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Delårsrapport januari - augusti 2020 (RS 2020/8)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
Delårsrapport för januari – augusti 2020 godkänns
Pensionsfonden tillförs 500 mnkr. Finansiering sker genom omdisponering av rörelsekapital.
Bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden samt hållbarhetsnämnden tilläggsanslag 2020 med
135,3 mnkr respektive 67,3 mnkr. Tilläggsanslagen finansieras med 141,8 mnkr från de
generella statsbidragen 2020 samt 60,8 mnkr från budgetreserven i budget 2020.

Sammanfattning

Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2020. I
delårsrapporten redovisas bl.a förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning,
kassaflödesanalys, driftsredovisning och investeringsredovisning.
Periodens resultat uppgick till 239 mnkr, vilket innebar en positiv avvikelse mot budget med
41 mnkr. Budgetavvikelsen utgjordes av verksamhetens nettokostnader +27 mnkr,
skatteintäkter -93 mnkr, generella statsbidrag och utjämning +209 mnkr samt finansnetto -102
mnkr. Hälso-och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden redovisade underskott medan
regionstyrelsen och övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller överskott.
Göran Angergård och Bo Svedberg föredrar ärendet.

Från (M), (L), (KD) och (SVG) inlämnas särskilt yttrande med följande lydelse: "Trots ett
förhållandevis gott ekonomiskt resultat är den ekonomiska situationen oroande och
alarmerande. Vad värre är, är att den styrande ledningen inte verkar se problemet eller ta det
på allvar. Vi kan se att det som räddar ekonomin denna gång återigen är tillskott av tillfälliga
statsbidrag, utan dem hade den ekonomiska situationen varit mycket kritisk. Vi kan dock se
att de grundproblem som orsakar underskott kvarstår. Det är också mycket oroande att höra
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hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande uttrycka att denne inte bryr sig om budgeten för sin
verksamhet.Vi beklagar att majoriteten valt att bortse från den gemensamma ambition som
fanns i våras om en grundlig översyn av de ständiga underskotten och de långsiktiga
effekterna av pandemin. Vi anser att det vore att föredra för att få en gemensam syn på
grundorsaken och för att en gång för alla komma till rätta med den svåra ekonomiska
situationen. Vi beklagar att man nu valt att avbryta detta gemensamma arbete. Vi saknar även
i delårsrapporten uppföljning vad gäller produktionen i vården. Produktionsuppföljning är
viktigt för att förstå verksamheten och för att få en överblick kring produktivitet och
effektiviteten i vården".

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
Delårsrapport för januari – augusti 2020 godkänns
Pensionsfonden tillförs 500 mnkr. Finansiering sker genom omdisponering av rörelsekapital.
Bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden samt hållbarhetsnämnden tilläggsanslag 2020 med
135,3 mnkr respektive 67,3 mnkr. Tilläggsanslagen finansieras med 141,8 mnkr från de
generella statsbidragen 2020 samt 60,8 mnkr från budgetreserven i budget 2020.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag
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