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Hälso- och sjukvårdsnämndens tertialrapport augusti 2021
(HSN/1017/2021)
Sammanfattning
Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen för
varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut.
Regionfullmäktige har i regionplanen för 2021 beslutat om strategiska mål inom ramen för
fyra olika strategier; strategi för länets utveckling, strategi för vård, strategi för våra
medarbetare samt strategi för ekonomi och verksamhetsresultat. Det är de målen som
regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa.
Flera av strategierna har påverkats negativt av pandemin vilket inneburit måluppfyllelsen varit
lägre. Framför allt är det tillgängligheten som påverkats i hög grad med undantag för
telefontillgänglighet inom Primärvården som uppnår målet. Även antal webtidböcker försätter
att öka och når målvärdet, till stor del tack vare pandemin som skyndat på utvecklingen av
webtidböcker för vaccinationen. Strategierna för medarbetare och ekonomi når inte målen,
sjukfrånvaron är fortsatt hög i förhållande till målen men har minskat något och inom
ekonomin nås inte målen för inhyrd personal eller leverantörstrohet. Inom strategi för länets
utveckling har projektet Robusta hälsocentraler slutförts under sommaren.
Under perioden har regionledningen beslutat att omföra de tillfälliga statliga bidrag som
tidigare tillfallit regionstyrelsen direkt till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessa medel avser
kostnader för vaccination, provtagning och merkostnad/uppskjuten vård och intäkten uppgick
för perioden till 173 mkr. De redovisade merkostnaderna som verksamheten redovisat
uppgick för perioden jan-aug till 81 mkr varför verksamhetens nettokostnad förbättrats
avsevärt vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 58 mkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fortsatt stora utmaningar på kostnadssidan med en
budgetavvikelse som uppgick till -148,5 mkr för perioden. Det är framför allt
personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt riks- och regionvård samt
sjukvårdsmaterial som avviker. Kostanden för Köp av verksamhet överskrider budget med
46,7 mkr varav 45,6 mkr hänför sig till Barn och Ung Vuxna (BUV) och ett avtal om
utredningar som är resultatneutralt men inte med i budget. Pandemirelaterade merkostnader
som avser uppskjuten vård, provtagningar samt vaccinationer uppgår under perioden till 81
mkr. Justerat för dessa kostnader samt den rörelsestöraden posten inom BUV var
kostnadsavvikelsen -21,7 mkr.
Bruttokostnadsutvecklingen för perioden jan-aug avseende externa kostnader samt justerat för
rörelsestörande poster uppgick till 3,14 % jämfört med samma period föregående år.
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Prognosen för helår 2021 har förbättrats något jämfört med juni med en positiv avvikelse 18,6
mkr inklusive statliga medel avseende vaccination, provtagning samt merkostnad/uppskjuten
vård.
Inom öppenvården ökar produktionen något men varierar mellan områdena. Minskningen är
framför allt relaterad till pandemin. De indirekta vårdkontakterna har ökat mot föregående år,
där en del förklaras av pågående vaccinationer men också ett led i ändrat arbetssätt till förmån
för digitala kontakter och kvalificerad telefonrådgivning. Produktionen inom slutenvården
minskar något liksom antalet vårddagar, medan medelvårdtiden ökar något mot föregående år
bland annat relaterat till covid-vård.
Sjukfrånvaron för perioden jan-aug 2021 är 5,2 % vilket är 0,8 %-enheter lägre jämfört med
motsvarande period 2020.

Förslag till beslut
Hälso- och Sjukvårdsnämndens tertialrapport augusti 2021 godkänns.

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) gör följande tilläggsyrkande: Nämndens ordförande och 2:e vice
ordförande får i uppdrag att formulera en protokollsanteckning med anledning av den
ekonomiska redovisningen i månads- och delårsrapport.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists tilläggsyrkande och finner det antaget.

Beslut
1. Hälso- och Sjukvårdsnämndens tertialrapport augusti 2021 godkänns
2. Nämndens ordförande och 2:e vice ordförande får i uppdrag att formulera en
protokollsanteckning med anledning av den ekonomiska redovisningen i månads- och
delårsrapport.

Anteckning
Lennart Ledin (L) och Bengt Bergqvist (S) gör följande anteckning. "Nämndens presidium
har tidigare under mandatperioden i dialog med regionens ekonomer utvecklat redovisningen
av nämndens ekonomi. Som ett resultat av dialogen har t ex bruttoredovisning av områdenas
budgetutfall införts. Tydligheten i redovisningen behöver ytterligare förbättras för att göras
mer lättförståelig. Det gäller bland annat det ekonomiska utfallet mot budget och prognos för
året fördelat och kopplat till olika bidrag och omföringar av statsbidrag m.m."

Beslutsunderlag



Delårsbokslut augusti 2021
Delårsrapport augusti 2021 HSN
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