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Styrelsen för Region Jämcland Härjedalen
Regionstyrelsens åtgärder fÖl' att klal'a ekonomin
Vi, revisorer i f.d. Jämtlands läns landsting, har granskat landstingets styrning, ledning och kontroll av
verksamheten för år 2014. Se bilaga: Resldtatet av granskningen år 2014.
Vi är djupt oroade för den mycket bekymmersamma ekonomiska situationen som landstinget redovisat för
år 2014 och som dessutom tycks förvärras ytterligare enligt den prognos för helår 20 IS som regionstyrelsen
lämnat för februari. Till detta tillkommer underskotten från tidigare år som ska täckas. Det är inte
tillfredsställande att verksamhetsmålen i väsentliga delar inte uppnåtts, främst gäller detta målområdet
"Patient" .
Vi konstaterar att landstinget för fjärde året i rad inte klarar en ekonomi i balans vilket medfört att det
egna kapitalet nu är nere på den nivå att det inom en snar framtid kan vara förbrukat. Återlånet har
minskat något 2014 men är fortfarande oroande högt.
Vidare ser vi mycket allvarligt på den situation som vården befinner sig i med stora underskott. Flera
centrum har tilldelats en budget som beretts på ett sådant sätt att stora delar inte är finansierade, så kallad
"ohanrerad obalans". Landstingsstyrelsen har även berett en budget för 2015 och 2016 som inte är i balans
vilket strider mot kommunallagens bestämmelser.
Ovan nämnda situation, som regionen nu befinner sig i, föranleder oss revisorer att ställa följande frågor:
•

•

•

•

Vilka konkreta åtgärder planerar regionstyrelsen att vidta på kort sikt d. v.s. 2015 för att vända den
sedan flera år nedåtgående ekonomin?
Vilka kostnadsminskningar har regionstyrelsen beräknat för de olika delarna i det åtgärdspaket som
styrelsen beslutat om m.a.a. månadsrapporren i februari 2015)
Vilka möjligheter ser regionstyrelsen att kunna klara en ekonomi i balans med enbart
kostnadsm inskningar?
Vilka ökade intäkter bedömer regionstyrelsen möjliga att erhålla för år 20 IS?

Vi emotser styrelsens svar på ovanstående frågor senast den 2015-06-0 l.
Östersund den 31 mars 2015
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