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Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2021 (RS/587/2018)
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställer Region Jämtland Härjedalens vision och strategiskt
övergripande mål. Fullmäktige beslutar också om ekonomiska ramar för verksamheten och
fastställer budget. Det gör fullmäktige genom att besluta om en regionplan och en finansplan
för en treårsperiod. Regionstyrelsen och nämndernas uppgift är att verkställa fullmäktiges
beslut.
Finansplanen 2019–2021 innehåller planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget,
budgetramar för nämnderna, investeringsram samt finansiella mål och budget. Den
övergripande finansiella inriktningen för Region Jämtland Härjedalen är att uppnå en stabil
ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Ett av de finansiella målen för
planperioden är nettokostnadsutveckling på 0,1% 2019, -1,1% 2020 och -0,1% 2021. Detta
innebär att det under planperioden kommer att krävas stort fokus på åtgärder för att nå en
ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Region Jämtland Härjedalens
prognostiserade resultat för 2018 är -250 miljoner kronor.
En ständig utmaning och viktig planeringsförutsättning för regionens ekonomi är också att
hantera målet att bedriva en kostnadseffektiv vård som är likvärdig med den som erbjuds i
övriga landet. Rättigheten till hälso- och sjukvård är reglerad i lag och den nya patientlagen
från 2015 ger den enskilde patienten stora rättigheter till vård, samtidigt som landstingens
möjligheter att påverka vårdutbudet kraftigt begränsats.
Region Jämtland Härjedalens samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan
tillåtas vara. Enligt SKL kommer skatteunderlagets utveckling 2019–2021 bli betydligt
svagare allt eftersom konjunkturen utvecklas i lugnare takt. Befolkningsökning bland barn
och äldre, kommer att innebära en kostnadsutveckling som är högre än normalt. Det i
kombination med att skatteunderlaget har en normal, eller till och med långsammare
utveckling medför att landstingssektorn måste hålla tillbaka kostnadsökningar för att
motverka gapet mellan intäkter och kostnader. Under planperioden väntas också kraftigt
stigande pensionskostnader och även räntehöjningar. En stor del av pensionskostnaderna går
ej att påverka.
Om åtgärder som genomförs i regionen sänker verksamhetens nettokostnader med
sammanlagt 530 mkr under planperioden, skulle resultatet vara i balans 2021. Om inga
åtgärder som får effekt på ekonomin genomförs, kommer region Jämtland Härjedalen behöva
öka den långfristiga skulden i balansräkningen varje år under planperioden.
Investeringsramen förslås tillfälligt höjas till 161 miljoner kronor år 2019 på grund av
prioriterade investeringar på sterilcentralen och öronmottagningen.
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Finansplanens finansiella mål och ekonomiska ramar följs upp genom månadsrapporter,
tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. Löpande uppföljning
av ekonomin görs också ständigt i ledningsgrupper och på andra sätt i verksamheten.
Denna finansplan är framtagen av regiondirektören utan politisk bearbetning.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Finansplan 2019–2021 antas.
-------------

Yrkanden
Thomas Andersson (C) yrkar följande:
"Med anledning av den politiska situationen ska regionstyrelsens ordförande samt 2:e vice
ordförande tillika oppositionsråd skriva inledning till finansplan."

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Andersson yrkande och finner det avslaget.

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Finansplan 2019–2021 antas.

Protokollsanteckning
Anton Nordqvist (MP) deltar inte i beslutet.

Expedieras till
Bitr. regiondirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Regionstabschef, Ekonomistrateg,
Ekonomicontroller och Finansekonom.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse om Finansplan 2019-2021
Finansplan 2019-2021
Rapport ombyggnation och investering sterilcentralen
Komplettering till investeringssutredning 2018
Rapport om lokalinvestering Öron 2018
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