
Regionfullmäktige fastställde budget för 2018
Efter nära 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budgeten 2018 för Västra Götalandsregionen enligt förslag från den styrande
majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP). Budgeten innehåller bland annat satsningar inom personalområdet med ett personal- och
kompetensförsörjningspaket med bland annat höjda ob-tillägg, höjt friskvårdsbidrag och fortsatt satsning för att förbättra arbetsmiljön och
sänka sjukskrivningstalen.

De pengar som nämnder och styrelser får till sina ansvarsområden (regionbidrag) räknas upp med två procent. Utöver detta finns ett antal
riktade förändringar och satsningar. Bland annat avsätts 262 miljoner kronor till ökade OB-tillägg, 120 miljoner till friskvård, åtta miljoner till
folkhögskolorna och tio miljoner till miljösatsningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillförs 250 miljoner för arbetet med omställning av hälso- och
sjukvården där utbyggnad av den nära vården ingår.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 170 miljoner kronor för att bland annat skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet i sjukhusvården.

Västra Götalandsregionen har en stabil ekonomi med ett starkt resultat för 2016 och eget kapital på drygt 7,9 miljarder kronor.

Skattesatsen på 11,48 kronor föreslås vara oförändrad.

Budgeten visar ett underskott med 246 miljoner kronor men en kompletteringsbudget ska läggas till hösten och bedömningen är att bokslutet
kommer att visa ett resultat i balans. I resultatet för 2016 finns pengar avsatta för investeringar i framtidens vårdinformationsmiljö vilka kommer
att återföras i bokslutet för 2018. Regeringen har aviserat stora statsbidrag på hälso- och sjukvårdens område men de ekonomiska
konsekvenserna av detta går i nuläget inte att beräkna.

Läs mer om budgeten i tidigare pressmeddelande från regionstyrelsen 

Alla partiers budgetförslag

Övriga beslut
Förutom budgeten fattade regionfullmäktige under tvådagarssammanträdet bland annat beslut om delårsrapporten för första kvartalet med
satsningar på en tidigareläggning av ökade OB-tillägg, nytt samverkansavtal mellan VGR och Svensk Luftambulans, revideringar av krav- och
kvalitetsböckerna för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab för 2018 samt en översyn av patientavgifterna för 2018.

Läs besluten i korthet på Västra Götalandsregionens hemsida

Kontakt:

Ordförande : Magnus Berntsson, 0707-14 47 39 , magnus.berntsson@vgregion.se 
Vice ordförande : Per Tenggren, 0700-82 55 77, per.tenggren@vgregion.se 
2:e vice ordförande : Madeleine Jonsson, 0702-20 79 23, pem.jonsson@gmail.com

Kommunikatörer: Västra Götalandsregionens presstjänst, Jörgen Andersson, 076 - 112 21 68,  Thomas Schulz, 0700 - 20 79 72

Om regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De
149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2014. En Grönblå samverkan bestående av Moderaterna, Miljöpartiet,
Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr i majoritet. Partierna har tillsammans 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar
budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktiges ledamöter

Mer om regionfullmäktige


