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Region Hallands remissvar gällande SOU 2021:93 
(S2021/07629) 

Region Halland är överlag positiv till de förslag som läggs fram i SOU 2021:93 
och anser bland annat att den språkliga förändringen i olika författningar från 
missbruk till skadligt bruk och beroende är en mer korrekt och inkluderande 
benämning. Region Halland har däremot några invändningar främst gällande 
de ekonomiska aspekterna av utredningen och lämnar synpunkter enligt 
nedan.  

Region Hallands synpunkter 

Enligt underlaget ska reformen börja gälla från och med januari 2025. Då det 
är en omfattande förändring som ska genomföras är det Region Hallands 
bedömning att tiden för införande är kort i förhållande till vad som ska hinna 
förberedas och förändras i verksamheterna hos såväl region som kommun. 
 
I utredningen görs bedömning att skatteväxling på lokal nivå ger bäst 
förutsättningar att motsvara de faktiska kostnaderna som ska täckas när 
regionerna tar över behandlingsansvaret. Region Halland håller dock inte med 
utan anser att det är olämpligt att lägga ansvaret för den ekonomiska 
justeringen hos regioner och kommuner. Skatteväxling är tidsödande och 
lokala processer baserat på en budget satt av tidigare huvudman riskerar att 
leda till ojämlik vård över landet.  
 
Enligt utredningen är den föreslagna samordnade vård- och stödverksamheten 
samhällsekonomiskt motiverad och det beskrivs bland annat hur reformen 
kan minska samhällets kostnader. Region Halland är tveksam till utredningens 
ekonomiska resonemang i förhållande till den praktiska möjligheten att över 
hela landet kunna bedriva den typ av verksamhet som föreslås. Region 
Halland anser att det är av högsta vikt med en tydlighet kring vad som 
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förväntas av region respektive kommun så att lika vård ges över hela landet. 
Innan nya lagförslag går igenom måste det säkerställas att de är realistiska att 
genomföra, sett till såväl ekonomi, demografi och 
kompetensförsörjningsmöjligheter.  
 

Regionstyrelsen 
 

 

Mikaela Waltersson 
Regionstyrelsens ordförande 

Jörgen Preuss 
Regiondirektör 
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