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Beslut - Plan för god ekonomisk hushållning (RS 2019/1487)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Godkänna rapporten Plan för god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen beslutar för egen del enligt ordförandens tilläggsattsats följande:
att uppdra till regiondirektören att återredovisa rapporten månadsvis för regionstyrelsen.

Sammanfattning

Vid upprättande av Budget 2020 och ekonomisk plan 2021 -2022 konstaterades att åtgärder
måste vidtas för att nämnderna ska kunna bedriva sin verksamhet inom tilldelade ramar 2020.
Detta skulle beaktas i nämndernas budgetarbete. När regionfullmäktige i juni (§ 124)
beslutade om budgeten fick regionstyrelsen i uppdrag att samordna och leda arbetet med att ta
fram och genomföra en åtgärdsplan för god ekonomisk hushållning. Planen skulle presenteras
för regionfullmäktige i samband med behandling av delårsrapporten per augusti.

Utgångspunkterna för arbetet med planen för god ekonomisk hushållning är att
kostnadsminskningarna ska vara hållbara och ske inom ramen för en samordnad process
tillsammans med verksamheterna. Bärande principer är att alla verksamheter i hela länet
omfattas av åtgärdsområdena, kärnverksamhet och patientsäkerhet ska värnas samt att
långsiktiga intäkts- och utvecklingsmöjligheter inte skadas. Region Gävleborg har identifierat
fyra åtgärdsområden för att nå en ekonomi i balans:
Inköp
Bemanning
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Prismodeller
Administration och samverkan.

Arbetet pågår och under 2019 har åtgärder bland annat vidtagits gällande administration,
bemanning, kontor, konsulter samt hyrpersonal. Ytterligare åtgärder är till exempel att minska
inköpskostnaderna, minska användandet av timanställda samt identifiera vakanser som inte
behöver återbesättas.
Regionstyrelsen har gett i uppdrag till regiondirektören att leda arbetet med att genomföra
planen. Återrapportering till styrelsen ska ske löpande. Nämnderna ska återrapportera till
regionstyrelsen i samband med redovisning av medelsförvaltning. Styrelsen återrapporterar
till fullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Godkänna rapporten Plan för god ekonomisk hushållning.

Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar att regionstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till
regiondirektören att återredovisa per kvartal.

Efter diskussion föreslår ordförande tilläggsattsatsen att styrelsen beslutar för egen del att
uppdra till regiondirektören att återredovisa rapporten månadsvis för regionstyrelsen. Patrik
Stenvard (M) återtar sitt yrkande.

Från Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD)och Hans Backman
(L) lämnas ett särskilt yttrande med följande lydelse: "Vi tycker att förslagen är luddiga och
ospecifika med oklara riktlinjer. Vi saknar dessutom redovisning på vilka åtgärder
regionstyrelseförvaltningen tänker vidta. För att kunna göra något åt problemet måste man
först ha förståelse för problemen. Vi har erbjudit majoriteten att tillsammans med oss, våra
tjänstemän och externa experter sätta sig ned i en kriskommission för att gå igenom
ekonomin. Engagemanget från majoriteten verkar saknas".
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Expedieras till

Regionfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomistab
Regiondirektören

Beslutsunderlag



Plan för god ekonomisk hushållning
Plan för god ekonomisk hushållning 2020_final
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