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Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige fastställde den 14-15 oktober 2019, § 109, en regionplan och
budget för åren 2020-2022. Regionplanen innehåller strategier som visar den
politiska viljeinriktningen och prioriteringar de kommande tre åren. Den innehåller
också en budget för 2020, Resultat-, balans- och finansieringsbudget, budgetramar
för regionstyrelsen och nämnderna samt bilagor med vision och värdegrund,
ekonomiska planingsförutsättningar, styrdokument, riktade statsbidrag och avgifter
och taxor. Regionstyrelsen och nämnderna ska utifrån regionplanen besluta om
egna verksamhetsplaner med resultatmål och mätetal för att visa vad de ska arbeta
med för att bidra till att fullmäktiges prioriteringar ska verkställas. Planerna ska
också innehålla en budget och en uppföljningsplan för det kommande året.
Ett förslag till verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 har
upprättats. Planen innehåller 25 resultatmål och 36 mätetal. Målen för
verksamheten som anges i planen är de prioriteringar som nämnden gör med
utgångspunkt i strategierna. Nämnden kommer det närmsta året att lägga särskild
vikt på implementering av nya arbetssätt och effektiviseringen inom
sjukvårdsverksamheten samt förflyttning av vården närmare befolkningen. Arbetet
att utveckla en god och nära vård kräver enligt nämnden att samarbetet med
regionens kommuner fördjupas via befintliga samverkansarenor men också genom
att finna nya samverkanslösningar. Ett mer systematiskt och
målinriktat folkhälsoarbete som främjar hälsa och är sjukdomsförebyggande är
också ett viktigt inslag i nämndens verksamhet för att åstadkomma en god och
jämlik hälsa hos regionens befolkning men också som ett led i att minska
kostnaderna för sjukvården.
Inom strategin för våra medarbetare är en utveckling av det hälsofrämjande och
förebyggande arbetsmiljöarbetet prioriterade områden.
Region Jämtland Härjedalen har fortsatt ett svårt ekonomiskt läge. Inom strategin
för ekonomi och verksamhetsresultat kommer åtgärder för att hålla budget fortsatt
att vara en viktig prioritering i allt arbete som nämnden genomför. För
förvaltningsområde hälso- och sjukvård uppgick det ackumulerade ekonomiska
resultatet per november 2019 till -185,4 miljoner kronor. Största avvikelserna mot
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budget avser läkemedel, verksamhetsanknutna tjänster samt köpt riks- och
regionvård.
Budgetmedel omfattande 55 miljoner kronor har tillskjutits hälso- och sjukvårdens
budgetram från ökade skatteintäkter för att utveckla digitalisering och möjligheten
till nära vård, dessa medel har tilldelats respektive område. För att på bästa sätt ge
respektive område förutsättningar att genomföra de mål som nämnden satt upp,
har fullmäktige beslutat att en så kallad nollbasbudgetering skall genomföras.
Nollbasbudgeteringen bygger på att samtliga områden ges budget utifrån den
verksamhet som är beslutad.
Det pågår just nu en omställning att minska stora delar av den interndebitering som
idag sker inom Region Jämtland Härjedalen. Underlag för personalbudget är i det
avseendet styrande. Detta kan innebära att budgetramar förändras mellan
nämnder. Om det sker kommer regionfullmäktige att behöva fatta ett nytt beslut om
budgetramar för respektive nämnd. Riksdagens beslut om ändringar i
kostnadsutjämningssystemet ger också Region Jämtland Härjedalen ytterligare
cirka 200 miljoner kronor under 2020. I förslag till reviderad regionplan i februari
2020 ska denna nya finansiering inarbetats så att målet om ekonomi i balans inom
mandatperioden säkras.
Innan ovanstående justeringar är genomförda kan hälso- och sjukvårdsnämnden
inte fastställa summorna i nedbrytning av budgeten inom nämnden. Därför
kommer hälso- och sjukvårdsnämnden att behöva revidera sin verksamhetsplan i
februari 2020 så att nedbrutna budgetramar kan fastställas.
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