Kallelse/föredragningslista
2021-06-23

Regionfullmäktige
Tid: kl. 09:00-18:00
Plats: Regionens hus Halmstad / digitalt genom Teams

Ledamöter
Per Stané Persson (S)
Mikaela Waltersson (M)
Tommy Bech (SD)
Christian Lidén (C)
Margit Bik (S)
Dag Hultefors (M)
Lars Gustafsson (KD)
Ann Molander (L)
Lars Fritzon (S)
Anton Nilsson (SD)
Elisabet Babic (M)
Agnes Hulthén (V)
Lovisa Ljungberg (C)
Kerstin Nilsson (S)
Johan Lindahl (S)
Carita Boulwén (SD)
Svein Henriksen (MP)
Eva Karin Möllefors (M)
Johnny Rosenberg Bodmar (KD)
Monica Yngvesson (S)
Christofer Lundholm (M)
Sebastian Hassel (S)
Georg Cserti (SD)
Hüseyin Mirza Karagöz (S)
Ingegerd Torhall (L)
Helén Andersson (C)
GunMarie Stenström (M)
Svetlana Svensson (V)
Ove Bengtsson (C)
Patrik Thorsson Nilsson (S)
Sara-Lena Bjälkö (SD)
Agnes Agnieszka Polak Ljung (M)
Carina Ejdestig (KD)
Catharina Berghorn (S), 2:e vice ordförande
Lars Björk (SD)
Gustaf Kristensson (S)
Camilla Gustafsson (S)
Inger Brosved (L)
Gösta Bergenheim (M)
Helene Andersson (C)
Inger Svensson (M)
Madelene Thomsen (M)
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Erik Hellsborn (SD)
Niklas Mattsson (KD)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Åke Andersson (V)
Anna Roos (C)
Göran Gunnarsson (S)
Stina Isaksson (SD)
Therese Stoltz (S)
Christoffer Johansson (S)
Maria Losman (MP)
Tommy Rydfeldt (L)
Christian Johansson (M)
Stephan Philipson (M)
Kristina Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Ulrika Jörgensen (M)
Benny Strandberg (KD)
Susanne Andersson (SD)
Jonas Strand (S)
Per Carlsson (L)
Axel Storckenfeldt (M)
Agneta Åkerberg (C)
Helen Ung Le (S)
Lena Ludvigsson (V)
Lisa Andersson (M)
Ann-Helene Djivjak (SD)
Mikael Delin (S)
Per Stenberg (M)
Karl Gunnar Svensson (KD)
Ersättare
Jonas Hellsten (M)
Bengt Kjellgren (M)
Christina Nillius (M)
Lena Carlbom (C)
Marie Björsell (C)
Anne Rosvall (L)
Georgia Ferris (KD)
Magnus Hedman (KD)
Christina Nilsson (S)
Susanne Enger (KD)
Marita Johansson (S)
Conny Carlsson (S)
Malin Karlsson (S)
Bo Bjelvenstedt (S)
Jeanet Kjöller (S)
Anita Gidén (V)
Stefan Edlund (MP)
Lars Agbrant (M)
Charlotta Jonson (M)
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Per Yngve Bengtsson (S)
Kim Johansen (S)
Ann-Christin Wendpaap (S)
Eva Gullberg (M)
Reine Antonér (M)
Kristian Wallman (M)
Ulrika Högstrand (KD)
Morgan Börjesson (KD)
Jimmy Eriksson (S)
Anne Sjölund (S)
Göran Sandberg (S)
Marianne Pleijel (M)
Mariette Grattbeck (M)
Ingrid Stjernerberg (M)
Hravn Forsne (M)
Maud Lanne (S)
Martin Aronsson (S)
Lovisa Aldrin (L)
Eva Borg (S)
Marie Petzäll (SD)
Roland Norrman (M)
Gunilla Rivle (L)
Niklas Liljeroth (M)
Anders Ekström (M)
Eva M Larsson (MP)
Kjell-Erik Karlsson (V)
Björn Larsson (SD)
Jörgen Johansson (S)
Jörgen Johanson (S)
Joacim Svensson (SD)
Charlotte Wallenstein (M)
Josefin Green (M)
Irene Gustavsson (S)
Britt Rehbinder (S)
Ulrika Wiland Sonesson (V)
Maria Bronelius (C)
Angela Magnusson (M)
Lukas Nord Axelsson (S)
Willemo Ekman (S)
Peter Berndtson (SD)
Jan Riise (MP)
Övriga
Thomas Jönsson (M), ordförande

Samuel Lindh, sekreterare
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1.

Mötets öppnande
Beslutsunderlag
 Valkretsar RF 210623

2.

Upprop

3.

Val av protokollsjusterare samt
justeringsdatum
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 utse NAMN och NAMN att jämte ordföranden justera protokollet
 justering sker den 2021-XX-XX klockan XX:YY, regionens hus,
Halmstad

4.

Anmälan av inkomna/utgående
skrivelser/protokoll 2021
RS210019
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 anteckna skrivelserna till protokollet
Beslutsunderlag
 Revisionsrapport Granskning av Följsamhet till lag om stöd vid
klagomål
 Revisionsrapport Uppföljande granskning av BUP

5.

Anmälan av interpellationer 2021
RS210022
Beslutsunderlag
 Interpellation från (S) Behandling av SMA

6.

Anmälan av motion från Socialdemokraterna
beträffande Mammografi utan åldersgräns
RS210716
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning
Sammanfattning
Kerstin Nilsson, Socialdemokraterna, har väckt motion om mammografi utan
åldersgräns.
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Beslutsunderlag
 Motion från Socialdemokraterna beträffande Mammografi utan
åldersgräns

7.

Anmälan av motion från
Sverigedemokraterna om Teckenspråk- och
skrivtolkning av regionfullmäktiges
sammanträden
RS210734
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning
Sammanfattning
Carita Boulwén och Stina Isaksson, Sverigedemokraterna, har väckt motion
om teckenspråk- och skrivtolkning av regionfullmäktiges sammanträden.
Beslutsunderlag
 Uppdaterad Motion från Sverigedemokraterna om Teckenspråk- och
skrivtolkning av regionfullmäktiges sammanträden

8.

Anmälan av inkomna motioner
Sammanfattning
Anmälan av motioner som inkommit efter utskick av kallelse.

9.

Avsägelse av uppdrag som ledamot eller
ersättare i regionfullmäktige
RS180443
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 entlediga Anne Rosvall (L) från uppdrag som ersättare i
regionfullmäktige från och med den 23 juni 2021.
 entlediga Niklas Mattsson (KD) från uppdrag som ledamot i
regionfullmäktige från och med den 1 juli 2021.
 begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen.
Sammanfattning
Föreligger avsägelse från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige från
Anne Rosvall (L) inkommen 2021-05-21.
Föreligger avsägelse från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige från och
med 1 juli 2021 från Niklas Mattsson (KD), inkommen 2021-06-21.
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Beslutsunderlag
 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Regionfullmäktige, Anne
Rosvall (L)
 Avsägelse från samtliga uppdrag, Niklas Mattsson (KD)

10.

Valärenden
RS180443
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 entlediga Niklas Mattsson (KD) från följande uppdrag från och med
den 1 juli 2021.
- ledamot i Driftnämnden närsjukvård
- ersättare i regionstyrelsen
- ledamot i Bergerska stiftelsen.


till ny ledamot i Driftnämnden närsjukvård utse Johnny Rosenberg
Bodmar (KD), Halmstad, för perioden 1 juli 2021 t.o.m 31 december
2022.



bordlägga val av ny ersättare till regionstyrelsen.



utse Magnus Hedman (KD), Halmstad, till ny ledamot i Bergerska
stiftelsen för perioden 1 juli 2021 t.o.m. 31 december 2022.

Sammanfattning
Niklas Mattsson (KD) har inkommit med avsägelse från samtliga uppdrag i
Region Halland från och med den 1 juli 2021.
Beslutsunderlag
 Avsägelse från samtliga uppdrag, Niklas Mattsson (KD)

11.

Information med anledning av corona

12.

Beslut om årsredovisning 2020 för
Samordningsförbundet i Halland
RS200016
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 notera årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Halland till
handlingarna
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Sammanfattning
Regionfullmäktige ska enligt Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) behandla frågan om ansvarsfrihet för
samordningsförbundet. Årsredovisningen 2020 för Samordningsförbundet i
Halland har inkommit samt revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
 Paragraf 79 - Beslut om Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 för
Samordningsförbundet i Halland
 Beslutsförslag Beslut om Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 för
Samordningsförbundet i Halland
 Revisionsberättelse för Samordningsförbundet från Regionens och
kommunernas revisor
 Årsredovisning och revisionsrapport för Samordningsförbundet 2020
Expedieras till
Samordningsförbundet i Halland

13.

Beslut om ansvarsfrihet 2020 för
Samordningsförbundet i Halland
RS200016
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020
Sammanfattning
Regionfullmäktige ska enligt Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) behandla frågan om ansvarsfrihet för
samordningsförbundet. Årsredovisningen 2020 för Samordningsförbundet i
Halland har inkommit samt revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
 Paragraf 79 - Beslut om Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 för
Samordningsförbundet i Halland
 Beslutsförslag Beslut om Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 för
Samordningsförbundet i Halland
 Revisionsberättelse för Samordningsförbundet från Regionens och
kommunernas revisor
 Årsredovisning och revisionsrapport för Samordningsförbundet 2020
Expedieras till
Samordningsförbundet i Halland
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14.

Beslut om årsredovisning 2020 Sigrid och
Adolf Nordenborgs stiftelse
RS210496
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 godkänna årsredovisning 2020 för Sigrid och Adolf Nordenborgs
stiftelse
Sammanfattning
Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse har överlämnat
årsredovisningen för 2020.
Revisorerna har granskat årsredovisning och styrelsens förvaltning. I
revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden en rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31
december 2020. Revisorerna har inte kunnat finna att styrelseledamöterna
har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Enligt stiftelseförordnandet ska regionfullmäktige besluta om att godkänna
årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Med anledning av revisorernas uttalande och stadgans lydelse föreslås att
årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
 Paragraf 76 - Beslut om årsredovisning 2020 Sigrid och Adolf
Nordenborgs stiftelse
 Beslutsförslag Beslut om årsredovisning 2020 Sigrid och Adolf
Nordenborgs stiftelse
 Årsredovisning 2020, Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
Expedieras till
Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

15.

Beslut om ansvarsfrihet 2020 Sigrid och
Adolf Nordenborgs stiftelse
RS210496
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2020 för Sigrid
och Adolf Nordenborgs stiftelse
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Sammanfattning
Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse har överlämnat
årsredovisningen för 2020.
Revisorerna har granskat årsredovisning och styrelsens förvaltning. I
revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden en rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31
december 2020. Revisorerna har inte kunnat finna att styrelseledamöterna
har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Enligt stiftelseförordnandet ska regionfullmäktige besluta om att godkänna
årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Med anledning av revisorernas uttalande och stadgans lydelse föreslås att
årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
 Paragraf 76 - Beslut om årsredovisning 2020 Sigrid och Adolf
Nordenborgs stiftelse
 Beslutsförslag Beslut om årsredovisning 2020 Sigrid och Adolf
Nordenborgs stiftelse
 Årsredovisning 2020, Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
Expedieras till
Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

16.

Redovisning av genomförande av beslut
fattade i regionstyrelsen och
regionfullmäktige våren 2021
RS190964
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 lägga redovisningen av fattade beslut till handlingarna
Sammanfattning
Regionkontoret redovisar status på genomförandet av de beslut som
regionstyrelsen och regionfullmäktige fattat under innevarande
mandatperiod.
Redovisningen syftar till att ge insyn i och förenkla uppföljningen av fattade
politiska beslut. Regionstyrelsen och regionfullmäktige får genom
redovisningen en ökad inblick i varandras beslut och i verkställigheten av
dessa beslut.
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Redovisningen av genomförande av fattade beslut uppdateras varje vår och
höst och lämnas till regionstyrelsen och regionfullmäktige med samma
intervall. Hösten 2020 redovisades uppdrag inte på grund av att
pandemihanteringen tog nödvändiga resurser i anspråk.
Beslutsunderlag
 Paragraf 74 - Redovisning av genomförande av beslut fattade i
regionstyrelsen och regionfullmäktige våren 2021
 Tjänsteskrivelse Redovisning av genomförande av fattade beslut i
regionfullmäktige våren 2021
 Uppdragslista regionfullmäktige - uppföljning våren 2021 pågående
uppdrag
 Uppdragslista regionstyrelsen - uppföljning våren 2021 pågående
ärenden
Expedieras till
Expedieras ej

17.

Redovisning av pågående motioner april
2021
RS160315
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 lägga redovisningen över pågående motioner till handlingarna
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska regionstyrelsen två gånger om
året redovisa till fullmäktige vilka motioner som ännu inte har slutbehandlats.
I skrivande stund är femton motioner ej slutbehandlade. En motion har varit i
beredning längre tid än ett år, Grön Rehabilitering. Denna motion beräknas
nå fullmäktige i oktober 2021.
Beslutsunderlag
 Paragraf 73 - Redovisning av pågående motioner april 2021
 Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner april 2021
Expedieras till
Samtliga driftnämnder
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18.

Beslut om införande av screening för tjockoch ändtarmscancer i Region Halland 2023
RS190571
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 införa screening för tjock- och ändtarmscancer 2023
 regionstyrelsen förordar att medel avsätts i ordinarie budgetprocess
för 2023 med 7 879 tkr enligt bifogad införandeplan. För år 2-5 i
införandeplanen förordas att de behandlas i respektive års
budgetprocess.
Införandeplan:
- 2023 7 901 tkr
- 2024 8 716 tkr
- 2025 10 078 tkr
- 2026 10 727 tkr
- 2027 11 552 tkr

Sammanfattning
Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i
Sverige och Socialstyrelsen rekommenderar screening för tjock- och
ändtarmscancer för invånare 60-74 år. Regionkontoret föreslår att screening
av tjock- och ändtarmscancer införs i Region Halland 2023 utifrån
Socialstyrelsens rekommendationer och genomlysningen av
tarmcancerscreening i Region Halland RS190571-7 (bilaga 1).
Att införa tjock- och ändtarmsscreening påverkar hela hälso- och
sjukvårdssystemet i Region Halland och införs därför successivt under fem
år.
Region Halland bör ansluta sig till det nationella kallelsesystemet gemensamt
kallelsekansli (GSK) för att förenkla införandet av screeningen. Det behövs
även ökad kapaciteten för koloskopier på Hallands sjukhus. Region Halland
bör starta arbetet med att implementera processen för tarmcancerscreening
under 2022 för att kunna ansluta sig till GSK 2023.
För att säkerställa ett högt deltagande i screeningprogrammet är
informationsinsats till invånarna i Halland av stor vikt.
Regionkontoret bedömer att screeningen bör vara avgiftsfri för invånarna.
Den totala kostnaden av en fullt implementerat tjock- och ändtarmsscreening
i Region Halland beräknas motsvara 11,5 mkr efter fem år.
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Beslutsunderlag
 Paragraf 84 - Beslut om införande av screening för tjock- och
ändtarmscancer i Region Halland
 Beslutsförslag Beslut om införande av screening för tjock- och
ändtarmscancer i Region Halland
 Tarmcancerscreening - en genomlysning av området som beskriver
konsekvenser vid ett införande i Region Halland.
 Bilaga 2 Screening för tjock- och ändtarmscancer.
Rekommendationer och bedömningsunderlag. Socialstyrelsen
 Bilaga 3 Rapporten Geomapping av tjock- och ändtarmscancer
Expedieras till
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Hallands sjukhus

19.

Beslut om avgiftsfri vaccination mot
pneumokocker
RS210235
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 pneumokockvaccination ska vara avgiftsfri för alla personer över 65
år och medicinska riskgrupper
 kostnaden för år 2021 finansieras genom att belasta gemensam
hälso-och sjukvårdsfinansiering
 kostnaden för 2022 och framåt hanteras i ordinarie budgetprocess
Sammanfattning
Genom att erbjuda kostnadsfri vaccination mot pneumokocker till riskgrupper
ger man dessa grupper skydd mot allvarlig sjukdom och död. Fördelen med
kostnadsfri vaccination är att alla som ingår i riskgrupp då ges möjlighet till
skydd mot sjukdom, oavsett ekonomisk situation. Folkhälsomyndigheten har
utfört en hälsoekonomisk analys som visar på vinster för vissa
högriskgrupper.
Beslutsunderlag
 Paragraf 85 - Beslut om vaccination mot pneumokocker
 Beslutsförslag Beslut om avgiftsfri vaccination mot pneumokocker
 210315 PM Avgiftsfri vaccination mot pneumokocker
 Remiss Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram
för personer 75 år och äldre
Expedieras till
Driftnämnd Närsjukvård
Driftnämnd Hallands sjukhus
Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnd Psykiatri
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20.

Fastställande av regional biblioteksplan
2021-2024
RS210504
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 fastställa regional biblioteksplan 2021-2024

Sammanfattning
I bibliotekslagens 17:e paragraf stadgas att alla kommuner och regioner ska
anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Driftnämnden
kultur och skola har tagit fram liggande förslag på biblioteksplan för Region
Halland för 2021-2024. Framtagandet av biblioteksplanen har samordnats i
tid med Region Hallands kulturplan som fastställdes i regionfullmäktige i
december 2020.
Beslutsunderlag
 Paragraf 83 - Fastställande av regional biblioteksplan 2021-2024
 Beslutsförslag Fastställande av regional biblioteksplan 2021-2024
 Protokollsutdrag Driftnämnden kultur och skola Regional
biblioteksplan
 Regional biblioteksplan
Expedieras till
Driftnämnden kultur och skola

21.

Sammanträdestider för regionfullmäktige
2022
RS210607
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att
 anta sammanträdestider för 2022 enligt förslag

Sammanfattning
Regionfullmäktiges presidium föreslår följande datum för sammanträde 2022.
2 mars
20 april
22 juni
26 oktober
23 november
14 december
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Beslutsunderlag
 Regionfullmäktiges sammanträdestider 2022
Expedieras till
Kungsbacka kommun
Varbergs kommun
Falkenbergs kommun
Hylte kommun
Halmstad kommun
Laholms kommun

22.

Beslut Mål och budget 2022 och ekonomisk
plan 2023-2026 - med regionpolitisk debatt
RS210638
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 fastställa skattesatsen till 11,40 för 2022
 fastställa Mål och Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2026 i
enlighet med bilagt förslag
 fastställa nämndernas budgetramar 2022-2026 enligt bilaga 1
 fastställa investeringsplan 2022-2026 enligt bilaga 2
 fastställa ersättningsnivåer inom tandvården 2022 enligt bilaga 3
 fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Halland närsjukvård 2022
enligt bilaga 4
 fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Halland specialiserad öppen
hälso- och sjukvård 2022 enligt bilaga 5
 fastställa patientavgifter och övriga egenavgifter 2022 enligt bilaga 6
 fastställa finansiering av olika verksamheter inom Region Halland
enligt bilaga 7
 medge Hallandstrafiken AB en genomsnittlig taxeförändring för
kollektivtrafiken om högst tre (3) procent

Sammanfattning
Årets budget påverkas fortsatt av den pandemi som råder och som Halland
tar sig igenom med ett gott resultat. Samtidigt som vi behöver ta höjd för de
konsekvenser som följer en pandemi, ser vi nu att vi är på väg mot ett nytt
normalläge. Det vi går igenom, skapar behov av att omsätta lärdomar och
samtidigt hantera följder av ett tufft år. Behovet av återhämtning för såväl
system som för våra medarbetare ska balanseras med uppgiften att
omhänderta det vårdbehov som vi idag inte vet allt om.
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Att leda långsiktigt och omhänderta kortsiktiga behov
Erfarenheterna sätter ljuset på dilemmat med långsiktiga strategier i en
snabbt föränderlig tillvaro. Vi ser behov av att utveckla vår förmåga att
balansera och hantera det långsiktiga utvecklingsarbetet med det kortsiktiga
behovet av att kunna ställa om utifrån att verkligheten förändras. I denna
budget fortsätter vi att bygga in beredskap för att omhänderta det
oförutsägbara, samtidigt som vi står stabilt i vår leverans av välfärdstjänster.
Alla regioner i Sverige får riktade statsbidrag och så även för att hantera
kostnader kopplade till pandemin. Statsbidragen budgeteras centralt och
utgör en del av den samlade finansieringen för att utveckla hela regionens
hälso- och sjukvårdssystem utifrån den nationella styrningen. I Region
Halland behöver dessa medel användas klokt så att vi säkerställer en
beredskap för att hantera kortsiktiga behov, utvecklingsbehov och en robust
struktur för välfärdstjänster. Vår region möter upp statsbidragen för att
kompensera pandemins verkningar. Ett exempel på detta är det utökade
driftsbidraget som ges till kollektivtrafiken.
Nya lärdomar
Vi kan konstatera att det varit en framgångsfaktor att förra årets budget
skapade förutsättningar för den flexibilitet som behövs i en kris. Region
Hallands medarbetare har visat prov på en enastående förmåga och
uthållighet i att ge god vård även under en svår tid. Det visar på stor förmåga
till omställning bland både medarbetare och verksamheter.
En del av de nya lärdomarna handlar också om kombinationen av
vårdutbudet i fysisk- och digital tappning. Detta innebär nya perspektiv på de
utrednings- och utvecklingsarbeten som påbörjats och behöver fortsätta,
kopplat till vårdens utbudspunkter.
Hållbarhetsperspektiv i årets satsningar
Nu när vi rustar för det nya normala och ett hållbart Halland, tar vi ett större
grepp om arbetet med att minska klimatpåverkan och ökar takten i att
effektivisera användning av naturresurser. Det handlar om vårt arbete med
skog, vatten och jordbruk, men också med en hållbar infrastruktur. Andra allt
viktigare värden handlar om individens behov av att kunna utvecklas på
jämlika och jämställda villkor. I vår budget gör vi satsningar på tidiga insatser
för barn och ungas hälsa och utveckling, införande av tarmcancerscreening,
psykiatrisatsningen “Peer Support”, satsningen på basutbildning för
undersköterskor samt en ökad kvalitet inom palliativ vård.
Budget 2022 – en vägledning för ett nytt normalläge
Kort sagt är årets budget en vägledning som möjliggör fortsatt utveckling
med hjälp av nya perspektiv och lärdomar. Årets satsningar spänner över
individens olika faser i livet och leder oss mot ett mer sammanhållet, hållbart
och livskraftigt Halland.
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Beslutsunderlag
 Paragraf 67 - Beslut om mål och budget 2022 och ekonomisk plan
2023-2026
 Beslutsförslag - Beslut om Mål och budget 2022 och ekonomisk plan
2023-2026
 Mål och budget 2022-2026 - Regionfullmäktige
 Bilaga 1 Nämndernas budgetramar
 Bilaga 2 Investeringsplan 2022-2026
 Bilaga 3 Ersättningsnivåer inom tandvård
 Bilaga 4 Ersättningsnivåer inom Vårdval Halland Närsjukvård
 Bilaga 5 Ersättningsnivåer inom Vårdval specialistvård
 Bilaga 6 - Patientavgifter och övriga egenavgifter
 Bilaga 7 Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland
 Budget 2022 S V MP
 SD budget 2022 för Region Halland
Expedieras till
Samtliga nämnder och styrelser

23.

Beslut om uppdragsbeskrivning och
förfrågningsunderlag för Vårdval Halland
närsjukvård 2022
RS210166
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 fastställa uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval
Halland Närsjukvård 2022
Sammanfattning
En årlig översyn och revidering ska göras inför varje nytt verksamhetsår.
2022 års revidering är gjord efter politiska beslut med syfte att förtydliga och
säkerställa innehållet för leverantörerna i Vårdval Halland närsjukvård.
Beslutsunderlag
 Paragraf 70 - Beslut om uppdragsbeskrivning och
förfrågningsunderlag för Vårdval Halland närsjukvård 2022
 Beslutsförslag Beslut om uppdragsbeskrivning och
förfrågningsunderlag för Vårdval Halland närsjukvård 2022
 Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval i
närsjukvård 2022 master
Expedieras till
Driftnämnden Närsjukvård
Vårdval Halland privata verksamhetschefer
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24.

Beslut om uppdragsbeskrivning och
förfrågningsunderlag för Vårdval Halland
specialiserad öppenvård 2022
RS210165
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 fastställa uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval
Halland specialiserad öppenvård 2022
Sammanfattning
En årlig översyn och revidering skall göras inför varje nytt verksamhetsår.
2022 års revidering är gjord efter politiska beslut med syfte att förtydliga och
säkerställa innehållet för leverantörerna i Vårdval Halland specialiserad
öppenvård.
Beslutsunderlag
 Skriftlig reservation från Socialdemokraterna ärende 11 Beslut om
uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland
specialicerad öppenvård 2022
 Paragraf 71 - Beslut om uppdragsbeskrivning och
förfrågningsunderlag för Vårdval Halland specialiserad öppenvård
2022
 Beslutsförslag Beslut om uppdragsbeskrivning och
förfrågningsunderlag för Vårdval Halland specialiserad öppenvård
 Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag Vårdval Halland
specialiserad öppenvård 2022 master
Expedieras till
Driftnämnden Psykiatri
Privata verksamhetschefer Vårdval Halland specialiserad öppenvård

25.

Beslut om Region Hallands
uppföljningsrapport 1 2021
RS210030
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 med ett godkännande lägga uppföljningsrapport 1, 2020 till
handlingarna
Sammanfattning
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.
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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.
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.
Beslutsunderlag
 Paragraf 66 - Beslut om Region Halland uppföljningsrapport 1 2021
 Beslutsförslag - Region Hallands uppföljningsrapport 1 2021
 Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari - april 2021
Expedieras till
Samtliga driftnämnder och styrelser.

26.

Svar på motion om förstärkt beredskap
RS200650
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 avslå motionen
Sammanfattning
Lise-Lotte Bensköld Olsson och Johan Lindahl, Socialdemokraterna, har i en
motion yrkat att regionen utreder ett antal frågeställningar kopplat till förstärkt
beredskap kopplat till försörjningen av skyddsutrustning och annan
medicinteknisk utrustning.
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Regionkontoret delar motionärernas uppfattning att den regionala
beredskapen kring sagda materiel behöver förstärkas. Regionkontoret ser
dock att frågeställningarna behöver hanteras samordnat och i takt med andra
samhällsaktörer och i relation till utredningar, uppdrag och lagstiftning på
nationell nivå. Frågeställningarna bör inte hanteras av regionen på egen
hand vilket blir konsekvensen av motionärernas förslag. Regionkontoret
anser därför att motionen bör avslås.
Beslutsunderlag
 Paragraf 77 - Svar på motion om förstärkt beredskap
 Svar på motion om förstärkt beredskap
 Motion från Socialdemokraterna om Förstärkt beredskap
Expedieras till
Motionärerna

27.

Motionssvar - Utreda möjligheten att nå
utsatta grupper i Halland med dålig
tandhälsa
RS201135
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 avslå yrkandet att Region Halland tar fram en handlingsplan för att
utjämna skillnader och förebygga skillnader i tandhälsa hos sin
befolkning
Sammanfattning
I en motion till Regionfullmäktige daterad 2020- 09-29 angående att nå
utsatta grupper i Halland med dålig tandhälsa för tandhälsofrämjande
åtgärder föreslår Lena Ludvigsson, Svetlana Svensson och Agnes Hultén att
Region Halland tar fram en handlingsplan för att utjämna skillnader och
förebygga skillnader i tandhälsa hos sin befolkning. Regionkontoret föreslår
avslag på yrkandet att ta fram en handlingsplan för att utjämna skillnader och
förebygga skillnader i tandhälsa hos sin befolkning.
Beslutsunderlag
 §56 RS Motionssvar - Utreda möjligheten att nå utsatta grupper i
Halland med dålig tandhälsa
 Motionssvar - Utreda möjligheten att nå utsatta grupper i Halland med
dålig tandhälsa
 Motion från Vänsterpartiet om att utreda möjligheten att nå utsatta
grupper i Halland med dålig tandhälsa för tandhälsofrämjande
åtgärder
Expedieras till
Motionärerna
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28.

Svar på interpellation till Driftnämnden
Psykiatris ordförande rörande personer med
diagnosen autism
RS210548
Sammanfattning
Lars Gustafsson (KD), ordförande i Driftnämnden psykiatri, besvarar
interpellation från Stina Isaksson (SD).
Beslutsunderlag
 Svar på interpellation autism 20210610
 Interpellation till Driftnämnden Psykiatris ordförande rörande personer
med diagnosen autism utan att samtidigt ha intellektuella
funktionsnedsättningar inte tillhör habiliteringen

29.

Svar på interpellationer och frågor

30.

Avslutning
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