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RS/318/2019

Svar på interpellation från David Adervall (S)
om sjukvårdens underskott
David Adervall (S) har inkommit med en interpellation om sjukvårdens underskott.
Interpellationen ska besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo
(C).
David Adervall frågar:
När regionstyrelsen hanterade månadsrapporten vid sitt senaste sammanträde
rapporterades om ett underskott på sjukvården med 29 miljoner i förhållande till budget.
Därtill kommer som vi alla vet ett budgeterat underskott som inte redovisades vid det
tillfället, så därför frågar jag var är det egentliga underskottet i februari för sjukvården i
Region Jämtland Härjedalen?

Svar:
Budgeten för Hälso- och sjukvårdsnämnden var -36 Mkr för jan-feb. Underskottet blev 69,2 Mkr. I dessa siffror finns det alltså en avvikelse från budget på -33,2 Mkr. Bedömda
nationella medel som ännu inte är periodiserade är ca +10,4 Mkr. Om vi räknar in dessa
laddar vi på -58,8 Mkr och en avvikelse på -22,8 Mkr.
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RS/319/2019

Svar på interpellation från Jenny Sellsve (S) om
regionens sjukvård i offentlig eller privat drift
Jenny Sellsve (S) har inkommit med en interpellation om regionens sjukvård i offentlig eller
privat drift. Interpellation ska besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom
Silverklo (C).
Jenny Sellsve frågar:
Jag har hört i debatten, egentligen sedan jag blev politiskt engagerad men speciellt under
den senaste tiden, att det är bättre om sjukvården styrs som ett företag.
Anser du att regionens sjukvård kan drivas på ett bättre sätt som ett företag?

Svar på frågan:
Frågan är komplex. Själva förmågan att utföra vård är inte knuten till om utföraren är privat
eller offentlig. Men ett företag är enligt lag tvunget att gå med vinst, annars dör det och går
slutligen i konkurs. Sveriges regioner är i stort konkursbon som fortsätter att leva trots att
de får gräva djupare hål än något bolag någonsin fått göra. Å andra sidan har regionerna sitt
tvingande uppdrag som måste utföras.
Jag tror inte att privatiseringar är den enda rätta lösningen. Kan många gånger tycka tvärt
om. Samtidigt så är våra ofantliga underskott inte acceptabla och i sig själva ett hot mot god
vård enligt min mening. Här är jag av den övertygelsen att regionen absolut kan lära av
näringslivet och hur de möter ekonomiska kriser, eftersom man måste agera utifrån de
förutsättningar som finns och ledningen måste ta ansvar när de felar.
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RS/321/2019

Svar på interpellation från Ann-Marie
Johansson (S) om minskade kostnader på
Östersunds sjukhus
Ann-Marie Johansson (S) har inkommit med en interpellation om minskade kostnader på
Östersunds sjukhus. Interpellationen ska besvaras av regionstyrelsens ordförande Mats
Gärd (C).
Ann-Marie Johansson frågar:
Den tidigare majoriteten i styrelsen bestående av Socialdemokrater och Moderater beställde
en analys av SKL (Sveriges kommuner och landsting) över Region Jämtland Härjedalens
ekonomi. De konstaterade då att det främst var kostnaderna vid Östersunds sjukhus som var
högre än jämförbara sjukhus och som även ökat mycket de senaste åren. Regionstyrelsen tog
fram ett antal besparingsåtgärder för att sänka kostnaderna på sjukhuset.
1. Delar ni uppfattningen att kostnaderna på sjukhuset ska minska?
2. Hur har arbetet med de tidigare beslutade åtgärderna fortsatt?
Svar på fråga 1: Ja

Svar på fråga 2:
Östersunds sjukhus har efter 2012 haft en hög nettokostnadsutveckling. Över tid har en allt
större andel av länsbefolkningen blivit patienter samtidigt som besöken per patient blivit
fler. Detta har sjukhuset hanterat genom mer anställd och inhyrd personal, vilket medfört
stora kostnadsökningar.
SKL tog fram en analys 2017 och en fördjupad analys 2018. Enligt analysen saknades det
ledning och styrning och sex åtgärdsförslag togs fram. Ett enhälligt beslut togs i RS januari
2018. Åtgärdsförslagen pågår och har till syfte att effektivisera genom att minska behov av
inhyrd personal, använda rätt kompetens, nyttja mottagningstiden mer resurseffektivt m m
Åtgärderna syftar i första hand till att ge större effekter på regionens kostnadsmassa, men
även på att bryta denna utveckling med alltfler besök per patient.
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RS/336/2019

Svar på Fullmäktigefråga från Bengt Bergqvist
(S) om det ekonomiska underlaget inför
budgetarbetet i regionala utvecklingsnämnden
Bengt Bergqvist har inkommit med en fullmäktigefråga om det ekonomiska underlaget inför
budgetarbetet i regionala utvecklingsnämnden. Frågan ska besvaras av regionala
utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).
Bengt Bergqvist frågar:
I det ekonomiska underlaget inför budgetarbetet i regionala utvecklingsnämnden finns en
neddragning av utgifterna med 17 miljoner kronor. Hur mycket kommer de statliga medlen
inom RUN:s ansvarsområde att förändras om den neddragningen genomförs?

Svar på frågan:
Om det inte sker någon uppräkning av RUN´s budget inför 2020så fattas mycket riktigt
ungefär 17 miljoner kronor. Förutom kostnader för lönerörelse och inflationskompensation
för omkostnader har både Norrtåg och Länstrafiken finansieringsbehov, som inte finns
inom nuvarande ram.
För att klara detta inom befintlig ram måste väsentliga neddragningar genomföras och
förvaltningsområdet ser nu över eventuella förslag på möjliga besparingar, men det arbetet
är inte slutfört ännu.
Stora delar av områdenas regionbidrag växlas upp och ger betydande externa intäkter.
De kommer bland annat från staten, via kulturrådet och folkbildningsrådet och olika EUfonder. Hur stora externa intäkter som förloras om neddragningarna genomför beror på hur
fördelningen kommer att beslutas. Ett genomsnitt för förvaltningsområdet visar att den
externa finansieringen uppgår till cirka 48%, vilket teoretiskt skulle innebära att verksamhet
för ytterligare nära 16 miljoner inte kan genomföras.

