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RS160352, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden
Regionservice, Driftnämnden kultur och skola, Gemensamma nämnden för
hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden Halland, Kungsbackanämnden,
Varbergsnämnden, Falkenbergsnämnden, Halmstadsnämnden,
Laholmsnämnden, Hyltenämnden, Ekonomi och ledning

§ 194
Region Hallands uppföljning 2017
RS160669
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
•

uppdra åt Regionstyrelsens arbetsutskott att fastställa innehållet i Riktlinjer
för Region Hallands uppföljning 2017, det vill säga uppföljningen av mål
och budget samt uppdrag och beställning till driftnämnder, styrelser och
lokala nämnder samt att tillse att riktlinjerna följs.

Ärendet
Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta
strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska resurserna på en
övergripande nivå. Även styrsystemet för invånarnas nära vård beslutas av
fullmäktige. Regionfullmäktiges övergripande mål ska prioriteras och det är
styrelsernas och nämndernas främsta uppgift att verka för att de övergripande målen
infrias.
Regionstyrelsens uppdrag är att från Mål och Budget genomföra resursfördelning
och utarbeta uppdrag till nämnderna och den egna verksamheten. Regionstyrelsen
har det samlade ansvaret att leda, styra och samordna samtliga ansvarsområden.
Styrelsen har ägaransvar för de driftnämnder som bedriver regionens verksamhet i
egen regi. Ägaransvaret handlar om en ekonomi i balans, att styra som arbetsgivare
och fastighetsägare, och om att se till att alla nämnder och styrelser följer
fullmäktiges beslut.
Nämndernas uppdrag är att verka för att den verksamhet de har ansvar för bedrivs i
enlighet med regionfullmäktiges övergripande mål samt de riktlinjer för verksamheten
som styrelsen har beslutat. Detta sker genom prioriteringar
Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning av i Regionfullmäktige beslutade Mål och
budget 2017 samt Vårdval Halland. Regionstyrelsens har också ansvaret att följa upp
sin egen verksamhet, resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och
beställning 2017 till driftsnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder samt
övriga av regionstyrelsen beslutade uppdrag. Uppföljningen används som underlag
för styrning, ledning och samordning.

Syftet med uppföljningen är att ta fram det informationsunderlag, som är nödvändigt
för en effektiv styrning på respektive organisatorisk nivå och för att ge
regionstyrelsen möjlighet att fullfölja sitt uppdrag från regionfullmäktige.
Uppföljningen är också till för att säkerställa att den plan som är beslutad följs samt
att veta vilka eventuella korrigeringar som kan behövas under året. Förekommer
avvikelse ska åtgärdsplan i normalfallet upprättas. I reglementet till styrelserna och
nämnderna framgår det vilket ansvar var och en har för att följa upp sin verksamhet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
•

uppdra åt Regionstyrelsens arbetsutskott att fastställa innehållet i
Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017, det vill säga
uppföljningen av mål och budget samt uppdrag och beställning till
driftnämnder, styrelser och lokala nämnder samt att tillse att
riktlinjerna följs
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