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Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands
uppföljningsrapport 1 2022
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
• godkänna Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2022
Sammanfattning
I samband med hävningen av pandemirestriktionerna har samtliga hälso- och
sjukvårdsförvaltningar sett förändringar i sin produktion gentemot föregående
år. Exempelvis har provtagningen mot covid-19 sjunkit markant, medan en
produktionsökning noteras inom den planerade vården.
Region Halland är fortsatt bland de regioner som har högst tillgänglighet till
specialistvård. För medicinsk bedömning i primärvården noteras en
förbättring gentemot föregående år och Hallands resultat ligger över riket i
genomsnitt.
Inom infrastrukturområdet bedriver regionen påverkansarbete gentemot
regeringen för att belysa behovet av nya investeringar inom infrastrukturen.
Samtidigt pågår förberedelser inför ett eventuellt nytt uppdrag inom regional
fysisk planering, i samverkan med Hallands kommuner. För att främja en god
näringslivsutveckling pågår arbete med att utveckla kommunikationen kring
och utbudet av regionens olika företagsstöd.
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Kulturverksamheten har påbörjat sin återstart efter pandemin. Det är ännu för
tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna, men det framkommer i dialog med
kultursektorn att de regionala stöden har varit betydelsefulla.
Trots att resandet fortsatt är lägre än under perioden innan pandemin, har
kollektivtrafikresandet visat en god återhämtningsförmåga med en positiv
trend under årets inledande månader.
Det säkerhetspolitiska läget har ytterligare understrukit behovet av säkerhet
och robusthet i regionens system. Utöver säkerställd trygghet är den största
utmaningen för fortsatt digital utveckling inom vården och regionen just nu
försörjning av digital kompetens. Som en följd av detta går alla planerade
initiativ inte framåt i önskad takt. Ett arbete för att adressera utmaningen på
både kort och lång sikt är påbörjat.
Bakgrund
Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2022 och sker
tre gånger per år. Uppföljningsrapport 1 behandlar perioden januari - april
2022 och redovisar den verksamhet som stödjer beslutade fokusområden,
samt målvärdet för de indikatorer som är knutna till fokusområdena.
Den ekonomiska uppföljningen består av en utvärdering av resultatet och
ekonomisk ställning, samt balanskravsresultatet. Kapitel 3 innehåller
resultaträkning, balansräkning, driftredovisning och investeringsredovisning.
Konsekvensbeskrivning
Genom att följa de indikatorer som i dagsläget är möjliga att analysera ur ett
jämställdhetsperspektiv synliggörs eventuella skillnader mellan könen, vilket
bidrar till att beslut om åtgärder kan tas i framtida planeringsprocesser.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 918 mnkr för 2022 och
därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i
balans.
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Bilaga:
Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2022.
Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder och styrelser.

