Är ekonomin fixad nu?
Budgetprognosen för 2020 visar ett plusresultat på
nästan 100 miljoner kronor.
Det är positivt, men betyder inte att vi kan sluta jobba för
en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Tvärtom
Här kommer förklaringen till varför.
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Region Jämtland Härjedalens verksamhet har kostat betydligt
mer än vad vi haft i intäkter sedan 2008. Det negativa resultatet
följer hela tiden med oss och har blivit större och större för
varje år.
Det innebär att vi nu har ett underskott på 1,4 miljarder kronor.
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Utöver det har vi nyttjat vårt eget kapital, som vi kan jämföra
vid våra besparingar, på ett sådant sätt att vi även där nu har ett
underskott på 700 miljoner kronor. Vi har med andra ord tömt
sparkontot och lånat pengar för att kunna bedriva verksamhet.

Vi har också en pensionsskuld, som är den totala skuld för
pensioner som arbetsgivaren har till sina medarbetare,
på 3,5 miljarder kr.

Fortsatt tufft läge
Totalt har vi alltså betydligt mer skulder än vad vi har tillgångar.
Även om budgeten för 2020 håller och vi lyckas driva vår
verksamhet på ett sätt som ger oss 100 miljoner kronor över
så behöver vi använda dessa till att öka vår soliditet.
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Vad är soliditet?
Soliditet visar hur mycket av våra tillgångar
vi betalat med egna pengar.

Om du har ett buffertkonto där du kan ta ta
pengar för att köpa en ny tvättmaskin när
den gamla går sönder eller för att renovera
köket så har du en hög soliditet.
Om du däremot måste ta lån för att
renovera eller köpa saker på avbetalning är
soliditeten låg.

Hög soliditet
är viktigt
Vår soliditet är extremt låg då vi har lånat
pengar till både drift och investeringar.
Genom att öka vår soliditet har vi bättre
motståndskraft mot eventuella motgångar
och förluster, och det är också lättare att få
låna pengar till större investeringar.
Detta måste vi göra i flera steg.

Vad gör vi nu?
Ser till att vi kan bedriva vår verksamhet så att den inte kostar mer
än de pengar vi har. Detta måste vi göra varje år.
Börjar betala av våra skulder. Både vår låneskuld och det
underskott som vi haft med oss sedan 2008.
Ökar pensionsportföljen för att kunna finansiera kommande
pensioner
Bygger upp vår buffert så att vi kan göra investeringar utan att
behöva låna pengar.

Goda
möjligheter

Genom ökade skatteintäkter och statliga
pengar i form av utjämningsmedel har vi nu
fått en god möjlighet att stärka vår ekonomi.

Alltså...
Vi behöver ta ansvar för att pengarna används på rätt sätt.
Det gör vi inte genom att släppa på kostnadsminskningarna.
Då kommer situationen inte att förbättras på sikt.
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Tvärtom är det nu viktigare än någonsin att vi tillsammans
jobbar med kostnadseffektiva åtgärder med fokus på våra
regioninvånare.

