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Ansvarsprövning 2017, regionstyrelsens förklaring
Ärendebeskrivning
Fullmäktiges presidium beslutade 29 mars 2018, § 21 att, med anledning av att
regionens revisorer i revisionsberättelsen för 2017 riktat anmärkning mot
regionstyrelsen och avstyrkt att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, bereda
regionstyrelsen och de ledamöter och tjänstgörande ersättare som avgått från
regionstyrelsen under 2017 möjlighet att inkomma med förklaring till vad som
anförts i revisionsberättelsen.
Regionstyrelsen har utarbetat en förklaring över revisorernas synpunkter.
Förklaringarna sammanfattas enligt följande:
De åtgärder regionstyrelsen vidtagit under året har syftat till att minska
nettokostnadsutvecklingen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Viktigt för
regionstyrelsen har varit att medborgarnas tillgång till vård, patientsäkerheten och
medarbetarnas arbetsmiljö inte riskeras genom åtgärderna.
Den enklaste åtgärden skulle vara att öka intäkterna genom att höja skatten. Den
avvägning som dock har gjorts är att så länge nettokostnadsökningen är på mer än
4% och intäktsökningar i form av skattekraft och statsbidrag enbart ökar med 2% är
en skattehöjning inte en bra lösning. Det skulle då bara bli en kortsiktig bättring och
leda till behov av ytterligare skattehöjningar om något år igen. Därför väljer
regionstyrelsen att inte föreslå skattehöjning eftersom det totala skattetrycket i
länet då skulle kunna ge negativa effekten på nödvändig inflyttning till länet.
Andra åtgärder som kan ge snabb kortsiktig effekt på ekonomin men medför högre
kostnader efter något år är att stänga hälsocentraler, mottagningar och avdelningar
utan att erbjuda medborgare och patienter ett lika bra alternativ för att få vård.
Regionstyrelsen har valt att minska kostnaderna genom att arbeta med
effektiviseringar av vården i regionen och kunna erbjuda medborgarna en lika bra
eller bättre vård men till lägre kostnader. Styrelsen har i det arbetet tagit hjälp av
SKL för att finna vart i verksamheten man ska sätta in ytterligare analyser för att
finna förbättrings- och resultatförbättringar. Arbetet pågår och åtgärder har
beslutats.
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Regionstyrelsen har även arbetat med förbättrad styrning- och ledning.
Regionstyrelsen har fört dialog med områdeschefer och besökt områdesledningarna
för samtal om budget och verksamhet. Regionstyrelsen instämmer i revisorernas
påpekande att en kultur utvecklats inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen där
följsamhet till budget inte är självklar. Områdescheferna får nu utbildning,
ekonomiska verktyg och hjälp för en bättre kontroll. Tätare uppföljningar görs av
områdenas ekonomi. Regionstyrelsen ser ytterst allvarligt på det ekonomiska läget
och fortsätter att vidta ytterligare åtgärder för att stärka ekonomin.
Regionstyrelsen konstaterar slutligen att hälso- och sjukvården och verksamheten
inom regional utveckling fungerar bra. Att snabbt gå fram med stora
verksamhetsförändringar riskerar kvalitet och beredskap i regionstyrelsens
huvuduppgift och lagstadgade skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård.
Arbetet med ekonomin behöver vara långsiktigt, kvalitetssäkras och värna
patientsäkerheten.
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