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regionfullmäktiges ordförande
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William Hedman
Karin Möller
Cristine Karlsson
Yvonne Persson
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Åse Allberg
Ann-Mari Bartholdsson
Staffan Johansson
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Marie Karlsson
Caroline Johansson
Göran Jönsson
Ellinore Swahn
Cathrin Nordander Tovstedt
Amelie won Schwerin
Åsa Väärälä
Maria Fransson

regiondirektör
biträdande regiondirektör
ekonomidirektör
hälso- och sjukvårdsdirektör
personaldirektör
kommunikationsdirektör
förvaltningschef, skolförvaltningen
verksamhetschef, regional samhällsplanering
verksamhetschef, näringslivsavdelningen
kanslichef
avdelningschef, infrastrukturavdelningen
områdeschef, regionfastigheter
utvecklingsledare, samhällsanalysavdelningen
projektledare, kansliavdelningen
utvecklingsstrateg, ledning
utvecklare, infrastrukturavdelningen
utvecklare, avdelningen för styrning och uppföljning
samordnare, Plönningegymnasiet
kommunikatör
sekreterare

§ 30
Justering
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 31
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, efter följande ändringar:
att lägga till två nya ärenden om ”Ombud till Inera AB och ”Information om
öppna jämförelser kollektivtrafik 2014” som behandlas sista i
föredragningslistan samt att ärende 5 om ”Hallandstrafiken AB, anskaffning
och finansiering av fordon för Öresundstrafiken” utgår.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan.

§ 32
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet.
Ärendet
Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet:
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen – protokollsutdrag om årsredovisning 2013
HSS130037
2. Regionkontoret – Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen
förvaltning per 2014-01-31. RS140096.
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3. Regionkontoret – Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen
förvaltning per 2014-02-28. RS140096.
4. Regionkontoret – Internkontrollplan 2014 för styrelser och nämnder.
RS130524.

Regional tillväxt
§ 33
Motion om Satsa på tågen i öst-västlig riktning
RS130399
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med den omformulering i
skrivelsen till regionfullmäktige och i tjänsteskrivelsen som styrelsen kom fram till
under överläggningen efter diskussion på sammanträdet.
Under överläggningen diskuteras omformulering av texten i skrivelsen till
regionfullmäktige och i tjänsteskrivelsen enligt nedan:
I skrivelsen till regionfullmäktige
I sammanfattning, andra stycket, andra raden, ta bort ordet överblickas och ersätt
med ordet värderas ….. ”medborgarna i Halland kan värderas när bilden” ….
I stycket om Bakgrund, första raden, lägg till orden ….. i oktober 2013 ..…
”Annalena Emilsson (Centerpartiet) har i oktober 2013 inlämnat en motion ……
I stycket om Hallands tre banor i öst-västlig riktning lägg till följande två meningar sist
i stycket ……. Viskadalsbanan och HNJ. ”Västrafik organiserar trafiken på
Viskadalsbanan som ingår i Västtågssystemet. Jönköpings Länstrafik (JLT)
organiserar trafiken på HNJ som ingår i Krösatågssystemet. Region Halland
finansierar den del av trafiken som utförs i länet”.
I stycket Uppdrag att se över kollektivtrafikutbudet ta bort det första stycket
”Avdelningen för regional samhällsplanering har i uppdrag att kartlägga
resbehovet. Kartläggningen med tillhörande analys beräknas vara klar i augusti
2014.” och ersätt med två nya stycken ”Regionstyrelsen initierade hösten 2012
en kartläggning och analys av resbehovet i hela Halland på kort och lång sikt.
Det arbetet påbörjades våren 2013 och kommer att vara klart under hösten
2014. Kartläggningen kommer att göra det möjligt att få en helhetsbild av
resbehovet i hela Halland och därmed också att jämföra och värdera resbehov i
olika stråk. Den värderingen görs med utgångspunkt i principerna i Hallands
trafikförsörjnings-program.”
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Kartläggningen av resbehovet består av en rad olika underlag. Bland
underlagsmaterialet ingår också en bedömning av vilken potential det finns för
kollektivtrafikresandet på lång sikt. Här ingår också en prognos av
resandepotentialen i de interregionala relationerna.”
I stycket Uppdrag att se över kollektivtrafikutbudet, ta bort den sista mening
”Översynen ska göras med utgångspunkt i trafikförsörjningsprogrammets
principer.” och ersätt med följande mening ”Resultatet av kartläggningen och
analysen bildar utgångspunkt för diskussionen om innehållet i kommande
trafikförsörjningsprogram.”
I tjänsteskrivelsen
I stycket om Bakgrund, första raden, lägg till orden ….. i oktober 2013 ..…
”Annalena Emilsson (Centerpartiet) har i oktober 2013 inlämnat en motion ……
I sammanfattningen ta bort den sista meningen ”En kartläggning av resbehovet
presenteras i augusti 2014.” och ersätt med ett nytt styck sist i sammanfattningen
” En kartläggning av resbehovet initierades av regionstyrelsen hösten 2012 och
påbörjades under våren 2013. Kartläggningen presenteras i september 2014.”
Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att med lämnad redovisning anse
motionen besvarad.
Ärendet
Regionkontoret påbörjade under 2013 en kartläggning av resbehovet i Halland.
Kartläggningen fortsätter under 2014 och i augusti presenteras den tillsammans med
en analys.
Vilket framtida kollektivtrafikutbud som ska erbjudas medborgarna i Halland kan
överblickas när bilden av hela Hallands resbehov kan överblickas. Ekonomin sätter
ramar för vilket utbud som kan erbjudas.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (2014-03-26)
Skrivelse från regionkontoret (2014-02-14)
Motion från Annalena Emilsson (C)

§ 34
Uppdrag för processledning och utveckling av området bioenergi
genom Arena Bioenergi 2014
RS140161
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
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Presidiets förslag
Regionstyrelsen finansierar uppdraget till upphandlad extern konsult för
arbetet inom innovationssektor bioenergi med 700 000 kronor för tiden 201404-01 – 2014-12-31. Finansiering ska ske inom redan fattad budgetram för
regional utveckling, regionala tillväxtmedel.
Ärendet
För att uppfylla regionstyrelsens mål och strategier för området bioenergi föreslås
följande:
Uppdraget för processledning och utveckling av Arena Bioenergi förnyas och
upphandlas enligt nuvarande modell. Uppdraget anpassas för att ännu bättre uppfylla
målgruppernas behov. Dessa behov har tydliggjorts genom en enkätundersökning i
målgruppen under 2013. Uppdraget anpassas också efter omvärldens förändringar
och krav på Region Halland.
Insatserna under 2014 fokuserar på att fortsatt utveckla Arena Bioenergi som
plattform för bioenergiområdet och efter behov initiera workshops och seminarier för
kunskapsspridning och matchning. Ett annat fokus är att öka samarbetet med andra
regioner samt att ta fram underlag och förbereda ansökningar till EU- fonder och
program. Ambitionen är också att sätta in arbetet med bioenergi i ett bredare
perspektiv som en del av ”grön tillväxt” i linje med uttryckta strategier på europeisk
och nationell nivå.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionkontoret (2014-03-19)
Rapport Bioenergicentrum Halland
Uppdragsbeskrivning för Arena Bioenergi Halland

§ 35
Framtidsbild Västsverige
RS140084
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen
 Godkänner uppdragsförslaget för Framtidsbild Västsverige.


Utser regionstyrelsens ordförande som representant i styrgruppen.

Ärendet
Förslaget till uppdrag lyder:
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Att arbeta för att ge invånarna i Västsverige en större förståelse för de regionala
målbilderna samt vilken roll Västsvenska paketet och andra infrastruktursatsningar
har för att nå de målbilderna.
Det genomförs en mängd olika infrastruktursatsningar i Västsverige varav
Västsvenska paketet är en av de största och viktigaste. Men med många parter
involverade krävs det gränsöverskridande kommunikationsstöd för att nå ut med
målen och helhetstänket och förhindra glapp i kommunikationen. I samarbetet ingår
Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Göteborgs Stad och Region Halland.
Som politisk styrgrupp föreslås Beredningen för hållbar tillväxt (BHU) med tillskott av
regionstyrelsens ordförande.
Framtidsbild Västsverige handlar om att kunna tillhandahålla ett kommunikationsstöd
genom att förse beslutsfattare med fakta och kommunikationsunderlag som beskriver
de regionala målbilderna samt vilken roll Västsvenska paketet och andra
infrastruktursatsningar har för att nå de målbilderna.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (2014-02-13)

§ 36
Remiss av förslag till regional utvecklingsstrategi för Skåne – Det
öppna Skåne 2030
RS140055
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antar yttrande enligt förslag.
Ärendet
Region Skåne har utarbetat ett förslag till en regionals utvecklingsstrategi för Skåne,
Det öppna Skåne 2030.
Strategiförslaget bygger på en omvärldsanalys som utmynnar i en beskrivning av
utmaningar och möjligheter för Region Skåne. Strategin har en stark koppling till
svensk utvecklingspolitik och till utmaningarna i EU2020. För att nå målen föreslås
fem prioriterade ställningstaganden: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet,
Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor, Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga
ortstruktur, Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster samt Skåne ska vara
en globalt attraktiv region. För vart och ett av ställningstagandena förslås mål för att
förverkliga det öppna Skåne 2030.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (2014-03-26)
Skrivelse från regionkontoret (2014-03-26)
Remissförslag om Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030
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§ 37
Information om tillväxtstrategin
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Information lämnas om tillväxtstrategin.

§ 38
Information om bredbandsstrategin
RS130315
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Information om bredbandsstrategin.

§ 39
Information om destinationsutveckling
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Information lämnas om destinationsutveckling.
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Regionstyrelsen som nämnd för kulturen
§ 40
Rapport utredning av regional musei-, kulturmiljö- och
arkeologiverksamhet
RS130031
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen förlänger utredningstiden avseende regional musei-,
kulturmiljö- och arkeologiverksamhet med inriktning att organisatoriskt flytta
Kulturmiljö Hallands verksamhetsområden till Hallands kulturhistoriska
museum. Slutrapport ska lämnas senast 2014-12-01.
Ärendet
Regionstyrelsen fattade 2013-02-06 beslut om att utreda en samlad regional musei-,
kulturmiljö och arkeologiverksamhet med organisatorisk placering vid Kulturhistoriska
museet i Varberg i syfte att förstärka de regionala kulturarvsresurserna.
En extern utredare har i en rapport kartlagt och redovisat verksamheternas
nuvarande verksamhet och organisation; deras ekonomiska, personella och
lokalmässiga förutsättningar kopplade till uppdrag. Utredaren har vidare gett förslag
till framtida uppdrag, ekonomiska ramar, organisation, bemanning och lokaler. En
arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Region Halland, Halmstad och Varberg
har i samråd med verksamheternas chefer bedömt att utredningens förslag i alltför
hög grad stannat vid att beskriva nuvarande verksamhet men i en organisation
istället för två. De möjligheter som finns i att i samband med sammanslagningen
förändra och utveckla verksamheten för att ta tillvara en samlad organisations styrkor
är inte tillräckligt utredd.
Med utgångspunkt i den genomförda kartläggningen föreslås därför att de båda
verksamhetscheferna tillsammans med Kultur i Halland får i uppdrag att ta fram ett
förslag till ny organisation som tydligt beskriver såväl verksamhetsmässiga som
ekonomiska förbättringar med en samlad kulturarvsverksamhet. Nytt förslag ska
redovisas senast den 1 december 2014.
Den fortsatta utredningen finansieras inom befintlig budget.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från kulturförvaltningen (2014-02-19)
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§ 41
Månadsrapport för kulturförvaltningen
RS140031
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Information lämnas om kulturförvaltningens månadsrapport januari – februari
2014.
Handlingar i ärendet
Månadsrapport för kulturförvaltningen januari – februari 2014

Regionstyrelsen som nämnd för skolorna
§ 42
Samverkan mellan Kattegattgymnasiet och Plönningegymnasiet
RS140162
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med den omformulering i
beslutsförslaget som styrelsen kom fram till under överläggningen efter
diskussion på sammanträdet.
Under överläggningen diskuteras omformulering av texten i beslutsförslaget enligt
nedan:
Tredje stycket, tredje raden, sist i meningen, lägg till orden….. ” med de halländska
kommunerna och övriga intressenter.
Fjärde stycket, första raden, lägg till orden …..tar fram ett beslutsunderlag inkl
konsekvensbeskrivningar som innebär att …..
Presidiets förslag
Regionsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av ärendet.
Regionstyrelsen beslutar att avsluta planeringen med att ta emot vissa utbildningar
från Kattegattgymnasiet i Halmstad till Plönningegymnasiet.
Regionstyrelsen beslutar att ge regionkontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med
utbildningar kopplat till regional utveckling tillsammans med de halländska
kommunerna.
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Regionstyrelsen beslutar att skolförvaltningen tar fram ett beslutsunderlag som
innebär att verksamheterna på de två naturbruksskolorna, Munkagårdsgymnasiet
och Plönningegymnasiet, lokaliseras till en geografisk plats. Beslutsunderlaget ska
redovisas till regionstyrelsen den 30 april.
Ärendet
Samverkan mellan Kattegattgymnasiet och Plönningegymnasiet initierades av
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstads kommun hösten 2012.
Bakgrunden var att finna en alternativ lösning till en utökning av befintlig körgård i
samband med ombyggnad av Kattegattgymnasiet.
Arbetet tillsammans med Halmstads kommun hade en ansats att skapa
förutsättningar för ett regionalt utbildningscentra för delar av Bygg- och
anläggningsprogrammet, delar av Fordon- och transportprogrammet byggt på en
bas av de regionala utbildningsprogram som idag finns inom Naturbruksprogrammet
på Plönningegymnasiet.
I det fortsatta arbetet med att planera för en ökad samverkan har det utkristalliserats
ett antal frågor som måste förklaras, förtydligas och besvaras.
De övergripande frågorna är:
 Huvudmannaskap för utbildningarna
 Tillfartsväg till och från skolan
 Bussförbindelser till och från skolan
 Investeringsbehov på skolan
 Risktagande/åtagande för respektive huvudman
Den demografiska utvecklingen och ett ändrat sökmönster minskar förutsättningarna
för varje kommun att bedriva alla gymnasieprogrammen med olika inriktningar. Även
andra program än Naturbruksprogrammet skulle kunna göras regionala. Detta är en
regional tillväxtfråga och bygger på en gemensam vision från kommunerna i
samverkansområdet.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från skolförvaltningen (2014-03-26)

§ 43
Program och inriktningar
RS140169
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med den omformulering i
beslutsförslaget som styrelsen kom fram till under överläggningen efter
diskussion på sammanträdet.
Under överläggningen diskuteras omformulering av texten i beslutsförslaget enligt
nedan:
Ta bort första punktsatsen om Plönninge – Naturbruk – Djur
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Presidiets förslag
Regionsstyrelsen beslutar att skolförvaltningen inte ska erbjuda följande
program/inriktningar med start höst 2014 om antalet sökande är färre än 10 behöriga
efter omvalsperioden 15 maj:
 Plönninge - Naturburk - Djur
 Munkagård - Naturbruk - Trädgård
 Munkagård - Hantverk - Florist
Regionsstyrelsen beslutar att Region Hallands skolförvaltning inte ska erbjuda
utbildningar inom gymnasiesärskolan från och med höstterminen 2014.
Regionstyrelsen avvaktar beslut om ytterligare program/inriktningar inte ska erbjudas
med start hösttermin 2014 då man inväntar konsekvensbeskrivning av det pågående
arbetet med att samlokalisera naturbruksskolorna, Munkagårdsgymnasiet och
Plönningegymnasiet.
Ärendet
Den demografiska utvecklingen, ändrat sökmönster med mera minskar
förutsättningarna för Region Halland att få verksamhet och ekonomi i balans inom sin
gymnasieverksamhet de närmaste åren. För att kunna starta de olika utbildningarna
krävs en viss volym elever. Övervägande behöver nu genomföras med hänsyn till hur
många som sökt de olika programmen med dess olika inriktningar. Allt för små
klasser ges inte förutsättningar för tillräckligt hög utbildningskvalitet med hänsyn till
de ekonomiska förutsättningarna.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från skolförvaltningen (2014-03-05)

§ 44
Månadsrapport för skolförvaltningen
RS140031
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari – februari 2014.
Handlingar i ärendet
Månadsrapport för skolförvaltningen januari – februari 2014
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Region Halland gemensamt
§ 45
Ny politisk organisation
RS140170
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslagen politisk
organisationen för Region Halland enligt organisationskommitténs förslag,
alternativ 1.
Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om de övergripande
principerna för förvaltningsorganisationen utifrån beslutad politisk organisation .
Yrkande
Gunnel Bengtsson (C) yrkar ”att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
besluta i enlighet med alternativ 2 innebärande bland annat två utskott till
regionstyrelsen.” I yrkandet instämmer Fatima Svanå (FP) och Jennie
Johansson (MP).
Proposition
Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition på
presidiets förslag och Gunnel Bengtssons (C) yrkande och finner att
regionstyrelsen beslutat enligt presidiets förslag.
Votering
Votering begärs.
Per Ödman (M) och Annika Carlsson (M) meddelar att de inte deltar i
beslutet.
Följande voteringsproposition uppläses och godkännes.
Den som vill bifalla presidiets förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Gunnel Bengtssons (C) yrkande röstar nej.
Vid voteringen avges 8 ja-röster (Gösta Bergenheim (M), Per Persson (S),
GunMarie Stenström (M), Carl Fredrik Graf (M), Dag Hultefors (M), Maud
Lanne (S), Jan Dickens (S) och Margit Bik (S)) och
3 nej-röster (Gunnel Bengtsson (C), Fatima Svanå (FP) och Jennie Johansson
(MP)). Per Ödman (M) och Annika Carlsson (M) avstår från att rösta.
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Reservation
Gunnel Bengtsson (C), Fatima Svanå (FP) och Jennie Johansson (MP)
reserverar sig till förmån för Gunnel Bengtssons förslag.
Ärendet
Region Hallands roll är att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet samt
att utöva ledning av hälso- och sjukvården i Halland. En inte helt oväsentlig roll inom
regional utveckling är att vara Hallands regionala företrädare. Hälso- och sjukvården
å sin sida är, genom sina uppdrag och omfattning, den avgjort största delen av
Region Hallands verksamhet. Regionens uppdrag kräver därmed ett brett politiskt
ledarskap med möjligheter till arbete inom olika arenor. Det regionala ledarskapet
måste också förena ett utvecklingsperspektiv, där det geografiska området är
arbetsområdet, med ett verksamhetsperspektiv, det vill säga organisationen Region
Halland. Målet med regionens verksamhet är oavsett perspektiv – Visionen; Hallandbästa livsplatsen.
Region Halland bildades den 1 januari 2011 och i samband med bildandet
beslutades nuvarande politisk organisation. Därvid konstaterades att ett antal
områden hade identifierats där samordning och samverkan skulle kunna ge
synergieffekter, men att det behövdes mer underlag för att kunna göra förändringar i
den då beslutade organisationen. Inriktningen var därför att utvärdera den politiska
organisationen under innevarande mandatperiod.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionkontoret (2014-03-13)
Skrivelse (2014-02-25)
Organisationsskiss
Förslag på antal ledamöter i styrelsen/nämnder/utskott

§ 46
Reglementen
RS140163
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med den omformulering i
skrivelsen som styrelsen kom fram till under överläggningen efter
diskussion på sammanträdet.
Under överläggningen diskuteras omformulering av texten i skrivelsen enligt nedan:
På sid 5 i skrivelsen, under rubriken Driftnämnderna, fjärde stycket, lägg till följande
mening sist i stycket ….. ”inom kulturområdet. Nämnden ansvarar också att ta
fram underlag och förslag för de strategiska kulturfrågorna som bereds av
regionstyrelsen.”
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta
- Arbetsordning för regionfullmäktige med ikraftträdande från och med 2014-10-15.
- Reglemente för regionstyrelsen, för driftnämnder, för lokala nämnder, för
gemensamma nämnden- patientnämnden, för regionpensionärsråd och
regionhandikappråd med ikraftträdande från och med 2015-01-01.
- Arkivreglemente med ikraftträdande från och med 2015-01-01.
- Överenskommelse om kommunberedning med ikraftträdande från och med
2015-01-01.
Ärendet
Region Hallands roll är att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet samt
att utöva ledning av hälso- och sjukvården i Halland. En inte helt oväsentlig roll inom
regional utveckling är att vara Hallands regionala företrädare. Hälso- och sjukvården
å sin sida är, genom sina uppdrag och omfattning, den avgjort största delen av
Region Hallands verksamhet. Regionens uppdrag kräver därmed ett brett politiskt
ledarskap med möjligheter till arbete inom olika arenor. Det regionala ledarskapet
måste också förena ett utvecklingsperspektiv, där det geografiska området är
arbetsområdet, med ett verksamhetsperspektiv, det vill säga organisationen Region
Halland. Målet med regionens verksamhet är oavsett perspektiv – Visionen; Hallandbästa livsplatsen.
Region Halland bildades den 1 januari 2011 och i samband med bildandet
beslutades nuvarande politisk organisation. Därvid konstaterades att ett antal
områden hade identifierats där samordning och samverkan skulle kunna ge
synergieffekter, men att det behövdes mer underlag för att kunna göra
förändringar i den då beslutade organisationen. Inriktningen var därför att
utvärdera den politiska organisationen under innevarande mandatperiod.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionkontoret (2014-03-13)
Skrivelse (2014-02-25)
Reglementen, gamla och nya

§ 47
Arvodesreglemente för förtroendevalda
RS140171
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt arvodeskommitténs förslag.
Arvodeskommitténs förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige anta arvodesreglemente med bilaga A enligt
alternativ 1 samt; anta bestämmelser om ekonomiska förmåner till heltidssysselsatt
förtroendevald.
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Yrkande I
Gunnel Bengtsson (C) yrkar ”att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
besluta att basarvodet sätts till 698 000 kronor och att samtliga arvoden
beräknas på 100 procent av basarvodesnivån, att i övrigt anta
arvodesreglemente med bilaga A enligt alternativ 2 samt bifall till
bestämmelser om ekonomiska förmåner till heltidssysselsatt förtroendevald.”
Yrkande II
Fatima Svanå (FP) yrkar ”att regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att
basarvodet (100 procent) sätts till 698 000 kronor, att regionstyrelsens
ordförande samt ordförande i regionstyrelsens utskott ett tillägg utöver
basarvodet på 10 procent, att i övrigt anta arvodesreglemente med bilaga A
enligt alternativ 2 samt bifall till bestämmelser om ekonomiska förmåner till
heltidssysselsatt förtroendevald.” I yrkandet instämmer Jennie Johansson
(MP).
Proposition
Sedan överläggningarna avslutas ställer ordföranden proposition på
arvodeskommitténs förslag, Gunnel Bengtssons (C) yrkande samt Fatima
Svanås (FP) yrkande och finner att regionstyrelsen beslutat enligt presidiets
förslag.
Reservation
Gunnel Bengtsson (C) reserverar sig till förmån för sitt förslag. Fatima Svanå
(FP) och Jennie Johansson (MP) reserverar sig till förmån för Fatima Svanås
förslag.
Ärendet
En politisk organisationskommitté har utarbetat ett förslag på ny politisk organisation
för Region Halland. Förslaget innebär att arvodeskommittén måste utarbeta ett nytt
förslag till arvodesreglemente för de förtroendevalda.
Arvodeskommitténs förslag till reglemente bygger på nuvarande reglemente vari
revideringar har gjorts. Förslaget till arvodesreglemente framgår av bilaga.
I korthet innebär de föreslagna förändringarna följande:
Basarvodet per den 1 januari 2014 uppgår till 767 000 kronor.
Reglerna för restidsersättning ändras så till vida att ordförande och vice
ordförande ersätts för faktisk restid. Anledning till detta är att nämnderna arbetar
regionövergripande vilket innebär sammanträden över hela regionen.
Arvodeskommittén har även omarbetat ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner
till heltidssysselsatt förtroendevald. Till innehåll sker inga större förändringar
däremot har bestämmelserna givits en annan språkdräkt. Heltidssysselsatt
förtroendevald ges dessutom rätt till företagshälsovård.
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Handlingar i ärendet
Protokoll från Arvodeskommittén (2014-03-07, 2014-03-18, 2014-03-25)
Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda

§ 48
Årsredovisning Region Halland 2013
RS120426

Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med följande tillägg i
presidiets förslag som styrelsen kom fram till under överläggningen efter
diskussion på sammanträdet.
Under överläggningen diskuteras tillägg av ytterligare en att-sats i presidiets
förslag enligt nedan:
Att uppdra åt regionstyrelsens ordförande att utse den politiska styrgruppen
7-8 personer efter samråd med berörda arbetsutskott.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen beslutar
 Att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för 2014 – 2015
för att komma till rätta med Region Hallands kostnadsutveckling.
 Att utse en politisk styrgrupp bestående av ledamöter ur regionstyrelsens
presidium, hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott och Driftnämnden
Hallands sjukhus arbetsutskott som knyts till arbetet med åtgärdsplanen.
Återrapportering ska ske löpande till regionstyrelsen.
 Att överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige och revisorerna.
Ärendet
Sammanfattningsvis kan konstateras att Halland har en fortsatt god grund att stå på.
Regionen intar förstaplatsen vad gäller tillgång till sjukvård, liksom invånarnas
förtroende för sin vårdcentral. Region Halland har ett högt nyföretagande och ligger
på femteplats i Sverige vad gäller nystartade företag, mätt per 1000 invånare.
Halland har en låg ungdomsarbetslöshet och siffran för nybyggnation i förhållande till
det totala bostadsbeståndet är den näst högsta i Sverige. Kollektivtrafiken bidrar till
att stärka Hallands attraktivitet och utveckling genom ett erbjuda goda
kommunikationsmöjligheter för människor och näringsliv.
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De senaste årens trend, med en hög efterfrågan på vård och ökande kostnader som
följd, har givit ett kraftigt avtryck i verksamheten under 2013 vilket innebär att de
ekonomiska målen inte har uppfyllts. Resultatutvecklingen visar att Region Halland
måste genomföra kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med
kostnadsutvecklingen och möta framtidens ökande behov.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (2014-03-26)
Årsredovisning Region Halland 2013

§ 49
Resultathantering 2013
RS120124
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna föreliggande
förslag till resultathantering för 2013.
Ärendet
Landstingsfullmäktige beslutade i maj månad 2006 att revidera reglerna för
resultathantering fr o m 2007 då en ny organisation började gälla. Förändringen
innebar att samtliga nämnders ackumulerade resultat nollställdes vid ingången till
2007 med undantag av resultat för allmäntandvård, psykiatri,
hjälpmedelsnämnden, servicenämndens verksamhet samt 30 procent av
läkemedelsresultatet avseende basläkemedel och specialistläkemedel.
För resultat fr o m 2007 gäller principen att styrelser/nämndernas samlade överoch underskott balanseras till nästkommande år i ambitionen att medverka till ett
effektivare resursutnyttjande. Styrelsernas/nämndernas resultat, efter analys av
hur
förväntade mål och produktionskrav uppfyllts och därmed sammanhängande
eventuell resultatjustering, balanseras till 100 procent och tillförs eget kapital.
För basläkemedel och specialistläkemedel i öppen vård gäller att endast 30
procent av resultatet balanseras inom landstingsstyrelsen. Inom närsjukvården
ska resultatet för allmäntandvården och för vårdenheterna inom Vårdval Halland
särskiljes och det egna kapitalet särredovisas.
I april 2009 reviderades regelverket så att det för balanserade överskott utgår
ränta motsvarande genomsnittsräntan för landstingets koncernkonto avseende
föregående redovisningsår. För att inte påföra styrelser/nämnder som har ett
negativt eget kapital ytterligare merkostnader så debiteras inte kostnadsränta.
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Samtidigt beslutades att om negativt eget kapital uppkommer ska detta täckas
genom motsvarande överskott i redovisningen helst året efter eller senast tre år
efter. Vid en mandatperiods slut ska storleken på det egna kapitalet särskilt prövas
inför kommande fyraårsperiod. Denna prövning gjordes i samband med
behandlingen av årsredovisningen 2010.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (2014-03-26)

§ 50
Lokalresursplan (LRP) mars 2014
RS130095
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen beslutar att:










Godkänna förstudien avseende Neonatal intensivvårdavdelning Hallands
sjukhus Halmstad 2014.
Genomföra det beskrivna projektet till en beräknad fastighetsinvestering
om 26,5 mnkr.
Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra beslutet.
Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra utbyten av
belysningsarmaturer till en beräknad investeringsutgift om 6,5 mnkr.
Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra utbyten av
luftbehandlingsaggregatet på Västra Vall i Varberg till en beräknad
investeringsutgift om 3,3 mnkr.
Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra ombyggnaden
för externhyresgäst på Berghem till en beräknad investeringsutgift om
5 mnkr.
Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra
fastighetsanpassning på Hallands sjukhus i Halmstad för reinvestering i
angiografilab till en beräknad investeringsutgift om 4,5 mnkr.

Ärendet
Syftet med lokalresursplan (LRP) är att:
 Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och
som kan bli en investering större än 2 mnkr.
 Ge förslag på hantering av behoven/problemen.
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 Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem.
 Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut
under planperioden.
 Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionkontoret (2014-02-28)

§ 51
Motion om Uppdrag att utreda möjlighet till införande av 50 kronors
vård, tandvård och mediciner för pensionärer i Halland
RS130456
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet
I en motion till regionfullmäktige föreslår Oleg Datsishin (–) att regionfullmäktige ska
”ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa
vårdbesök/tandvårdsbesök/recept till pris av 50 kronor för personer som har fyllt 65
år och som har pension som är lägre än 120 000 kronor per år före skatt”.
Regionkontoret föreslår att motionen ska avslås. Avgifter i hälso- och sjukvården
beslutas av regionfullmäktige i samband med budgeten.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (2014-03-26)
Skrivelse från regionkontoret (2014-02-25)
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (2014-03-10)
Motion från Oleg Datsishin (–) (2013-11-20)

§ 52
Motion om Uppdrag att utreda möjlighet till subventionerad
tandläkarundersökning för alla
RS140025
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.
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Ärendet
I en motion till regionfullmäktige föreslår Oleg Datsishin (–) att regionfullmäktige ska
”ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa en
subventionerad tandläkarundersökning per år för alla boende i Halland som skall
kosta lika mycket som en patientavgift inom sjukvården”.
Regionkontoret föreslår att motionen ska avslås.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (2014-03-26)
Skrivelse från regionkontoret (2014-02-03)
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (2014-03-10)
Motion från Oleg Datsishin (–) (2014-01-02)

§ 53
Motion om Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland
RS1300446
Beslut
Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att motionen anses besvarad
med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.
Yrkande
Per Persson (S) yrkar att regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att
motionen anses besvarad med hänvisning till att arbetet redan pågår”.
Proposition
Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition på ordförandens
förslag och Per Perssons (S) yrkande och finner att regionstyrelsen beslutat enligt
Per Perssons förslag.
Ärendet
I en motion till regionfullmäktige föreslår Hüseyin Mirza Karagöz (S) följande: att ge
uppdrag till FoUU att utse en regional samordnare för att organiserad, utbilda,
utvärdera, följa upp och uppfylla HLR utbildning i hela regionen, att anställda inom
regionala verksamheter ska utbildas kontinuerligt enligt riktlinjer av Svenska rådet för
hjärt-lungräddning, att successivt införa AED (halvautomatisk defibrillator) på våra
arbetsplatser med mer än 25 anställda, att samarbeta med HLR Rådet för att start ett
projekt i Halland där ambulans, räddningstjänst och polis medverkar”.
Regionkontoret föreslår att motionen avslås. Samtliga de aktiviteter som föreslås i
motionen pågår redan.
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Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (2014-03-26)
Skrivelse från regionkontoret (2014-02-05)
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (2014-03-10)
Motion från Hüseyin Mirza Karagöz (S) (2013-11-18)

§ 54
Revisorerna granskning av upphandling
RS130077
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen beslutar att:
Notera de synpunkter som revisorerna framför i sin rapport Revision
Upphandling och lägga rapporten till handlingarna.
Godkänna regionstyrelsens svar till revisorerna avseende vilka åtgärder
styrelse avser vidta.
Ge ekonomidirektören i uppdrag att se över gällande styrdokument för inköp
och upphandling i enlighet med projektdirektiv.
Finansiera kostnaden för nulägesanalysen om 500 000 kronor ur regionsstyrelsens
medel för oförutsedda utgifter.
Ärendet
Revisorerna i region Halland har gett PwC i uppdrag att granska
upphandlingsprocessen. Revisionen berör regionstyrelsen och Driftnämnd
Regionservice. Revisionsfrågorna för granskningen har varit om Driftnämnd
Regionsservice styrning och uppföljning av upphandlingsprocessen är ändamålsenlig
samt om regionstyrelsen styrning av upphandlingsprocessen är ändamålsenlig.
Driftnämnden Regionservice har i huvudsak en ändamålsenlig styrning och
uppföljning av upphandlingsprocessen. Bedömningen är avgränsad till den
stödfunktion för upphandlingar som regionupphandlingar svarar för enligt
regionstyrelsens uppdrag till nämnden.
Vad gäller regionsstyrelsens styrning av upphandlingsprocessen anser revisorerna
att denna inte är ändamålsenlig. Regionstyrelsen brister i ansvaret för den
strategiska styrningen av upphandlingen. Revisorerna rekommenderar
Regionstyrelsen att se över och klargöra ansvaret för strategiska och övergripande
frågor som avser inköp och upphandling samt formulera uppdrag och ansvar för
upphandlingsforum.
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Nuvarande inköps- och upphandlingspolicy fastställdes av regionfullmäktige i juni
2011 och gäller för samtliga nämnder och styrelser. Från och med 2012 organiseras
regionupphandling under driftsnämnden för regionsservice. Efter genomförd
omorganisation där regionupphandling överfördes från regionstyrelsen till
driftsnämnden för regionservice finns det ett behov att se över och anpassa gällande
styrdokument för inköp och upphandling. Regionstyrelsen svarar, även efter
omorganisation, för strategisk styrning och utveckling av koncernens upphandling.
Behov av översyn framkom även vid ett möte i juni 2013 mellan regionstyrelsens
presidium och hälso- och sjukvårds arbetsutskott.
Ekonomidirektören föreslås få i uppdrag att se över gällande styrdokument
för inköp och upphandling i enlighet med det projektdirektiv som bifogats
ärendet.
Syftet med projektet är att beskriva nuläget och därefter presentera förslag till
styrdokument för inköp och upphandling. Uppdraget ska genomföras utifrån
nulägesanalys och regionens övergripande mål samt ge förslag på hur det
strategiska inköps och upphandlingsarbetet kan genomföras.
Senast november 2014 ska en nulägesrapport över inköpsvolym och systemstöd
presenteras. I maj 2015 ska förslag till styrdokument presenteras för en
ändamålsenligt och effektiv inköp- och upphandlingsverksamhet som innefattar
systemstöd för hela processen från behov till faktura samt uppföljning.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (2014-03-26)
Skrivelse från regionkontoret (2014-03-04)
Projektdirektiv för översyn av styrdokument för inköp och upphandling
(2014-03-04)
Revisionsrapport om upphandling (2013-11-12)

§ 55
Revisorernas granskning av regionstyrelsens interna kontroll
avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar
RS130077
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen yttrar sig enligt förslag.
Ärendet
Revisorerna för Region Halland har överlämnat rapport över granskning av
regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella
anläggningstillgångar för yttrande.
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Sammanfattningsvis så bedömer revisorerna att regionstyrelsens interna kontroll
avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar inte är tillräcklig p g a
bristande rutiner, otydligt ansvar och bristande kontroll.
Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att säkerställa och samordna ansvaret
avseende anläggningstillgångarnas värde och påpekar att organisationsförändringar
och byte av ekonomisystem innebär en ökad risk för felaktigheter.
Vidare saknas enligt revisorerna rutiner och riktlinjer för gränsdragning mellan
investeringar och underhåll och framhåller att regionstyrelsen i högre utsträckning
behöver säkerställa framtagandet av rutiner. Revisorerna bedömer också att
avskrivningstiderna inte alltid anpassas efter tillgångens nyttjandeperiod,
samt att regionen behöver säkerställa att anskaffade tillgångar existerar och finns i
regionens ägo.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionkontoret (2014-02-20)
Revisionsrapport om anläggningstillgångar (2013-12-17)

§ 56
Information om budgetarbetet
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Information lämnas om budgetarbetet.

§ 57
Månadsrapport för Region Halland
RS140031
Beslut
Regionstyrelsen beslutade med hänvisning till de åtgärder som beslutats i
paragraf 48 om årsredovisning Region Halland 2013 notera informationen till
protokollet.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari – februari 2014.
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Handlingar i ärendet
Månadsrapport för Region Halland januari – februari 2014

§ 58
Återrapportering från kommunberedningens sammanträde
2014-02-26
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 2014-02-26.

§ 59
Anmälan av fattade delegationsbeslut
RS140029
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna.
Ärendet
Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.
Handlingar i ärendet
Anmälan av fattade delegationsbeslut 26 mars 2014

§ 60
Anmälan av protokoll
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.
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Ärendet
Anmäles protokoll från
 Driftnämnden Regionservice 2014-01-30, 2014-02-13
 Kulturutskottet 2014-01-22, 2014-02-06
 Hallandstrafikens styrelse 2013-12-13
Handlingar i ärendet
Protokoll

§ 61
Regiondirektören informerar
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är
information från regiondirektören med flera.

Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret
§ 62
Månadsrapport för regionkontoret
RS140031
Beslut
Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Information lämnas om regionkontorets månadsrapport januari – februari 2014.
Handlingar i ärendet
Månadsrapport för regionkontoret januari – februari 2014
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Övrigt
§ 63
Ombud till ordinarie årsstämma i Inera AB
RS140004
Beslut
Regionstyrelsen beslutade utse hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande
Mats Eriksson (M) till ombud vid ordinarie årsstämma i Inera AB torsdag
24 april.
Ärendet
Region Halland ska utse ombud till Inera AB vid ordinarie årsstämma torsdag
24 april kl 09:00.

§ 64
Öppna jämförelser kollektivtrafik 2014
Beslut
Regionstyrelsen beslutade anteckna den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2006 gjort Öppna jämförelser
inom ett flertal verksamhetsområden. Idag presenteras den första rapporten för
kollektivtrafik. Lagstiftningen för kollektivtrafik och de regionala
kollektivtrafikmyndigheternas ansvar gör det angeläget att öka den politiska
styrningen. Som ett led i detta publicerar SKL Öppna jämförelser.

Vid protokollet

Maria Fransson
Justerat 2014-04-04

Gösta Bergenheim

Per Persson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2014-04-04

Inga-Britt Svensson, registrator
RS 2014-03-26
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