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Beslut
Regionstyrelsen beslutar 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.
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
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