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Regionplan och budget 2022-2024 (RS/261/2021)
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställer varje år en regionplan med budget som innehåller övergripande
mål och ekonomiska ramar för de kommande tre åren. Ett förslag till regionplan och budet
2022-2024 har tagits fram. Planen omfattar fyra strategier som sammantaget beskriver önskad
utveckling i Region Jämtland Härjedalen de närmaste åren. För att följa hur olika delar
utvecklas finns under varje strategi några indikatorer. I planen anges också drift- och
investeringsbudget och resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren. I
bilagor återfinns en förteckning över Region Jämtland Härjedalens styrdokument och
ekonomiska planeringsförutsättningar.
Regionplanen med budget är det övergripande styrdokumentet som utgör grunden för
verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Den ekonomiska styrningen sker genom
att fullmäktige i budget anvisar resurser till regionstyrelsen och nämnderna för verksamhet
och investeringar utifrån de uppsatta prioriteringarna. Regionstyrelsen och nämnderna ska
genom årliga verksamhetsplaner se till att nödvändiga prioriteringar görs i verksamheten så
att regionfullmäktiges mål uppfylls och givna ekonomiska ramar hålls.
De fyra strategierna som finns i regionplanen och som all planering på alla nivåer i
verksamheten utgår från är Strategi för länets utveckling, Strategi för vård, Strategi för våra
medarbetare och Strategi för en god ekonomi. Strategierna sammantaget är Region Jämtland
Härjedalens bidrag till regional utveckling och utvecklingen av länets hälso- och sjukvård.
Region Jämtland Härjedalen befinner sig i en fortsatt mycket svårt ekonomisk situation. Stora
utmaningar väntar de kommande åren när den ekonomiska effekten av
pandemin avtar. Ekonomin utmanas även av den demografiska utvecklingen, vilket
innebär att fler invånare kommer vara i behov av välfärdstjänster. Det är hög tid
att effektivisera och driva verksamhetsförändringar. God ekonomisk hushållning är avgörande
och ska genomsyra övriga strategier inom samtliga områden. Varje ny anställning,
återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas. Om något nytt
bedöms nödvändigt måste det finansieras antingen via ökade externa intäkter eller genom att
prioritera om inom eller mellan verksamheter. Fokus är att minska kostnaderna och återställa
det balanserade underskottet och stärka soliditeten. Återställande av balanskravet slogs fast
via årsredovisningen 2020. Det negativa egna kapitalet (-401 mkr) ska återställas senast år
2025. Detta ger ett mycket begränsat ekonomiskt handlingsutrymme under planperioden
2022–2024.
Skatteberäkningen?år 2022-2024?bygger på en utdebitering på 11,70 kr. Skatteintäkterna är
beroende av skatteunderlagets storlek, som i sin tur beror på samhällsekonomi,
arbetsmarknadsstruktur och demografi. Regionfullmäktige bestämmer skatteintäkternas
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storlek genom beslut om skattesats.
De ekonomiska ramarna för nämnderna är från 2021 uppdelade på verksamhet och
förtroendemannabudget. En detaljbudget utifrån fördelning av förtroendemannabudgeten görs
av fullmäktiges presidium. Avsnittet om budgetramar omfattar också vilka omdisponeringar
som skett mellan nämnderna för planperioden samt vilka omdisponeringar som gjorts och
fördelningen av riktade statsbidrag.
Föreslagna budgetramarutgår från de planeringsförutsättningar som är kända just nu. Men det
finns fortfarande en stor osäkerhet. Framför allt vad gäller statlig kompensation utifrån
pandemin och statsbidrag generellt. I december brukar riksdagen vara klar med alla beslut om
statens budget. Först då kommer det att stå klart vad pengarna inom de olika utgiftsområdena
ska användas till och hur mycket som fördelas till regionerna. Med anledning av detta
kommer budget för Region Jämtland Härjedalen att revideras i februari 2022.
En summering av strategierna och ekonomiska resultat summeras i tertialrapport per april,
delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. I Region Jämtland Härjedalens planeringsoch uppföljningsarbete ska alltid perspektiven jämställdhet- och jämlikhet, barnens
rättigheter, miljö och ekonomi särskilt beaktas. I regionplan och budget görs det genom att det
för varje strategi ska tas hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Skattesatsen är oförändrad och fastställs till 11,70 kr för år 2022.
2. Regionplan med budget 2022-2024 fastställs.

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Skattesatsen är oförändrad och fastställs till 11,70 kr för år 2022.
2. Regionplan med budget 2022-2024 fastställs.

Anteckning
Elin Hoffner (V) deltar inte i beslutet. Återkommer till fullmäktige med ett eget förslag till
regionplan.
Bengt Bergqvist (S), David Adervall (S), Jenny Sellsve (S), Jonas Andersson (S) och Katarina
Nyberg Finn (S) deltar inte i beslutet. Återkommer till fullmäktige med ett eget förslag till
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regionplan.
Lars-Erik Olofsson (KD) deltar inte i beslutet. Återkommer till fullmäktige med ett eget
förslag till regionplan.
Anette Rangdag (SD) deltar inte i beslutet. Återkommer till fullmäktige med ett eget förslag
till regionplan.

Expedieras till
Tf. ekonomidirektör, Budgetansvarig, Enhetschef sekretariatet, Förvaltningsområdeschefer,
divisionschefer, områdeschefer och avdelningschefer

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse om Regionplan och budget 2022-2024
Regionplan och budget 200924
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