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Regionplan 2018-2020 (RS/257/2017)
Sammanfattning
En av regionfullmäktiges uppgifter är att fastställa regionens vision och strategiskt
övergripande mål samt ekonomiska ramar och en budget för Region Jämtland Härjedalens
verksamheter. Det gör fullmäktige genom att besluta om en treårig regionplan och en
finansplan. Ett förslag till regionplan för perioden 2018-2020 har upprättats. Regionplanen
innehåller förutom strategiska mål också en sammanfattning av viktiga
planeringsförutsättningar för perioden och beskrivning av vision, värderingar och styrmodell.
De strategiska målen i regionplanen 2018-2020 visar viljeinriktningen och vilka prioriteringar
som ska göras de kommande tre åren. De utgör också grunden för hur Region Jämtland
Härjedalen ska närma sig sin vision och målsättningar i länsövergripande mål, övergripande
policyer och långsiktiga utvecklingsplaner. Med utgångspunkt från regionplan och finansplan
fastställer sedan regionstyrelsen och nämnderna årliga verksamhetsplaner med
framgångsfaktorer, budget och uppföljningsplan.
Den kommande planperioden kommer att präglas av fortsatt stort fokus på åtgärder som syftar
till att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Region Jämtland Härjedalen
har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge och står inför omfattande ekonomiska utmaningar.
De senaste åren har verksamheten redovisat ekonomiska underskott i varierad storlek. Varje
ny verksamhet, aktivitet eller motsvarande kräver finansiering antingen genom ökade externa
intäkter eller omfördelning inom befintlig verksamhet.
Ekonomin hanteras sedan 2015 i en särskild finansplan Finansplanen sammanfattar de
ekonomiska konsekvenserna utifrån regionplanen och den långsiktiga utvecklingsplanen för
god ekonomisk hushållning. Finansplanen 2018-2020 (RS/258/2017) innehåller också
planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget, budgetramar för regionstyrelsen och
nämnder, investeringstak samt finansiella mål och budget för det närmaste året. En anledning
till att ekonomin hanteras i en särskild plan är också behovet av att kunna revidera
finansplanen i november utifrån de ekonomiska konsekvenserna som statligt beslut innebär
och förändringar i skatteprognoser.
För det regionala utvecklingsarbetet är rapporten ”Läget i länet” och OECD´s Territorial
Review Jämtland Härjedalen som innehåller viktiga analyser för det regionala
utvecklingsarbetet viktiga planeringsunderlag. Liksom att genomföra EU:s övergripande mål i
Europa 2020-strategin och hantera viljeinriktningen i flera viktiga länsövergripande
styrdokument, exempelvis den regionala utvecklingsstrategin.
För hälso- och sjukvården kommer arbetet under planperioden fortsatt att fokusera på att
uppnå god tillgänglighet, ett patientfokuserat arbetssätt samt ge kunskapsbaserad, jämlik och
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säker vård, behandling och rehabilitering. Region Jämtland Härjedalen behöver också
fortsätta utvecklas som en hälsofrämjande och attraktiv arbetsgivare.
I Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsarbete ska alltid perspektiven
jämställdhet- och jämlikhet, barnens rättigheter, miljö och ekonomi särskilt beaktas. I
regionplanen görs det genom att flera mål har en koppling till något eller några av
perspektiven. Måluppfyllelse för fullmäktiges strategiska mål summeras i tertialrapport per
april, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. Uppföljningen utgår från
regionstyrelsens och nämndernas uppföljning av deras framgångsfaktorer.
Utskottet för ekonomi fick på sitt sammanträde den 22 maj 2017 en genomgång av innehållet
i regionplanen. Utskottet fick ställa frågor och lämnade synpunkter.

Förslag till beslut
Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Regionplan 2018-2020 godkänns.

Beslut
Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Regionplan 2018-2020 godkänns.

Protokollsanteckning
Anton Nordqvist (MP) deltar inte i beslutet.

Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Bitr. regiondirektör, regionstabschef, områdeschefer och
avdelningschefer.
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