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Beslut om Mål och budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2027
RS220447
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fastställa skattesatsen till 11,40 för 2023
fastställa Mål och Budget 2023 med ekonomisk plan 2024–2027 i enlighet
med bilagt förslag
fastställa Nämndernas budgetramar, enligt bilaga 1
fastställa Investeringsplan 2023–2027, enligt bilaga 2
fastställa ersättningsnivåer inom tandvård, enligt bilaga 3
fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Halland Närsjukvård, enligt bilaga 4
fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Specialistsjukvård, enligt bilaga 5
fastställa Patientavgift och övriga egenavgifter, enligt bilaga 6
medge Hallandstrafiken en gemensnittlig 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
Ej tjänstgörande ersättarna Agnes Hulthén (V) och Svein Henriksen (MP), antecknar
till protokollet att de instämmer i Socialdemokraternas reservation i ärendet.
Yrkande I
Benny Strandberg (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets
förslag. I yrkandet instämmer Gösta Bergenheim (M), Tommy Rydfeldt (L) och
Christian Johansson (M).
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Yrkande II
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och
Vänsterpartiets förslag till mål och budget 2023.
Yrkande III
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till mål och budget
2023.
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
Ordförande ställer proposition mellan Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Miljöpartiets förslag och Sverigedemokraternas förslag och finner att
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets 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.
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Vid votering lämnas åtta ja-röster (GunMarie Stenström (M), Elisabet Babic (M),
Christian Johansson (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina Karlsson (C), Benny
Strandberg (KD), Tommy Rydfeldt (L) och Helene Andersson (C)) 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 regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag.
Ärendet
Mål och budget anger de övergripande planeringsinriktningarna för perioden 20232027 genom att tydliggöra prioriterade utvecklingsområden. Den löpande ordinarie
verksamheten är kärnan i Region Hallands uppdragsutövande och av yttersta vikt.
Mål och budget utgår ifrån den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och från
Tillväxtstrategin, Hälso- och sjukvårdsstrategin samt Kulturstrategin.
Syftet är att ge en övergripande vägledning om vad Region Halland ska fokusera på
för att klara uppdraget och till 2027 nå målsättningarna i strategierna. Region
Hallands Mål och Budget 2023-2027 beslutas av Regionfullmäktige och är en
utgångspunkt till nämndernas och styrelsens verksamhetsplaner.
Varje nämnd och styrelse har ett ansvar att bryta ner och konkretisera
regionfullmäktiges beslutade Mål och budget i en verksamhetsplan som fastställs av
nämnden/styrelsen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (förslaget 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 2023
fastställa Mål och Budget 2023 med ekonomisk plan 2024–2027 i enlighet
med bilagt förslag
fastställa Nämndernas budgetramar, enligt bilaga 1
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•
•
•
•
•
•

fastställa Investeringsplan 2023–2027, enligt bilaga 2
fastställa ersättningsnivåer inom tandvård, enligt bilaga 3
fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Halland Närsjukvård, enligt bilaga 4
fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Specialistsjukvård, enligt bilaga 5
fastställa Patientavgift och övriga egenavgifter, enligt bilaga 6
medge Hallandstrafiken en gemensnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken
om högst tre (3) procent

Beslutsunderlag
• Beslutsförslag - Beslut om Mål och budget 2023 och ekonomisk plan 2024–
2027
• Mål och Budget 2023-2027
• Bilaga 1 Nämndernas budgetramar
• Bilaga 2 Investeringsplan 2023-2027
• Bilaga 3 Ersättningsnivåer inom tandvård 2023
• Bilaga 4 Ersättningsnivåer inom Vårdval Halland närsjukvård 2023
• Bilaga 5 Ersättningsnivåer inom vårdval specialistvård 2023
• Bilaga 6 Patientavgift och övriga egenavgifter 2023
• Bilaga 7 Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland
• Mål och budget 2023 S V och MP
• Bilaga 1 Nämndernas budgetramar 2023 S V o MP
• Bilaga 2 Investeringsplan 2023-2027 S V MP
• Bilaga 3 Ersättningsnivåer inom tandvård 2023
• Bilaga 4 Ersättningsnivåer inom Vårdval Halland närsjukvård 2023 S V MP
• Bilaga 5 Ersättningsnivåer inom vårdval specialistvård 2023
• Bilaga 6 Patientavgift och övriga egenavgifter 2023
• Bilaga 7 Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland
• SD budget 2023 Region Halland
Expedieras till
Samtliga nämnder och styrelser
Vid protokollet
Maria Fransson
Justering av protokollet sker under vecka 24
Helene Andersson
Lise-Lotte Bensköld Olsson
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