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Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2021 faktadel
Ärendebeskrivning
I Region Jämtland Härjedalen arbetar medarbetare och förtroendevalda efter en
gemensam styrmodell. Övergripande inslag i styrningen är de dokument som
Region Jämtland Härjedalen arbetar med för att planera och följa upp sin
verksamhet. Ett av de styrdokumenten är den treåriga Finansplanen. Utifrån att
regionfullmäktige i februari 2018, § 29, beslutat att anpassa arbetssättet med
verksamhetsplaner, kommer arbetet med finansplanen 2019–2021 att delas upp.
Den första delen som ska behandlas av regionstyrelsen i maj 2018 omfattar den
inledande faktadelen.
Regionfullmäktiges beslut om ett anpassat arbetssätt för 2018 års arbete med
verksamhetsplaner kom av beslutet i februari 2018 om en ny politisk organisation
från 2019 samt att 2018 är ett valår där val till regionfullmäktige sker i september.
Beslutet innebar bland annat att inget beslut om regionplan och finansplan ska tas i
regionfullmäktige i juni 2018. Istället ska en allmänpolitisk debatt genomföras.
Regionplanen 2019–2021 färdigställs under perioden oktober-december och
beslutas av regionfullmäktige i februari 2019. Finansplanens faktadel utarbetas
under våren och i november tar sedan det nya regionfullmäktige en fullständig
finansplan för perioden 2019–2021.Styrelsens och nämndernas planer ska beslutas
i mars-april 2019.
Finansplanens faktadelen som sedan ska ingå i Finansplan 2019–2021 omfattar
ekonomiska ingångsvärden - förutsättningar enligt lag, samhällsekonomisk
utveckling, Region Jämtland Härjedalens finansiering, åtgärder för att nå ekonomi i
balans, ramar per nämnd och riktade statsbidrag. Finansplanens faktadel
kompletterar också upprättat dokument med planeringsförutsättningar 2019
(RS/586/2018) som regionstyrelsen ska besluta om vid samma möte. Förutom att
dokumenten ska vara underlag inför höstens arbete med regionplan och
finansplanen kommer de också att utgöra underlag i den allmänna politiska
debatten som äger rum på regionfullmäktiges sammanträde i juni 2018.
Innehållet i faktadelen till finansplanen har diskuterats på utskottet för ekonomis
sammanträden den 20 april 2018 och 14 maj 2018. Förutom utskottets ledamöter
inbjöds även presidier i regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder, gruppledare
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och politiska sekreterare till diskussionen. Deltagarna fick inkomma med
synpunkter om vilka fakta som saknades inför arbete med finansplan och
regionplan och vilken ytterligare fakta som behövs inför den allmänpolitiska
debatten. Utskottet beslutade den 14 maj, § 45:
Regiondirektören får i uppdrag att inför regionstyrelsens sammanträde den 28–29
maj slutföra arbetet med finansplanens faktadel utifrån inkomna synpunkter.
Efter utskottets möte har dokumentet uppdaterats med senaste prognosen efter
april. Kompletteringar har också gjorts i avsnittet om åtgärder för att nå en ekonomi
i balans utifrån aktuellt läge. Eftersom arbetet med finansplanen slutförs i
november 2018 kan faktadelen behöva justeras ytterligare och anpassas efter
rådande ekonomiska förutsättningar.

Regiondirektörens förslag
Finansplan 2019–2021 – faktadel överlämnas till regionfullmäktige som underlag i
den allmänpolitiska debatten i juni 2018.
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