Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-01

Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Digitalt via Teams, klockan 10:45-16:55

Ledamöter

Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Helene Andersson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Benny Strandberg (KD)
Per Stané Persson (S) §§232-242

Övriga

Jörgen Preuss (regiondirektör), Bo-Josef Eriksson (regional
utvecklingsdirektör), Henrik Lundahl (kanslichef), Samuel Lindh
(nämndtjänsteman), Maria Fransson (sekreterare), Christian
Johansson (M) (ledamot Tillväxtutskottet) §§229-230, Gösta
Bergenheim (M) (ersättare Tillväxtutskottet ) §§229-230, Therese
Stoltz (S) (ledamot Tillväxtutskottet, ombud årsstämma Öresundståg
AB) §§229-230, §236, Camilla Gustafsson (S) (ersättare
Tillväxtutskottet) §§229-230, Lars Ölund (Arbetsförmedlingen) §229,
Anette Lindén (Arbetsförmedlingen) §229, Goran Sehovac
(Arbetsförmedlingen) §229, Boel Abelson Crossley (verksamhetschef,
Regional utveckling) §229, Lisa Crona (social hållbarhetstrateg) §229,
§235, Pernilla Isaksson (social hållbarhetstrateg) §229, Ingela
Richardson (kommunikationsstrateg) §§229-230, Helge Scharf
Wramling (nämndsekreterare) §§229-230, §234, Barbro Gabrielsson
(Trafikverket) §230, Maria Haglund (Trafikverket) §230, Lydia
Lehtonen (Trafikverket) §230, Axel Wilandh (Trafikverket) §230, Åse
Allberg (verksamhetschef, Regional utveckling) §230, Erik Hansson
(strateg) §230, Jan Törnell (infrastrukturstrateg) §230, Martin
Engström (hälso- och sjukvårdsdirektör) §§232-242, Cristine Karlsson
(HR-direktör) §§232-242, Per Karlsson (ekonomidirektör) §§232-241,
Jonas Strand (S) (ledamot Hälso- och sjukvårdsutskottet) §232,
Christian Lidén (C) (ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus) §232,
Inger Svensson (M) (1:e vice ordförande Driftnämnden Hallands
sjukhus) §232, Margit Bik (S) (2:e vice ordförande Driftnämnden
Hallands sjukhus, ersättare Samordningsförbundet) §232, §235,
Christoffer Johansson (S) (ledamot Driftnämnden Hallands sjukhus)
§232, Carolina Samuelsson (förvaltningschef Hallands sjukhus) §232,
Lena Johansson (biträdande förvaltningschef Hallands sjukhus) §232,
Jonny Eriksson (ekonomichef Hallands sjukhus) §232, Ola Johansson
(biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör) §232, Malin Viktorsson
(avdelningschef Ekonomiavdelningen) §232, Johann Schmidinger
(regionjurist) §234, Åke Bengtsson (finanschef) §236, Fredrik
Andersson (controller) §237, Joachim Björnklev (förhandlingschef)
§238, Indre Grimpe (HR-chef) §238, Margareta Alexandersson (HRchef) §238, Christoffer Gyså (strateg) §238, Lina Brandelius
(avdelningschef Regionfastigheter) §§239-240, Anders Nilsson
(avdelningschef Säkerhetsavdelningen) §242, Magnus Bjärbo
(beredskapsstrateg) §242

Paragrafer

§§227-242

Utses att justera

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Justeringens plats och tid

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

........................................................................................................
Mikaela Waltersson

Justerare

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

Ordförandes sign

………………………………..

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Regionstyrelsens arbetsutskott
2021-06-01

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

2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista
§227
§228
§229
§230
§231
§232
§233
§234
§235
§236
§237
§238
§239
§240
§241
§242

Justering
Godkännande av föredragningslista
Dialogmöte med Arbetsförmedlingen (Gemensamt med TU)
Trafikverket informerar om projekt väg 940 (Gemensamt med TU)
Sammanträdet ajourneras
Nämndsdialog med Driftnämnden Hallands sjukhus (Gemensamt med HSU)
Avstämning inför mötet med Hallandsbänken 2021-06-07
Avstämning inför Kommun- och regionledningsforum 2021-06-02
Avstämning inför Samordningsförbundets styrelsemöte 2021-06-12
Avstämning inför årsstämma Öresundståg 2021-06-04
Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 1 2021 (Beredning inför RS
2021-06-09)
Region Halland som arbetsgivare, fortsatt diskussion
Återrapportering Förstudie Vårdcentralen Hertig Knut (Beredning inför RS
2021-08-25)
Beslut om fortsatt planförande Detaljplan Hallands sjukhus Halmstad (Beslut
enligt delegation)
Beslut om utredningsuppdrag - organisationsform för kollektivtrafiken i
Halland (Beredning inför RS 2021-06-09)
Beslut om Remissvar SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft
(Avstämning inför RS 2021-06-09)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§227
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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Sammanträdesdatum

2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§228
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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Sammanträdesdatum

2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§229
Dialogmöte med Arbetsförmedlingen (Gemensamt med TU)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Ärendet
Följande upplägg/tidsplanering:




Region Halland + Arbetsförmedlingen kring samverkansområden 10 min
Arbetsförmedlingens presentation utifrån önskemål från Region Hallands
politik 30 min
Dialog/frågor 20 min

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Beslutsunderlag
 Överenskommelse AF RSS 210420
 Dialog Arbetsförmedlingen RH 1 juni 2021
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§230
Trafikverket informerar om projekt väg 940 (Gemensamt med TU)
RS210304
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


notera informationen om vägprojekt 940, Onsalavägen, Rösan-Forsbäck

Ärendet
Onsalavägen, väg 940, har legat med i den regionala infrastrukturplanen under flera
år men ännu inte kommit fram till byggstart.
En ny väg ska byggas mellan Rösan i söder och Forsbäck i norr på Onsalalandet.
Syftet är främst att öka trafiksäkerheten då den befintliga vägen genom flera
bostadsområden är smal och bitvis olycksdrabbad. Vägen är inte anpassad för
dagens alltjämt ökande trafik.
Trafikverket informerar vid detta tillfälle om projektet överlag och presenterar
uppdaterad kostnadsbild för projektet. Informationen ligger till grund för kommande
regionala plan.
En fråga om artskydd är uppe i Mark- och miljööverdomstolen för beslut då
Trafikverket har överklagat domarna man fått i Mark- och miljödomstolen. Beslut
väntas i närtid.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


notera informationen om vägprojekt 940, Onsalavägen, Rösan-Forsbäck

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Trafikverket informerar om projekt väg 940
Expedieras till
-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§231
Sammanträdet ajourneras
Ärendet
Sammanträdet ajourneras för lunch kl 12:05.
Sammanträdet återupptas kl 13:00.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§232
Nämndsdialog med Driftnämnden Hallands sjukhus (Gemensamt
med HSU)
RS210028
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att








anteckna informationen från Hallands sjukhus till protokollet
notera nämndens arbete med att utföra grunduppdraget med hög kvalitet
notera nämndens arbete med att genomföra beslutade aktiviteter i
verksamhetsplanen för att därmed uppnå Regionfullmäktiges fokusområden
notera nämndens arbete med budget i balans och god ekonomisk hushållning
notera att nämnden lyckats upprätthålla hög tillgänglighet trots utmaningar
relaterade till pandemin
notera värdet av nya arbetssätt och att kunna fortsätta utveckla förmåga att
följa upp patientvärdet av vårdinsatser
notera att nämnden betonar beroendet mellan verksamhetsutveckling och
fastighetsutveckling

Ärendet
Syftet med nämndsdialogerna är att utgöra en del i säkerställandet av
Regionstyrelsens uppsiktsplikt, samt bidra till ökad förståelse, helhetssyn och
samverkan.
Nämndsdialoger är ett systematiskt arbetssätt med strukturerade dialoger för att
bidra till att säkra både grunduppdrag och utvecklingsarbete.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att





anteckna informationen från Hallands sjukhus till protokollet
notera nämndens arbete med att utföra grunduppdraget med hög kvalitet
notera nämndens arbete med att genomföra beslutade aktiviteter i
verksamhetsplanen för att därmed uppnå Regionfullmäktiges fokusområden
notera nämndens arbete med budget i balans och god ekonomisk hushållning

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott





notera att nämnden lyckats upprätthålla hög tillgänglighet trots utmaningar
relaterade till pandemin
notera värdet av nya arbetssätt och att kunna fortsätta utveckla förmåga att
följa upp patientvärdet av vårdinsatser
notera att nämnden betonar beroendet mellan verksamhetsutveckling och
fastighetsutveckling

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag - Nämndsdialog med Driftnämnden Hallands sjukhus
Expedieras till
Driftnämnden Hallands sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§233
Avstämning inför mötet med Hallandsbänken 2021-06-07
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Ärendet
Avstämning inför mötet med Hallandsbänken 2021-06-07.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§234
Avstämning inför Kommun- och regionledningsforum 2021-06-02
RS210033
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Ärendet
Avstämning inför Kommun- och regionledningsforum 2021-06-02.
Följande punkter är anmälda enligt agenda KRF 2021-06-02:






Allmän lägesrapport för Halland, Polismyndigheten
Infrastruktursatsningar i och utanför Halland
Bilaterala möten region – kommun
Ny samarbetsyta Region Halland, VGR och Region Värmland
Lägesrapport Covid och vaccination samt dialog/lägesrapport från
kommunerna inför sommaren

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Expedieras till
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§235
Avstämning inför Samordningsförbundets styrelsemöte 2021-06-12
RS210016
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Ärendet
Avstämning inför Samordningsförbundets styrelsemöte 2021-06-12.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Expedieras till
-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§236
Avstämning inför årsstämma Öresundståg 2021-06-04
RS210631
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Ärendet
Avstämning inför årsstämma Öresundståg 2021-06-04.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Beslutsunderlag
 Kallelse till årsstämma Öresundståg AB 2021-06-04
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§237
Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 1 2021 (Beredning
inför RS 2021-06-09)
RS210030
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att



Driftnämnden Kultur och skola, som uppvisar negativ prognos, åläggs inte att
upprätta åtgärdsplan eftersom underskottet hänförs till intäktsbortfall beroende
på situationen med covid-19
med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 1 januari – april 2021 till
regionfullmäktige

Ärendet
Region Hallands arbete under inledningen av 2021 har präglats påtagligt av den
pågående pandemin. Både vad gäller hälso- och sjukvård samt övriga delar av
verksamheten.
Smittspridningen i Halland har under lång tid varit den högsta i landet, vilket har
återspeglats i ett högre behov av slutenvård och intensivvård. Det akuta inflödet till
öppenvården vid Hallands sjukhus har varit lägre än före pandemin och den
planerade produktionen har varit lägre som en konsekvens av de omställningar som
krävts för att möjliggöra pandemivård.
Trots den rådande situationen är Region Halland i nationell jämförelse bland de tre
regioner som har bäst tillgänglighet både till nybesök och till operation/åtgärd.
Pandemin har även medfört att besök i form av distanskontakt (telefon eller video)
har ökat och blivit en del i ordinarie vårdutbud inom flera verksamheter.
Under årets första månader pågick ett intensivt arbete med att analysera och
bedöma de inspel som kommit in under höstens remissprocess av Hallands
regionala utvecklingsstrategi 2035 (RUS). Under april antog regionfullmäktige den
regionala utvecklingsstrategin.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Region Hallands sjukfrånvaro är fortsatt förhöjd och är starkt kopplad till pandemin
sedan mars 2020. Det gäller främst den korta sjukfrånvaron. Från och med februari
2021 ses dock en generellt sjunkande sjukfrånvaro. Förhoppningen är att denna
trend håller i sig med fortsatt vaccinering.
Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 538 mnkr och därmed beräknas
regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att



Driftnämnden Kultur och skola, som uppvisar negativ prognos, åläggs inte att
upprätta åtgärdsplan eftersom underskottet hänförs till intäktsbortfall beroende
på situationen med covid-19
med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 1 januari – april 2021 till
regionfullmäktige

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag - Region Hallands uppföljningsrapport 1 2021
 Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari - april 2021
Expedieras till
Samtliga driftnämnder och styrelser.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§238
Region Halland som arbetsgivare, fortsatt diskussion
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Ärendet
Fortsatt diskussion om Region Halland som arbetsgivare.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


anteckna att information har lämnats till utskottet

Beslutsunderlag
 Arbetsmiljö - policy
 Arbetsgivarpolitiska riktlinjer för lönebildning m m
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§239
Återrapportering Förstudie Vårdcentralen Hertig Knut (Beredning
inför RS 2021-08-25)
RS200848
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2021-06-15

Ärendet
Regionfastigheter fick i uppdrag av Regionstyrelsen 26 augusti 2020 att beskriva hur
en modern vårdcentral med komplett utbud enligt modellbeskrivning för Vårdval
Halland bör se ut och hur stor ytbehovet ska vara.
I förstudien framkommer ett tydligt behov av nya lokaler. Nya lokaler möjliggör en
betydligt förbättrad säkerhet och tillgänglighet för personal och besökare i lokalerna
och bidrar till en attraktiv arbetsmiljö.
Ombyggnad av befintlig lokal har utretts och är inte möjlig på grund av byggnadens
begränsningar i yta, olika byggnadshöjder mellan huskroppar och låga
bjälklagshöjder på plan 2. Yta finns inte för att få en sammanhängande
vårdverksamhet på ett våningsplan. En vårdverksamhet där patientmottagning är
placerad på två våningsplan på detta sätt är mycket ineffektiv.
Att flytta från befintlig lokal är fördelaktigt både för verksamhet och ur ett
kostnadsperspektiv då evakueringslokal ej behövs.
Förstudien påpekar vikten av att placera verksamhetens vård på samma plan och om
möjligt i markplan med tanke på fysisk tillgänglighet, entré för infekterade och för
ambulanstransporter och godshantering.
Den optimala placeringen i staden är centralt med närhet till centrumets övriga utbud
och service vilket innebär att läget bör vara oförändrat, det vill säga i Halmstads
stadskärna. Den centrala placeringen är avgörande med tanke på vårdcentralens
patienter och med hänsyn till stadens framtida utveckling.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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En jämförelse mellan dagens hyresnivå och en bedömd hyresnivå för ny lokal
innebär en hyresökning för Närsjukvården Halland om ca 600 000kr/år.
Hyresökningen beror på att lokalytan ökas för att få en fungerande vårdcentral som
uppfyller dagens krav för vårdhygien, säkerhet, tillgänglighet och flöden.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2021-06-15

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Återrapportering Förstudie Vårdcentralen Hertig Knut
 Förstudie Vårdcentralen rapport Hertig Knut 2021 05 17
Expedieras till
Driftnämnden Närsjukvården
Regionfastigheter Ekonomi
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§240
Beslut om fortsatt planförande Detaljplan Hallands sjukhus
Halmstad (Beslut enligt delegation)
RS180383
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


återremittera ärendet till regionkontoret för kompletteringar av ärendet

Ärendet
Under 2018 slöts ramavtal mellan Halmstads kommun och Region Halland avseende
detaljplan för fastigheterna Ekan 15 samt Ekorren 4 i Halmstad.
Avtalet löper ut i juni 2021 varför detta avtal nu behöver förlängas.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


återremittera ärendet till regionkontoret för kompletteringar av ärendet

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Beslut om fortsatt planförande Detaljplan Hallands sjukhus
Halmstad
 Ramavtal Ekorren 4 och Ekan 15 ramavtal 180411
Expedieras till
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Regionservice
Driftnämnden Psykiatrin Halland
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§241
Beslut om utredningsuppdrag - organisationsform för
kollektivtrafiken i Halland (Beredning inför RS 2021-06-09)
RS210691
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att




uppdra åt regionkontoret att utreda förutsättningar för ändrad
organisationsform för kollektivtrafiken i Halland, där utredningen ska belysa
följande:
1) förväntade ekonomiska effekter på lång och kort sikt
2) förväntade samordningseffekter mellan kollektivtrafikmyndighet, verksamhet
och administration
3) eventuella konsekvenser för personalen, inklusive risk- och
sårbarhetsanalys.
utredningen ska överlämnas till regionstyrelsen senast i oktober för att
möjliggöra handläggning av regionfullmäktige i december 2021

Ärendet
Regionfullmäktiges organisationskommitté har initierat frågan om att utreda eventuellt
ändrad organisationsform för kollektivtrafiken i Halland, som idag drivs genom
Hallandstrafiken AB.
I samband med den stora resultatpåverkan som pandemin har på bolaget och den
speciella hantering som krävts för att lösa detta, just för att det är ett aktiebolag, har
frågan aktualiserats om detta hade kunnat göras på annat sätt i likhet med annan
verksamhet i regionen.
Vidare innebär lagen om ränteavdragsbegränsningar, dvs att bolaget inte får dra av
räntedelen på leasingen av tåg, att kostnader uppstår för bolaget som inte skulle vara
fallet om verksamheten istället hade drivits i egen regi. Detta kommer sannolikt att bli
än mer aktuellt vid framtida tåganskaffningar.
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Föreslagen utredning ska också titta på möjliga samordningsvinster mellan
kollektivtrafikmyndigheten och bolaget och möjligheten till ett samlat ansvar för den
särskilda kollektivtrafiken, sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar, i de delar detta är
överlämnat till regionen. Möjligheter till samordning av administration såsom t e x IT,
ekonomi och HR, samt konsekvenser för personalen ska också ingå i utredningen.
Förslag till genomförande och dess konsekvenser ska också presenteras.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att




uppdra åt regionkontoret att utreda förutsättningar för ändrad
organisationsform för kollektivtrafiken i Halland, där utredningen ska belysa
följande:
1) förväntade ekonomiska effekter på lång och kort sikt
2) förväntade samordningseffekter mellan kollektivtrafikmyndighet, verksamhet
och administration
3) eventuella konsekvenser för personalen, inklusive risk- och
sårbarhetsanalys.
utredningen ska överlämnas till regionstyrelsen senast i oktober för att
möjliggöra handläggning av regionfullmäktige i december 2021

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Beslut om utredningsuppdrag - organisationsform för
kollektivtrafiken i Halland
Expedieras till
Ekonomikontoret
Paragrafen är justerad
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§242
Beslut om Remissvar SOU 2021:25 Struktur för ökad
motståndskraft (Avstämning inför RS 2021-06-09)
RS210384
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2021-06-08

Ärendet
Information lämnas om remissen SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att


bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2021-06-08

Beslutsunderlag
 Remiss av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:X)
Expedieras till
Paragrafen är justerad
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