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Sammanfattning
Revisorerna har överlämnat rapport gällande granskning av beredning av riktlinjer för
god ekonomisk hushållning.
Av rapporten framgår att regionstyrelsen inte har definierat eller berett riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Enligt kommunallagen (11 kap) ska fullmäktige besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning som handlar om att styra både verksamhet
och ekonomi. Revisorerna menar att i regionplanen har verksamhetsmål beslutats för
sig och finansiella mål för sig. Vidare konstaterar man i rapporten att regionstyrelsen
inte heller i delårsrapporter och årsredovisningar har gjort utvärderingar av om mål
och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
Förslag till yttrande har upprättats av vilket det framgår att styrelsen ställer sig bakom
revisionens syn att det finns behov av riktlinjer och uppdrar samtidigt till förvaltningen
att utarbeta sådana.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Yttrandet avges enligt förslag.
Regiondirektören får i uppdrag att bereda och definiera riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Riktlinjen ska vara slutförd i samband med regionplanen inför 2023.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Yttrandet avges enligt förslag.
Regiondirektören får i uppdrag att bereda och definiera riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Riktlinjen ska vara slutförd i samband med regionplanen inför 2023.
Protokollsanteckning
Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L)
lämnar följande anteckning:
Vi välkomnar att den politiska majoriteten omprövat sitt ställningstagande i denna
fråga och nu vill att målet om god ekonomisk hushållning ska prövas i sitt
sammanhang. Detta föreslog vi till regionstyrelsen den 5 oktober 2021 men då valde
S, V och Mp att avslå yrkande. Här nedan är det som vi då föreslog:
”Yrkande regionstyrelsen 5 okt enligt följande
Ärende: Revisionsgranskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisning 2020 samt
årsbokslut 2020 – finansiell del (gr 12 och 13)
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Motiv
Vi delar revisionsgranskningarnas bedömning om att det ekonomiska läget är
allvarligt. Precis som framhålls i granskningsrapporten kommer det att krävas stora
förändringar i hälso- och sjukvårdsnämndens styrning och ledning för att kunna möta
ökade vårdbehov, hantera uppskjuten vård och klara sin budget. Vi har under flera år
påtalat det samt presenterat förslag för att komma till rätta med problemen.
Det är av stor vikt att ta i beaktande skrivningen i granskningsrapport nr 12 i kapitlet
om bedömning av mål för god ekonomisk hushållning (s.10-11), ”Mot bakgrund av de
svaga resultaten för verksamhetsmålen är vår sammantagna bedömning att de
redovisade resultaten inte är förenliga med fullmäktiges mål.”. Kritiken är inte på något
sätt ny från revisionen, detta har påtalats under flera år. Regionens politiska majoritet
har undvikit att agera för att få på plats nya mål för god ekonomisk hushållning. I flera
yttranden från landstingsstyrelsen har det utlovats att ta tag i denna fråga men ännu
har inget hänt.
År 2004 infördes krav i kommunallagen om att fullmäktige i budgeten ska besluta om
mål och riktlinjer för verksamhet samt finansiella mål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning. Syftet är att stärka långsiktigheten i planeringen och
återspegla regionens ekonomiska läge på ett rättvisande sätt. Det är alltså inte
tillräckligt att å ena sidan följa upp målen för verksamheten och å andra sidan de
finansiella målen. Likt rapporterna påtalar så beskriver inte riktlinjerna hur den
samlande utvärderingen och bedömningen ska göras. För att göra detta behöver
fullmäktige definiera vilka av verksamhetsmålen som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning. I årsredovisningen gör regionstyrelsen heller ingen
bedömning av resultaten för verksamhetsmålen kopplat till god ekonomisk
hushållning. Styrelsen bedömer alltså resultaten för verksamhetsmålen för sig och
resultaten för de finansiella målen för sig och inte i ett sammanhang.
Om en analys skulle ha gjorts i vilken man skulle ha tagit hänsyn till de finansiella och
verksamhetsmässiga målen, är vi övertygade om att den samlade bedömningen av
regionens ekonomiska ställning skulle ha varit illavarslande. Det som nu sker är att
man gör en bedömning av oviktade mål som i sin enkelhet uppvisar att det verkar vara
någorlunda okej. Därför behöver regiondirektören få i uppdrag att ta fram nya riktlinjer
för en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning som sker i ett sammanhang.
I och med att kritiken inte är ny samt att skrivningar till svar på granskningen i allt för
hög omfattning icke är förpliktigande väljer vi att tydliggöra behovet av en förändring
genom följande yrkande:
Yrkande:
Att
Uppdra till regiondirektören att definiera vilka av verksamhetsmålen som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Att
Uppdra till regiondirektören att inför nästa års budget utarbeta mål som är
av betydelse för att kunna göra en samlad bedömning för mått på god ekonomisk
hushållning och verksamheternas måluppfyllelse för styrande verksamhetsindikatorer.
Att

En återrapport sker till regionstyrelsen senast i april månad. ”
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