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RS/586/2018
Planeringsförutsättningar 2019–2020
Ärendebeskrivning
I Region Jämtland Härjedalen arbetar medarbetare och förtroendevalda efter en
gemensam styrmodell. En bra struktur för planering och uppföljning är viktiga
utgångspunkter för styrningen. Förutom länsövergripande styrdokument, policyer,
planer och uppföljningsrapporter upprättas planeringsförutsättningar som ett
betydande planeringsunderlag. I det sammanfattas viktiga fakta inför arbetet med
verksamhetsplaner för nästkommande år. Planeringsförutsättningar har nu
upprättats inför 2019.
Enligt Region Jämtland Härjedalens regler för styrmodellen finns fastställda regler
hur och när styrande dokument ska utformas, fastställas och följas upp. För att
under valåret ge möjlighet till breda diskussioner mellan partier och likvärdiga
förutsättningar för partiernas arbete beslutade Regionfullmäktige i februari 2018, §
29, om ett annat arbetssätt än det som finns beskrivet i beslutade regler. Beslutet
innebär 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 beslutas i regionstyrelsen i maj. I november tar sedan det nya
regionfullmäktige en fullständig finansplan för perioden 2019–2021. Styrelsens och
nämndernas planer ska beslutas i mars-april 2019. Utöver de politiska planerna
beslutades också att ett dokument med planeringsförutsättningar skulle upprättas under
våren 2019.

Arbetet med planeringsförutsättningarna har pågått under våren. Underlaget
innehåller en sammanfattning om Agenda 2030 och Läget i Länet, NORA
jämförelser, GAP-analyser, Kompetensförsörjning, analys utifrån nationella
riktlinjer och satsningar och fakta om nuvarande verksamheter. Finansplanens
faktadel med ekonomiska ingångsvärden är ytterligare planeringsförutsättningar.
Förutom att vara ett underlag i höstens arbete med verksamhetsplaner utgör
planeringsförutsättningarna underlag till den allmänpolitiska debatten som
regionfullmäktige ska hålla på sitt möte i juni. Dokumentens innehåll har
diskuterats i samband med utskottet för ekonomis sammanträden den 20 april
2018 och 14 maj 2018. Förutom utskottets ledamöter inbjöds även presidier i
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regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder, gruppledare och politiska sekreterare
till diskussionerna. Deltagarna fick lämna synpunkter på vilken fakta de tyckte
behövs inför den allmänpolitiska debatten i juni och vilken fakta som behöver tas
fram inför höstens arbete med Finansplan och Regionplan.
Utskottet beslutade den 14 maj, § 44:
Regiondirektören får i uppdrag att inför regionstyrelsens sammanträde den 28–29
maj slutföra arbetet med planeringsförutsättningarna efter inkomna synpunkter på
sammanträdet med utskottet för ekonomi.
Dokumentet har sedan det första gången presenterats för utskottet kompletterats
med nya kapitel om Agenda 2030, kompetensförsörjning, kunskapsstyrning och
befolkningsutveckling, fördjupning och kompletteringar i kapitlen om NORA,
Nationella riktlinjer och fakta om verksamheten.

Regiondirektörens förslag
Planeringsförutsättningar inför 2019–2020 fastställs i enlighet med upprättat
förslag och överlämnas som information till regionfullmäktige.
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