Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2019-10-16

Plats och tid

Styrelserummet, Regionkontoret kl. 10:15-15:30

Beslutande ledamöter

Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Tommy Berger (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Richard Carlsson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Annika Huber (S) ersätter Jan Lahenkorva (S)
Marcus Gard (S) ersätter Karin Jansson (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Marie Frestadius (S)
Einar Vängmark (S)
Kristina Sjöström (V)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Yvonne de Winter (SVG)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande

Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Johan Färnstrand (Regiondirektör)
Christian Lundback (Kanslidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Ann Vestholm

Ordförande

................................................
Eva Lindberg (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Henrik Olofsson (SVG)

……………………………………….
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Linda Sjödin (Kommunikationsdirektör)
Kennet Nilshem (C) (Regionfullmäktiges ordförande)
Lars Langeborg (V) (Regionfullmäktiges vice ordförande)
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare )
Lisa Holmberg (V) (Politisk sekreterare)
Martin Eriksson (C) (Politisk sekreterare)
Bo Svedberg (Ekonomidirektör)
Camilla Strömberg (M) (Regionråd)

Utses att justera

Henrik Olofsson (SVG)

Justeringens plats och tid

Regionkontoret , 2019-10-23 00:00

Protokollet omfattar

§153
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§153

Information/beslut - Delårsrapport januari – augusti 2019 (RS 2019/1303)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Delårsrapporten för januari - augusti 2019 godkänns.

Reservation

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD)
reseverar sig skriftligt mot beslutet med följande lydelse: "Vi är bekymrade över det
ekonomiska läget i regionen då kostnaderna fortsätter att öka snabbare än vad intäkterna gör,
vilket undergräver ekonomin.
Regionstyrelseförvaltningen saknar helt förslag på vilka åtgärder som måste vidtas. Vi kräver
ett mer långsiktigt arbete där vi dessutom vill se åtgärder på var man kan spara på central
administration".

Sammanfattning

Regionsstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2019. Periodens
resultat uppgick till 715 mnkr jämfört med budgeterade 193 mnkr. Budgetavvikelsen med 522
mnkr utgjordes av verksamhetens nettokostnader -42 mnkr, skatteintäkter och generella
statsbidrag -26 mnkr samt finansnetto +590 mnkr. I periodens resultat ingår orealiserade
vinster/förluster i finansiella placeringar med 616 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden redovisade underskott medan
regionstyrelsen och övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller överskott. Bo
Svedberg föredrar ärendet samt informerar om de redaktionella justeringar som genomförts.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Delårsrapporten för januari - augusti 2019 godkänns.

Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar att regionstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till
regiondirektören att återkomma till styrelsen med förslag hur vår egen förvaltning kan
effektivisera sin verksamhet. Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L) och Jennie
Forsblom (KD) stödjer Stenvards yrkande. Tommy Berger (S) yrkar avslag till Stenvards
yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på ordförandens förslag och finner att regionstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag. Därefter ställer ordförande proposition på Patrik
Stenvard (M) m.fl. yrkande mot Tommy Berger (S) avslagsyrkande och finner att
regionstyrelsen beslutar enligt Tommy Berger (S) förslag.
Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag








Delårsrapport januari - augusti 2019
Uppfoljning politiska mal (Halso- och sjukvard) 2019-08
HSN - Redovisning medelsförvaltning jan– aug 2019
HSN §149 - Redovisning av medelsförvaltning jan- aug 2019
HN § 109 - Medelsförvaltning jan-aug 2019
KKN § 120 - Medelsförvaltning jan-aug 2019
FHV - Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2019
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Borttagen på grund av personuppgifter.
FHRN - Uppföljning mål i årsplan per 31 augusti 2019
FHRN § 28 - Medelsförvaltning jan-aug 2019

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Page 5 of 5

