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RS/766/2018
Svar på motion från Elin Lemon (C) om ekonomichecklista
Ärendebeskrivning
Elin Lemon (C) har i motion till regionfullmäktige den 3 april 2018 föreslagit att en
ekonomichecklista skyndsamt ska tas fram och implementeras av regionstyrelsen.
Utifrån Region Jämtland Härjedalens ekonomiska läge anser motionären att varje
beslut kräver en utökad kostnadskontroll, riskanalys och behovsanalys.
Ekonomichecklistan förslås ska användas för samtliga ärenden i regionstyrelsen så
att de beslut som genomförs hålls inom beslutad budgetram.

I Region Jämtland Härjedalen tas varje dag beslut som rör medborgarna och de
har rätt att ha insyn i verksamheten och hur de offentliga medlen används. För
att säkerställa att regionens ärenden och dokument hanteras på rätt sätt har
Region Jämtland Härjedalen fastställda regler för ärendehantering. Reglerna
innehåller bland annat anvisningar för hur handläggningen av ett ärende ska gå till
och vad beslutsunderlag till politiska ärenden ska innehålla. Bland annat måste
handläggaren se till att beslutsunderlag innehåller syfte och bakgrund, tidigare
beslut som har betydelse för ärendet, avstämningar mot lagar och regelverk,
avstämningar mot verksamhetsplaner, konsekvensbeskrivningar och statistiska
jämförelser. Av reglerna framgår också att det är viktigt att under
handläggningsprocessen göra relevanta avstämningar.
Utöver ovanstående ska det också finnas en beskrivning av hur beslutet påverkar de
krav som finns utifrån följande perspektiv: jämställdhet och jämlikhet, barns
rättigheter, Ekonomi, miljöaspekter och regional utveckling. För varje perspektiv
finns en särskild framtagen rutin. Rutin om att bereda ett ärende med ett
ekonomiperspektiv togs fram under 2015. I rutinen anges att beslutsunderlag ska
beskriva de ekonomiska konsekvenser som ett beslut fåt, samt på vilket sätt beslutet
ska finansieras. Handläggare ska beakta följande i handläggningen av ett ärende:
 Vilka konsekvenser får ärendet/förslag till beslut för ekonomin
(resultatpåverkan)?
 Medför beslutet att kostnaden ryms inom befintlig ram?
 Medför beslutet att annan verksamhet måste skäras ner/förändras för att
utrymme ska finnas i ram?
 Medför beslutet att finansiering kan ske med egna medel eller måste upplåning
ske och i så fall till vilken beräknad upplåningskostnad?
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Beräkningar

För att ytterligare förbättra rutinerna för ärendehantering och säkerställa att fler
medarbetare ska följa fastställda regler och rutiner pågår ständiga
utvecklingsarbeten. En viktig del i det är de utbildningar i ärendehantering som
genomförs. För 2015 fanns ett mål i verksamhetsplanen för Centrum för ledning
och verksamhetsstöd (nuvarande regionstaben) att höja kompetensen hos alla
medarbetare i ärendehantering, politisk organisation, ärendehanteringssystemet
Platina och dokumenthanteringssystemet Centuri. Ett utbildningsmaterial togs
fram och obligatoriska tvåtimmars utbildningar för alla medarbetare i
ärendehantering genomfördes. Sedan dess har samordningskansliet erbjudit
utbildningstillfällen löpande varje år. Under 2018 lanseras också en webbutbildning
i SABA. Det pågår också arbeten med mallar i Platina. I samtliga utbildningar ingår
en beskrivning om handläggningsprocessen och vilka perspektiv som ska beaktas.
Utifrån Region Jämtland Härjedalens svåra ekonomiska läge och arbetet med
resultatförbättrande åtgärder är avstämningar om ekonomiska konsekvenser i
ärenden viktiga delar. Det ställs bland annat ökade krav på risk- och
konsekvensanalyser och bredare ekonomiska beskrivningar inför anställningar,
inköp och beslut.
Utifrån beskrivningen ovan kan motionen anses besvarad.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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