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Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå 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 hälsooch 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
Reservation I
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Jonas Strand (S), Therese
Stoltz (S), och Patrik T Nilsson (S) reserverar sig till förmån för eget, Miljöpartiets och
Vänsterpartiets förslag.
Reservation II
Carita Boulwén (SD) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Protokollsanteckning I
Ej tjänstgörande ersättarna Agnes Hulthén (V) och Svein Henriksen (MP), antecknar
till protokollet att de instämmer i Socialdemokraternas reservation i ärendet.
Protokollsanteckning II
Ej tjänstgörande ersättare Ann-Heléne Djivjak (SD) antecknar till protokollet att hon
instämmer i Sverigedemokraternas reservation i ärendet.

Yrkande I
Mikaela Waltersson (M) yrkar på bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets
förslag till mål och budget 2021-2025. I yrkandet instämmer Tommy Rydfeldt (L),
Benny Strandberg (KD), Christian Johansson (M), Per Stenberg (M) och Helene
Andersson (C).
Yrkande II
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar på bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets
och Vänsterpartiets förslag till budget och mål 2021. I yrkandet instämmer Per Stané
Persson (S) och Patrik T Nilsson (S).
Yrkande III
Carita Boulwén (SD) yrkar på bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2021.
I yrkandet instämmer Stina Isaksson (SD).
Propositionsordning
Sedan överläggningarna avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag till
beslut: regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag, Socialdemokraternas,
Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag och Sverigedemokraternas förslag.
Ordförande ställer proposition mellan regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets
förslag (yrkande I), Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag
(yrkande II) och Sverigedemokraternas förslag (yrkande III) och finner att
regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag.
Votering är begärd och ska verkställas.
Ordföranden meddelar att regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag är
huvudförslag i huvudvoteringen.
Proposition gällande motförslag i huvudvotering
Ordförande ställer proposition mellan Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Miljöpartiets förslag och Sverigedemokraternas förslag och finner att
regionstyrelsen beslutat utse Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets
förslag till motförslag.
Votering är begärd och ska verkställas.
Votering om motförslag
För att avgöra vilket yrkande som är motförslag i huvudomröstning uppläses och
godkännes följande voteringsproposition.
Den som vill bifalla Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag
röstar ja.
Den som vill bifalla Sverigedemokraternas förslag röstar nej.

Vid votering lämnas fem ja-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané
Persson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S), och Patrik T Nilsson (S)) och två
nej-röster (Carita Boulwén (SD) och Stina Isaksson (SD)). Åtta ledamöter (Helene
Andersson (C), GunMarie Stenström (M), Christian Johansson (M), Per
Stenberg (M), Kristina Karlsson (C), Benny Strandberg (KD), Tommy Rydfeldt (L)
och Mikaela Waltersson (M)) avstår från att rösta.
Ordföranden finner att Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag
är motförslag i huvudvoteringen.
Huvudvotering
Följande voteringsproposition uppläses och godkännes.
Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag
röstar nej.
Vid votering lämnas åtta ja-röster (Helene Andersson (C), GunMarie
Stenström (M), Christian Johansson (M), Per Stenberg (M), Kristina Karlsson (C),
Benny Strandberg (KD), Tommy Rydfeldt (L) och Mikaela Waltersson (M)) och fem
nej-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Jonas Strand (S),
Therese Stoltz (S), och Patrik T Nilsson (S)). Två ledamöter (Carita Boulwén (SD)
och Stina Isaksson (SD)) avstår från att rösta.
Regionstyrelsen har beslutat enligt med regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets
förslag.
Ärendet
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.
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.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (förslag är lagt av Mikaela Waltersson (M),
Helene Andersson (C) och Benny Strandberg (KD)) föreslår regionstyrelsen besluta
att föreslå 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 hälsooch 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
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