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Regionstyrelsen

Region Halland uppföljningsrapport 2 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 2
till regionfullmäktige

Sammanfattning
Av regionfullmäktiges mål förväntas 5 uppfyllas helt, 8 uppfylls delvis och 1 mål
uppfylls inte alls under året. Väger man samman måluppfyllelsen för regionens
finansiella mål med målen för verksamheten, blir dock bedömningen att regionen inte
uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning. Det beror främst på att det
finansiella resultatet inte är tillräckligt starkt.
Region Hallands prognos för helår baserat på utfallet efter åtta månader uppgår till
minus 127 mnkr. Det är 143 mnkr sämre än årsbudgeten men 67 mnkr bättre än i
uppföljningsrapport 1. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen beräknas
tillsammans öka med 4,2 procent under 2018 jämfört med 2017. Samtidigt visar
prognosen att verksamhetens nettokostnader uppgår till 5,2 procent. Det
lagstadgade balanskravet innebär att ett negativt resultat i årsbokslutet måste
återställas inom tre år.
Det ansträngda ekonomiska läget delar Region Halland med övriga regioner och
landsting. Ekvationen att hålla nere kostnadsutvecklingen, rusta vården för
kommande lågkonjunktur i kombination med en åldrande befolkning, rekrytera och
behålla medarbetare och utveckla vårdformer, digitala lösningar tillsammans med
arbetssätten – den är inte enkel.
Enda möjligheten är att göra det tillsammans, genom samarbete och samverkan.
Varken lösningar, problem eller resurser är samlade hos en part. En hållbar
utveckling för både verksamhet, patienter, invånare och medarbetare behöver
skapas tillsammans inom organisationen och utanför, mellan regioner, företag och i
olika funktionella samarbeten.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Efter uppföljningsrapport 1 fick regiondirektören uppdraget att tillsammans med
verksamheten ta fram en åtgärdsplan för att sänka kostnadsökningstakten och nå en
ekonomi i balans. Vissa effekter kommer att märkas under 2018. De flesta
åtgärdsförslagen behöver dock bli en del av Mål och budget 2019.
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