
Resan mot nya  

Region Halland 



Vad var det som hände 

den 1 januari 2011? 

• Vad innebar det att Halland blev region? 

• Var det landstinget som bytte namn? 

• Berör det mig? 

• Berör det hallänningarna? 



3 § Denna lag gäller för Skåne läns landsting, Hallands läns landsting 

och Västra Götalands läns landsting. Lagen gäller också för Gotlands 

kommun.  

 

4 § De landsting som avses i denna lag får besluta att 

landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska 

betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i 

andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen 

gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen. 

Vad är en region? 
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

….ett landsting som får kalla sig region 



• Den 1 januari 2011 bildade Halland en egen region. 

• Regionen fick ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor 
och för Hallands utveckling. 

• Landstinget Halland och nuvarande Region Halland 
gick samman i en gemensam organisation med 
namnet Region Halland. 

Några fakta 



• Diskussion sedan många år: Hur ska Sveriges delas in på 
regional nivå? Vad ska de nya regionerna få bestämma över? 

• Statlig utredning: Halland för litet för att vara egen region! 
Bör ingå i eller delas upp på större regioner. 

• Alla partier och kommuner i Halland eniga: Bäst för Halland 
och hallänningarna om vi blir egen region! 

• Regionfrågan drivs av de politiska partierna. 

Regionfrågan 



 

GP 21/9 2005 



• Region Halland driver kampanj för att behålla Halland helt. 

• Sommaren 2008 lämnar Halland i total politisk enighet in 
ansökan om att få bilda en region av samma typ som Skåne 
och Västra Götaland. 

• I januari 2009 kommer beskedet från alliansregeringen: 
Halland får bilda region med start 1 januari 2011. Även 
Gotland får bilda region och försöken i Skåne och Västra 
Götaland permanentas. 

Därför bildades Region Halland 



• Som region får Halland ansvar för hälso- och sjukvården 
och viktiga områden som påverkar utvecklingen i Halland, 
exempelvis näringslivsutveckling, infrastruktur och kultur. 

• Den nya regionen får en starkare ställning, både i Sverige 
och i EU. Vi får fler ansvarsområden och därmed större 
möjlighet att påverka utvecklingen i Halland. Genom ett 
folkvalt fullmäktige får vi också större legitimitet. 

 

Därför bildades Region Halland 



• Regional utveckling och hälso- och sjukvård hänger samman 
på många sätt. Får nu möjlighet att arbeta samlat med de 
frågor som är viktiga för Hallands utveckling. 1+1=3! 

• Nya spännande mötesplatser och breddad kompetens. 
Hälsa/vård möter innovationer, högskolan, EU, 
entreprenörskap… 

 

Landstinget Halland + 

Region Halland = sant 

1+1 = 3 



Samarbete för tillväxt och välfärd 

Arbetstillfällen 

Inflyttning 

Kultur & Nöje 

Turism 

Arbetstillfällen 

Skattekraft Social service 

Utbildning 

Kompetenstillgång 

Nya/starka företag 

Forskning 

Tillgång till bostäder 

Tillväxt 

Välfärd 

Vård 



 
 
Vision för nya Region Halland:  

Halland – bästa livsplatsen 
 

”  Regionens insatser ska utifrån invånarnas behov leda till  
 god vård, långsiktig utveckling och hållbar tillväxt.  
 Målet är nöjda och engagerade invånare, som upplever  
 att de valt den bästa livsplatsen ” 

 
 



 
 

Region Hallands ansvarsområden: Hälso- och sjukvård 
 
• Erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård till alla 

som bor eller vistas i Halland.  
 

• En del av detta utbud drivs i regionens regi, en del ges 
 via externa leverantörer och samarbetspartners. 

 
 



 
 

Region Hallands ansvarsområden: Regional utveckling 
 

• Kollektivtrafik och infrastruktur 
• Näringsliv 
• Kultur 
• Folkhälsa 
• Miljö 
• Högskolefrågor 
• EU 
• Kommunal samverkan (exempelvis utveckling inom utbildning, 

sociala frågor och bibliotek) 
• Egna skolor (naturbruksgymnasier och folkhögskolor) 

 

 
 



 

 
 

Politisk organisation 

 

 
 



Utgångspunkter för politisk organisation 

• Politiskt fokus på såväl de regionala utvecklingsfrågorna som på 

hälso- och sjukvårdsfrågorna. 

• Arbetet leds av två styrelser – regionstyrelsen respektive hälso- 

och sjukvårdsstyrelsen. 

• Regionstyrelsen svarar för det regionala företrädarskapet  

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är hälso- och sjukvårdsnämnd. Har 

regionalt företrädarskap när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor. 

• Ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna utvecklas 

genom en gemensam kommunberedning. 



Kommunberedningen 

• Samordnar de regionala utvecklingsprocesserna med de 

kommunala processer som har ett regionalt intresse. 

• Initierar kommunal samverkan för att utveckla och 

effektivisera kommunal verksamhet samt diskutera frågor 

inom hälso- och sjukvården som inte kan eller ska lösas 

lokalt, såsom avtals- och policyfrågor.  

• Ett forum för kommunal omvärlds- och intressebevakning.  

• Verksamheten ersätter inte normalt remissförfarande. 



forts. Kommunberedningen 

• Obligatoriska frågor är regionalt utvecklingsprogram, 

regional infrastrukturplan, kollektivtrafik, regionalt 

tillväxtprogram, folkhälsopolicy, regionala kulturpolitiska 

strategier, fysiska planeringsfrågor samt EU:s 

sammanhållningspolitik och andra gemensamma EU-

frågor.   

• Andra frågor kan väckas av Regionen och kommunerna. 

 

 



forts. Kommunberedningen 

• Kommunberedningen består av 16 ledamöter. Två 

ledamöter utses av regionstyrelsen, två av hälso- 

och sjukvårdsstyrelsen och två av respektive 

kommun.  

• Kommunberedningen kan besluta om 

rekommendationer till regionkommunen och 

kommunerna men inte fatta formella beslut.  

• Kostnaderna för kommunberedningens 

verksamhet fördelas på kommunberedningens 

medlemmar.  

 



Kommunal samverkan tjänstemannanivå 

Chefsgrupp Halland 

• Mötesforum för samtliga kommunchefer. Leds av 

regiondirektören 

• Nätverk för exempelvis: 

– Näringslivchefer 

– Socialchefer 

– Skola/utbildning 

– Kulturchefer 

– Samhällsbyggnadschefer 

– EU-samordnare 

– Infrastruktur 

 



 

 
 

Förvaltningsorganisation 

 

 
 



Huvudprojekt Regionbildningen 

Nya 
Regionkontoret 

Förberedelse av 
administrativa 

frågor 

Administrativ 
gemensam 

service 
Kommunikation och värdegrund 

Extern webb 
Gemensamt 

intranät 

Varumärke och 
grafisk profil 

 

Förberedelser under 2010 (projekt) 
 



Tidplan 2010 

15 februari  Beslut om förtroendemanna- och förvaltningsorganisation (LF) 

15 mars  Beslut om nya Regionkontorets uppdrag (LS) 

29 mars  Beslut om Region Hallands reglementen (LF) 

26 april  Beslut om övergripande förvaltningsorganisation (LS) 

7 juni  Beslut om vilka funktioner som ska finnas på det nya Regionkontoret (LS) 
 

19 september  Hallänningarna går till val. Väljer nya regionfullmäktige (på valsedlarna 

 står det landstingsfullmäktige) 
 

27 september  Beslut om varumärke och grafisk profil för nya Region Halland (LF) 

Hösten  Upplösning av ”gamla” Region Halland (kommunalförbundet) 

1 januari 2011 Nya Region Halland startar sin verksamhet 

LS= Landstingsstyrelsen 
LF= Landstingsfullmäktige 



Delprojekt Regionkontoret 

• Det nya regionkontoret ska stödja regionstyrelsen, 

hälso- och sjukvårdsstyrelsen och de lokala 

nämnderna. Fokus på strategiskt stöd och utveckling 

i nära samarbete med kommuner, näringsliv och 

andra samarbetspartners. 

• Identifiera funktioner som ska finnas i Regionkontoret  

• Identifiera vad som bör gå över till Administrativ 

gemensam service 

• Identifiera vilka befattningar som ska finnas 

• Beslut i landstingsstyrelsen den 7 juni 



Kommunikationsinsatser 2010 

• Ny extern webb (Budget 2,5 mkr) 

• Nytt intranät (organisationerna i otakt) 

• Ny grafisk profil (bygga vidare på gamla RH:s) 

 Profilmanual och framtagning av mallar 



Kommunikationsinsatser 2010 

Trycksaker/presentationsmaterial (intern produktion) 

• Allmän presentationsfolder om regionbildningen 

• Rollups om nya Region Halland 

• Usb-minne 

• Powerpoint-slinga om regionen  

• Nyhetsbrev om regionbildningen  

• Regionguiden till förtroendevalda 



Kommunikationsinsatser 2010 

Hushållstidning    

• Distribuerades till alla hushåll i Halland.  

• Fokus på regionvalet och nya regionens nytta för 
hallänningarna 

  

http://www.lthalland.se/default____34747.aspx


Fungerade tidningen? 

• Tidningen uppmärksammats av 65% i 

målgruppen. Högre än snittet för ODR totalt 

(50%) och branschen Offentlig Förvaltning 

(56%).  

• 85% anser att en tidning är ett bra sätt att 

informera om utvecklingen i Halland, medan 

29% säger sig föredra webben – främst yngre 

män. 

• 45% anser att de nu vet mer om Region 

Halland och 30% vet nu mer om regionvalet – 

särskilt äldre kvinnor. 

 

 

 

http://www.lthalland.se/default____34747.aspx


Valwebben  

• Information om regionbildningen och 

regionvalet. 

• Möjlighet att ställa frågor om regionvalet 

och regionbildningen. 

• Svar på de vanligaste frågorna. 

• Länk till de partier som ställer upp i 

regionvalet. 



Kommunikationsinsatser 2010 

Skyltar   

• Byte av skyltar med landstingslogga 

• Byte av skyltar på Landstingskontoret 

• Byte av Vårdval Halland-skyltar 

• Byte av sjukhusskyltar ”Välkommen till…”   

• Byte av skyltar på övriga förvaltningar (2011) 



Kommunikationsinsatser 2010 

INTERN INFORMATION 
 

• Intranäten 

• Frukostmöten  

• Fickalmanacka   

 till alla medarbetare och förtroendevalda  

• Brev med lönebeskedet i december  



Kommunikationsinsatser 2010 

Annonsering inför regionstarten   

• Bussreklam på bussar i samtliga hallandskommunen 

• Filmspot om nya RH på stormarknader och 
shoppingcenters i Halland   

• Annonser i de halländska tidningarna (31/12)  

• Annonser på välbesökta webbplatser som 
Aftonbladet och Blocket.  



Kampanjwebb  (www.regionhalland.se i december) 

 

• ”Kampanjspott” 

• Information om regionbildningen (med nedräkning) 

 - Allmän text, frågor & svar, politiken, vision & varumärke 

• Tjuvtitt på nya webben 

• Bildspel med hallänningarnas bilder av ”Halland – bästa 
livsplatsen” 

 



Så var  

vi framme … 



Regionfullmäktige 

Inriktningsbeslut 

Mål och strategier 

Regionfullmäktige 

Omvärldsanalys 

Regionfullmäktige 

Årsredovisning 

Regionfullmäktige 

Budget 

Regionstyrelsen 

Hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen 

Uppdrag till 

organisationen 
DET POLITISKA 

ÅRSHJULET 



Mål och strategier  

för Region Halland  
 

2012-2015 



Prioriterade områden 

• Hälsa 

• Vård 

• Kommunikationer 

• Kultur 

• Arbete 

• Boende 

• Kunskap 

• Miljö 

• Region Halland som arbetsgivare 

• Ekonomi 



Prioriterat område: HÄLSA 

Mål 2012 – 2015 

 

Hälsan i befolkning ska vara jämlik 

och bland de tre bästa i Sverige 
 

 

Indikatorer:  

• Invånarnas självskattade fysiska och 

psykiska hälsa 

• Ohälsotal 
 


