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Regionstyrelsen

Reglemente för styrelsen och nämnder i Region Skåne
Ordförandens förslag

1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reglemente för
styrelse och nämnder i Region Skåne mandatperioden 2019-2022.
2. Nuvarande arbetsordning för regionfullmäktige förlängs att gälla till
och med 2019-03-31, och regionstyrelsen ges i uppdrag att senast
2019-02-26 lägga förslag till ny arbetsordning.
Sammanfattning

Fullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa ett reglemente för
styrelsen, nämnder och revisorer. Ny politisk organisation har godkänts av
regionfullmäktige och föreliggande förslag till reglemente beskriver
ansvarsområdena. Patientnämndens reglemente har reviderats på grund av
att antalet ersättare har förändrats från tretton till elva.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-20
2. Reglemente för styrelser och nämnder
3. Reglemente för patientnämnd
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Fullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa ett reglemente för
styrelsen, nämnder och revisorer. Ny politisk organisation har godkänts av
regionfullmäktige och föreliggande förslag till reglemente beskriver
ansvarsområdena. Patientnämndens reglemente har reviderats på grund av
att antalet ersättare har förändrats. Revisorernas reglemente har inte
förändrats.
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För att skapa utrymme för analys och utveckling av nuvarande
arbetsordning för regionfullmäktige föreslås att nuvarande arbetsordning
förlängs att gälla till och med 2019-03-31. Samtidigt får regionstyrelsen i
uppdrag att senast vid fullmäktiges sammanträde 2019-02-26 presentera ett
förslag till ny arbetsordning.
Förslag till nytt reglemente kan sammanfattas enligt följande:
Regionstyrelsen
- Får en tydligare roll genom nya kommunallagens regel som ger
styrelsen möjligheter att styra strategiskt och stärka den
samordnande rollen genom att kunna fatta beslut som rör andra
nämnders verksamhet, enligt delegation från fullmäktige. Krävs
dock ett särskilt beslut i RF.
- Styrelsen är driftledningsnämnd för medicinsk service
- Arbetsutskottet bereder frågor om utveckling av digitalisering och
strategier för medborgardialog
Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Får en renodlad roll som övergripande samordnare av behov på
kort och lång sikt ur ett befolkningsperspektiv. I detta uppdrag
ingår även tandvård.
- Nämnden ska till styrelsen lämna förslag till hälso- och
sjukvårdsbudget inför beslut i fullmäktige. Förslaget ska
innehålla uppdrag, prioriterade områden och övergripande mål
och måltal. Det ska också innehålla en fördelning av budgeten
utifrån fastställd nämndstruktur och fastställda budgetfördelningsprinciper.
- Nämndens roll i budgetfrågor blir före beslut i
styrelse/fullmäktige och inte efter beslut.
- Nämnden beslutar om principiella frågor kopplade till
sjukhusstyrelserna såsom förändringar i utbud och struktur eller
frågor som berör flera sjukhusorganisationer. Motsvarande gäller
även för primärvårdsnämnden och psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden.
- Nämnden får ett ansvar för den övergripande utvecklingen av de
vårdpolitiska frågorna och har ett särskilt ansvar för utveckling
vården i samarbete med Skånes kommuner
- Ansvar för upphandling, finansiering och uppföljning av privat
vård
- Tar fram förslag till avgifter och taxor inom hälso- och
sjukvården
Tio driftledningsnämnder/styrelser inom hälso- och sjukvården med
likartad struktur i uppdrag och ansvar inrättas; Psykiatri, -habilitering- och
hjälpmedelsnämnd, primärvårdsnämnd, sjukhusstyrelser för SUS,
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Landskrona, Helsingborg, Ängelholm, Kristianstad, Hässleholm, Ystad
samt Trelleborg.
Samtliga tio driftledningsnämnder
- Ska fastställa en verksamhetsplan och internbudget
- Har ett övergripande ansvar för att verksamheternas resurser
används på ett rationellt och effektivt sätt
- Får besluta om verksamhetsförändringar inom ansvarsområdet
och under förutsättning att uppdraget uppfylls.
- Principiellt omfattande förändringar bereds i nämnden/styrelsen
och hänskjuts till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
- Biträda HSN i frågor som berör utveckling av vården i
samarbetet med Skånes kommuner
- Psykiatri, -habilitering- och hjälpmedelsnämnden får ansvar för
handikappfrågorna
Kollektivtrafiknämnden får ett tydligare ansvar för trafikförsörjningsprogrammet.
Regionala utvecklingsnämnden får en stödjande roll för trafikförsörjningsprogrammet. Till nämnden knyts en folkhälsoberedning samt ett utskott
(för att kunna fatta erforderliga beslut.)
Det finanspolitiska ramverket gäller fortsatt alla nämnder/styrelser, dock
med en tydligare formulering
Samtliga nämnder/styrelser ska arbeta med att stödja införandet av
regiongemensamma system inom sitt område. De ska även arbeta med att
utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ekonomiska konsekvenser av den förändrade politiska organisationen
kommer att beaktas i budget för förtroendemannaorganisationen 2019.
Juridisk bedömning

Samråd har skett med regionjurist.
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