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Sammanfattning
Inför år 2022 har regionfullmäktige antagit en regionplan som fördelar budgetramar till
respektive nämnd och styrelse. Förvaltningen har granskat Sveriges kommuner och
regioners senaste skatte- och bidragsprognos presenterad i december år 2021 inför år
2022. I prognosen som presenterades har SKR även lagt in bedömningen av
Regeringens höstproposition och förslag till generella bidragsförändringar för regioner
och kommuner inför år 2022.
Parallellt har en genomgång gjorts av verksamheter och nämnders ekonomiska
utmaningar sedan flertalet år tillbaka. Det har resulterat i förslag till tilläggsbudget för
styrelser och nämnder för år 2022 att fördela som permanent rambudget till
verksamheter som sedan flera år tillbaka tagit kostnader utan utökad budgetram. Det
har medverkat till det strukturella underskottet som regionen har att hantera.
Tilläggsbudgetförslaget handlar i huvudsak om att tillrättalägga budgetramar för dessa
verksamheter. Med beslutet förväntas det strukturella underskottet minska med 69,6
miljoner kronor.
Följande fördelning föreslås:
Typ av verksamhet

Belopp (tkr)

Till nämnd

Förlossningsvården

8 000

HSN

Ambulanssjukvården

5 000

HSN

Omställningsfonden

5 000

RS

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

6 000

RS

Norra sjukvårdsregionförbundet

2 000

RS

Finansiering av datorer i livscykel

3 2 00

RS

Läkemedel för särskilda sjukdomar

40 000

HSN

Tobiasregistret

200

HSN

Biobank Navelsträngsblod

200

HSN

Totalt

69 600

Regionstyrelsens behandling av ärendet
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Ordförande informerar om att redaktionella ändringar ska göras i beslutsunderlaget
inför regionfullmäktiges sammanträde, ordet "tillfällig" i första stycket i BilagaTilläggsbudget tas bort då tilläggsbudgeten ska fördelas som permanent rambudget,
vilket framgår av resterande del av underlaget.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen tilläggsbudget om 69,6 mnkr år
2022.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om tilläggsbudget om 69,6 mnkr
år 2022 fördelat med 53,4 mnkr till Hälso- och sjukvårdsnämnden samt 16,2 mnkr till
Regionstyrelsen, i enlighet med upprättat förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Sandström (M), Anton Bergström Nord (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan
Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall
till eget förslag till tilläggsbudget
Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbudget.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag; upprättat förslag tillika majoritetens
förslag, M, C, L och KDs förslag samt SDs förslag och föreslår att dessa ställs mot
varandra. Regionstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar i
enlighet med upprättat förslag.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen tilläggsbudget om 69,6 miljoner
kronor år 2022.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om tilläggsbudget om 69,6
miljoner kronor år 2022 fördelat med 53,4 miljoner till Hälso- och sjukvårdsnämnden
samt 16,2 miljoner till Regionstyrelsen, i enlighet med upprättat förslag.
Reservation
Nicklas Sandström (M), Anton Bergström Nord (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan
Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L), Hans-Inge Smetana (KD) och Petter
Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
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