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Delårsrapport januari – augusti 2021 (RS 2021/481)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Delårsrapport för januari – augusti 2021 godkänns.
2. Godkänna underskott 2021 på maximalt 53 mnkr för hälso- och sjukvårdsnämnden
samt maximalt 54 mnkr för hållbarhetsnämnden. Ökad kostnad till Tåg i Bergslagen
finansieras i punkt 3. Återstående underskott finansieras med 92,1 mnkr från
budgetreserven 2021 samt med 6,2 mnkr från ökade skatteintäkter.
3. Överenskommelsen mellan Tåg i Bergslagen och SJ AB om ersättning till SJ för
minskat resande med anledning av covid-19 godkänns. Den ökade kostnaden för
Region Gävleborg på 8,7 mnkr finansieras från budgetreserven 2021.
Särskilt yttrande
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
lämnar följande särskilda yttrande:
"Trots att ekonomin på sista raden ser bra ut kvarstår de stora och återkommande
underskotten i verksamheterna. Ekonomin räddas än en gång av tillfälliga statsbidrag och
pensionsfonder. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att bedriva offentlig verksamhet eller hantera
skattepengar på. Vi vill säkerställa att verksamheternas ekonomi är långsiktigt hållbar, därför
behöver det uppdagas vart underskotten uppstår och vad de beror på."
Sammanfattning
Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2021.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Delårsrapport för januari – augusti 2021 godkänns.
2. Godkänna underskott 2021 på maximalt 53 mnkr för hälso- och sjukvårdsnämnden
samt maximalt 54 mnkr för hållbarhetsnämnden. Ökad kostnad till Tåg i Bergslagen
finansieras i punkt 3. Återstående underskott finansieras med 92,1 mnkr från
budgetreserven 2021 samt med 6,2 mnkr från ökade skatteintäkter.
3. Överenskommelsen mellan Tåg i Bergslagen och SJ AB om ersättning till SJ för
minskat resande med anledning av covid-19 godkänns. Den ökade kostnaden för
Region Gävleborg på 8,7 mnkr finansieras från budgetreserven 2021.
Expedieras till
Ekonomistab, Regionfullmäktige
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