Sydsverige
(Beredning inför RS 2021-04-14)
RS210011
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att



godkänna Årsberättelse 2020 för Regionsamverkan Sydsverige
tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen inom Regionsamverkan Sydsverige för det
gångna verksamhetsåret

Ärendet
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige godkände den 11 mars
2021 årsberättelsen för 2020. Revision har genomförts utan anmärkning och
årsmötet planeras genomföras senast den 30 juni per capsulam med från varje
region utsedda ledamöter.
Fullmäktiges ställningstagande angående Regionsamverkan
Sydsverige årsberättelse 2020 är därmed en instruktion till Region Hallands valda
representant inför årsmöte.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att



godkänna Årsberättelse 2020 för Regionsamverkan Sydsverige
tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen inom Regionsamverkan Sydsverige för det
gångna verksamhetsåret
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Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Beslut om Årsberättelse 2020 – Regionsamverkan Sydsverige
 Årsberättelse 2020 - Regionsamverkan Sydsverige
 Revisionsberättelse Regionsamverkan Sydsverige
Expedieras till
Regionsamverkan Sydsverige
Paragrafen är justerad
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§131
Anmälan av utskottens protokoll (Beredning inför RS 2021-04-14)
RS210020
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 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 210216
 Protokoll AU 210302
 Protokoll AU 210309
 Protokoll HSU 210216
 Protokoll HSU 210302
 Protokoll TU 210302
Paragrafen är justerad
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§132
Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen den 14 april
(Beredning inför RS 2021-04-14)
RS210023
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott förslår regionstyrelsen besluta att


lägga anmälningarna till protokollet

Ärendet
Anmälan av fattade delegationsbeslut, regionstyrelsen den 14 april 2021.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott förslår regionstyrelsen besluta att


lägga anmälningarna till protokollet

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen den 14
april
Expedieras till
Delges ej
Paragrafen är justerad
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