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RS/101/2015
Arbetsprocess med verksamhetsplaner under 2018
Ärendebeskrivning
I Region Jämtland Härjedalen arbetar politiker och tjänstemän efter en gemensam
styrmodell. Det innebär att det av regionfullmäktige finns fastställda regler för hur
och när styrande dokument ska utformas, fastställas och följas upp. Inför varje
verksamhetsår upprättas också en detaljerad arbetsplan för planeringsprocessen
och en tidsplan för uppföljningen. Arbetssättet med verksamhetsplanerna inför
2019 behöver nu anpassas. Det utifrån fullmäktiges beslut i februari 2018 om en ny
politisk organisation från 2019 och att 2018 är ett valår där val till regionfullmäktige
sker i september.
Regionfullmäktige beslutade den 14 februari 2017, § 18, att tillsätta en särskild
beredning för att se över den politiska organisationen inför Mandatperiod 2019–
2022. Beredningen har på sitt sammanträde den 18 december 2017, § 23, tagit fram
förslag till ny arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för de politiska
organ som föreslås ska finnas i Region Jämtland Härjedalens politiska organisation
mandatperioden 2019–2022. Förslaget innebär bland annat att en ny hälso- och
sjukvårdsnämnd bildas. Valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september
2018 betyder att ett nytt regionfullmäktige tillträder den 15 oktober 2018 och
sammanträder första gången den 20 november. På fullmäktiges möte i december
sker sedan val av ledamöter till regionstyrelsen och nämnderna. De nya nämnderna
och regionstyrelsen tillträder den 1 januari 2019.
Regionstyrelsen har den 12 december 2017, § 337, beslutat att Långsiktig
utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning ska revideras så att den kan
behandlas samtidigt med Regionplan 2019-2021.
För att under valåret ge möjlighet till breda diskussioner mellan partier och
likvärdiga förutsättningar för partiernas arbete föreslås ett annat arbetssätt än det
som finns beskrivet i beslutade regler. Förslaget innebär att inget beslut om
regionplan, finansplan eller långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning tas av regionfullmäktige i juni 2018. Istället föreslås att en
allmänpolitisk debatt genomförs vars former diskuteras fram gemensamt av
partiernas gruppledare. Finansplanens faktadel utarbetas under våren och i
november tar sedan det nya regionfullmäktige en fullständig finansplan för
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perioden 2019-2021. Regionplanen 2019-2021 färdigställs under perioden oktoberdecember och beslutas av regionfullmäktige i februari 2019. Styrelsens och
nämndernas planer föreslås ska beslutas i mars-april 2019. Utöver de politiska
planerna föreslås också att ett dokument med planeringsförutsättningar ska
upprättas under våren 2019.
De regler som finns för planering och uppföljning i enlighet med Region Jämtland
Härjedalens styrmodell är beslutade av regionfullmäktige. Reglerna reviderades
senast den 20 juni 2017 i samband med att en ny process för uppföljningen tagits
fram. För att reglerna ska vara anpassade efter den nya politiska organisationen
kommer de att behöva ses över igen under 2018. Planerna för 2019 ska vara
anpassade utifrån de nya reglerna.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Arbetsprocess med verksamhetsplaner under 2018 fastställs i enlighet med
förslag.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att anpassa Regler för planering och
uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell efter den nya
politiska organisationen för beslut i regionfullmäktige.
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Hans Svensson
Regiondirektör
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