
 

 

 

  

 

 
2021-04-27 

Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Ta fram en rutin för att kunna fatta beslut 

om hur regionens överskott ska användas 

På regionstyrelsen den 13 april 2021 föreslog Socialdemokraterna under ärendet 

Årsredovisning Region Kronoberg 2020 att 40 av de 395 miljoner Region Kronoberg 

hade i överskott från nämnda år på olika sätt skulle gå till medarbetarna. Till svar 

på vårt förslag fick vi att detta inte är tillåtet enligt de bokföringstekniska regler 

som gäller. 

 

Region Kronobergs totala överskott 2020 landade på 395 miljoner kronor. I samma 

ärende föreslogs 257 av dessa miljoner läggas i en så kallad 

resultatutjämningsfond, detta var alla partier överens om. De övriga 138 miljoner 

kronor som kvarstår som eget kapital. 

 

För oss socialdemokrater är det självklart att de folkvalda i Region Kronoberg ska 

kunna fatta beslut om hur regionens överskott ska fördelas och hanteras, oavsett 

om pegarna föreslås gå till investering i fastigheter eller till våra medarbetare. Vi 

tycker att aktiva beslut om överskott ska kunna fattas alla år - inte bara 2020 - 

men detta är ett färskt exempel varför vi framhåller det. Region Kronoberg är en 

politiskt styrd organisation och det är rimligt att politiken både får ta ställning till 

och kan besluta om vad som ska hända med eventuella överskott i framtiden. Här 

behövs en rutin.  

 

Det är såklart svårt att veta exakt vad ett eventuellt överskott landar på innan 

bokslutet är klart men detta kan inte hindra att beslut om vad som ska hända med 

pengarna ska kunna fattas, oavsett om det är ”i förväg” eller när bokslutet är klart. 

Ett exempel på hur det kanske skulle kunna gå till är att regionstyrelsen i slutet av 

varje år får en redovisning av prognosticerat resultat och utifrån det kan fatta ett 

inriktningsbeslut om hur eventuellt överskott (utöver det som i budget är beslutat 

som resultatmål) ska fördelas. Det finns med all säkerhet flera andra exempel på 

förfaranden. Socialdemokraterna vill att dessa utreds och att en rutin i motionens 

anda tas fram. 

 
Med anledning av ovanstående yrkas: 
 
att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en rutin för hur politiken i 

Region Kronoberg inom ramen för vad som är bokföringstekniskt 
möjligt kan planera för och besluta om vad som ska hända med de 
eventuella överskott utöver avsättningar till resultatmål som Region 
Kronoberg gör i framtiden. 

 



 

 

 

  

 
Henrietta Serrate (S) 
2:e vice ordförande i regionstyrelsen 
 
Robert Olesen (S) 
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 


