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HSN/1470/2020
Överföring av beslutad investeringsbudget år 2020 till år
2021
Ärendebeskrivning
I samband med årsbokslut 2020 har en sammanställning gjorts av i
investeringsplan 2020 beslutade investeringsobjekt som vid årsskiftet antingen är
påbörjade men ej avslutade eller fortfarande vid årsskiftet ej är påbörjade.
Enligt nu gällande regler för investeringar, fastställer Regionstyrelsen
investeringsbudgeten på objektsnivå. Enligt samma regler ska beviljad investering
utgå ur investeringsbudgeten om inte investeringen påbörjats före september
månad budgetåret. Om anslaget behöver finnas kvar därefter krävs det ett nytt
beslut i regionstyrelsen.
I bilaga 1 och 2 redovisas sammanställda tabeller avseende 2020 års
investeringsobjekt/
investeringsbudget som föreslås att överföras till år 2021 eller utgår. Rådet har
behandlat investeringsärendena den 8/2 2021. Merparten av investeringarna har ej
genomförts eller blivit försenade på grund av pandemin. Rådet gör bedömningen
att särskilda skäl föreligger till att investeringarna enligt bilaga 1 (tabell 1och 2) inte
påbörjats i tid och därmed föreslås att en budgetreservering för överföring från år
2020 till 2021 bli aktuell.
Rådet har behandlat investeringsärendena den 8/2 2021. Merparten av
investeringarna har ej genomförts eller blivit försenade på grund av pandemin.
Rådet gör bedömningen att särskilda skäl föreligger till att investeringarna enligt
bilaga 1 (tabell 1och 2) inte påbörjats i tid och därmed föreslås att en
budgetreservering för överföring från år 2020 till 2021 bör bli aktuell. 89 792 600
kr föreslås överförs till år 2021 och reserveras för genomförandet av föreslagna
investeringar.
Beviljade investeringsobjekt 2020 enligt bilaga 2, som ej genomförts dras
tillbaka/utgår.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Förslagen överföring av 89 792 600 kr av hälso- och sjukvårdsnämndens
investeringsbudget för 2020 till år 2021 godkänns och reserveras för
genomförandet av föreslagna investeringar.
2. Beviljade investeringsobjekt 2020 enligt bilaga 2, som ej genomförts dras
tillbaka/utgår.
3. Förslaget överlämnas till regionstyrelsen
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