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§ 94 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen har preliminär föredragningslista över de
ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Följande ärenden tillkommer:
• Samarbete över partigränserna angående regionens ekonomiska läge
(RS/730/2015)
• Valärenden 2015 (RS/1/2015)
2. Preliminär föredragningslista fastställs med dessa tillägg som slutlig
föredragningslista.

§ 95 Ansvarsprövning 2014 (RS/623/2015)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer avstyrker ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen för
verksamhetsåret 2014. Regionfullmäktiges presidium har bett om landstingsstyrelsens
förklaring över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet avstyrks.
Landstingets revisorers bedömning vid ansvarsprövningen har sin grund i bedömningen
att
- Landstingsstyrelsens styrning, ledning, uppföljning och kontroll varit
otillfredsställande
- Landstingsstyrelsens beredning av budget har varit otillräcklig
- Måluppfyllelsen i både ekonomi och verksamhet är otillfredsställande
- Den tidigare allvarliga ekonomiska situationen har ytterligare förvärrats under
2014, jämfört med föregående år.
Regionstyrelsen har utarbetat en förklaring över revisorernas synpunkter. Förklaringarna
sammanfattas så här:
• Styrmodellen har ändrats under 2014. Från 2015 kommer revisorernas synpunkt om
att styrelsen bör ha en verksamhetsplan att uppfyllas.
• Regionstyrelsen håller med om att måluppfyllelsen är otillfredsställande och att
styrelsen under 2014 inte ägnat detta tillräcklig uppmärksamhet på grund av att
fokus varit på den besvärliga ekonomiska situationen. Dock vill regionstyrelsen lyfta
fram styrelsens engagemang och krav på verksamheten gällande
sjukskrivningsproblematiken i länet och tillgänglighetsproblemen.
• Regionstyrelsen vill påpeka att budgetprocessen för 2014 inte gav det resultat kring
budgethantering, uppföljning och ansvarsutkrävande som förväntades och att nytt
arbetssätt kommer att införas under 2015
• Det besvärliga ekonomiska läget har verkligen varit i fokus för styrelsen under 2014.
Revisorerna anser det positivt med det långsiktiga arbetet men önskar också se en
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•

kombination med kraftfulla åtgärder som kan ge effekter på kort sikt.
Regionstyrelsen bedömning är att landstinget under många år försökt med åtgärder
med förväntad snabb effekt utan så stora framgångar. Under 2014 har
landstingsstyrelsen därför ändrat arbetssätt och ser arbetet med den LEANinspirerade verksamhetsstrategin och långsiktiga beslut genom den långsiktiga
utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning kombinerat med stor
kostnadsmedvetenhet som mer realistiskt. Dock måste regionstyrelsen konstatera att
styrelsen förväntat att det långsiktiga arbetet skulle börja ge resultat, men att det inte
skett och att styrelsens åtgärder därmed inte varit tillräckliga.
Regionstyrelsen håller med revisorerna om att protokollen bör bli utförligare.
Regionstyrelsen kommer därför under 2015 att vinnlägga sig om att förbättra och
tydliggöra protokollen

Beslutsunderlag
Regionstyrelsens förklaring till revisorernas avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter för verksamhetsåret 2014.

Regionstyrelsens ordförandes förslag

1. Utarbetat förslag till förklaring överlämnas till fullmäktiges presidium
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
---------Moderaterna och Centerpartiet överlämnar sina förklaringar.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M), Jan-Olof Andersson (M), Thomas
Andersson (C) och Eva Hellstrand (C) yrkar följande:
I regionstyrelsens förklaring på sidan 8, under rubriken Regionstyrelsen summerar, näst
sista meningen i första stycket ändras texten till;
”Oppositionen har arbetat aktivt och presenterat ett antal förslag och yrkanden som styrelsens
majoritet värderat och efter bedömning avslagit.”

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl.10.35
Sammanträdet återupptas kl.10.50

Yrkanden
Linn Berglin (S) yrkar följande tillägg i regionstyrelsens förklaring på sidan 8, under
rubriken Regionstyrelsen summerar, första meningen:
”…och att styrelsen också varit aktiv och fattat beslut om ett stort antal åtgärder.”
Ann-Marie Johansson (S) yrkar att följande beslutspunkt läggs till:
”Förklaringar från oppositionen (centerpartiet och moderaterna) lämnas som bilagor.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertsson m.fl. yrkande och finner det
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antaget.
Ordföranden ställer proposition på Linn Berglins yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Utarbetat förslag till förklaring inklusive antagna ändringar överlämnas till
fullmäktiges presidium.
2. Förklaringar från oppositionen (centerpartiet och moderaterna) lämnas som
bilagor.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Protokollsanteckning
Miljöpartiet och Folkpartiet lämnar egna förklaring direkt till fullmäktiges presidium.

§ 96 Samarbete över partigränserna angående regionens
ekonomiska läge (RS/730/2015)
Ärendebeskrivning
Den ekonomiska situationen för regionen är ytterst allvarlig. Prognos efter februari
visar på en rejäl resultatförsämring jämfört med bokslut 2014. Prognostiserat resultat är
-240 mkr. Trenden från slutet av 2014 fortsätter. Resultatförsämringen återfinns i stort
sett inom samtliga centrum som uppvisade ett negativt resultat 2014. Prognosen kräver
kraftfulla åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen, minska underskottet och uppnå
en budget i balans. Den prognostiserade resultatförsämringen måste vändas till en
resultatförbättring om inte regionens likviditet skall vara förbrukad i april 2016. Att låna
till löner och drift är inte ett alternativ.
Det allvarsamma läget kräver en politisk kraftsamling och samarbete över
partigränserna. Regionens majoritet och Allianspartierna är överens om att delta i
gemensamt arbete angående regionens ekonomiska situation. Partierna utarbetar
gemensamt ett underlag för detta samarbete genom att varje parti sammanställer två av
sina högst prioriterade förändringsförslag med bakgrund och beskrivning. Alla förslag
till kostnadsminskningar och intäktsökningar ska utredas eller värderas och därefter
återredovisas för beslut av regionstyrelsen.
Framgångsfaktorer för en långsiktigt hållbar ekonomi i balans är hög patientsäkerhet,
god kvalitet i vården, bra arbetsmiljö, förbättrad arbetsorganisation, hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete samt satsning på rekrytering av personal med rätt
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kompetens på rätt ställe. Konsekvenser inom dessa områden ska särskilt belysas i
utredningen av förslagen. Effekter för en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård i alla
delar av regionen skall särskilt uppmärksammas.

Ordförande i Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Regionens majoritet och Allianspartierna i regionfullmäktige, styrelse och nämnder
deltar gemensamt i arbetet angående regionens ekonomiska situation.
2. Partierna utarbetar underlag för detta samarbete genom att till regionstyrelsen senast
2015-04-20 överlämna två av sina högst prioriterade förändringsförslag med
bakgrund och beskrivning.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda dessa förändringsförslag och snarast göra
gemensamma politiska överväganden så att effekter kan uppnås under 2015.
4. Regionstyrelsen ska fortsättningsvis vara arena för partiöverskridande
överenskommelser för hantering av regionens ekonomiska läge.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
-------------

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.10.
Sammanträdet återupptas kl. 11.45.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Regionens majoritet och Allianspartierna i regionfullmäktige, styrelse och nämnder
deltar gemensamt i arbetet angående regionens ekonomiska situation.
2. Partierna utarbetar underlag för detta samarbete genom att till regionstyrelsen
överlämna två av sina högst prioriterade förändringsförslag med bakgrund och
beskrivning.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda dessa förändringsförslag och snarast göra
gemensamma politiska överväganden så att effekter kan uppnås under 2015.
4. Regionstyrelsen ska fortsättningsvis vara arena för partiöverskridande
överenskommelser för hantering av regionens ekonomiska läge.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 97 Valärenden 2015 (RS/1/2015)
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger: Val av representant
för perioden t.o.m. 2018-12-31 istället för Anna Gundersson (S) som avsagt sig
uppdraget.
Representant
Lena Bäckelin (S)
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