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RS/2157/2018
Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2019
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktiges uppgift är bland annat att besluta om regionens vision och
övergripande mål samt ekonomiska ramar och en budget för Region Jämtland
Härjedalens verksamheter. Det gör fullmäktige genom att besluta om en regionplan
och en finansplan. Ett förslag till regionplan med strategiska mål och inriktningar för
2019 har utarbetats. Målen i regionplanen visar den nya politiska viljeinriktningen
och vilka prioriteringar som ska göras.
Regionplanen ska enligt gällande regler för regionens styrmodell vara treårig. Men
med anledning av att 2018 var ett valår samtidigt som en ny politisk organisation
gäller från 1 januari 2019 har förutsättningarna för verksamhetsplanering sett
annorlunda ut. Regionfullmäktige beslutade den 14 februari 2018, § 29, att
regionplanen skulle beslutas av regionfullmäktige i februari 2019 istället för som
brukligt i juni. Den nya politiska ledningen har valt att initialt arbeta med en ettårig
plan för att sedan inför 2020 vara klar med en mer långsiktig planering.
Föreslagen regionplan innehåller 20 strategiska målsättningar. Målen syftar bland
annat till att utveckla en hållbar, modern och framtidsinriktad region. Inom
regional utveckling är fler människor i jobb, satsningar på infrastruktur och kultur
viktiga delar. För hälso- och sjukvården kommer arbetet under 2019 att fokusera på
en god och nära vård i hela regionen med hög tillgänglighet. Primärvården ska vara
den sammanhållande länken. Region Jämtland Härjedalen ska också utvecklas som
arbetsgivare för att behålla och rekrytera nya medarbetare. Budgeten ska styra
ekonomin tillsammans med andra planerade åtgärder. Fokus är att minska
kostnaderna och återställa det balanserade underskottet. Varje ny anställning,
återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas. Utöver mål
innehåller planen också en sammanfattning med de viktigaste
planeringsförutsättningar utifrån det dokument som regionstyrelsen, den 30 maj
2018, § 146, har fastställt för år 2019-2021.
Ekonomin hanteras i en särskild finansplan (RS/587/2018). Finansplanen
innehåller planeringsförutsättningar, finansiering och budgetramar per nämnd för
åren 2019–2021. Planen innehåller även finansiella mål, investeringsramar och
prognoser för nationella satsningar.
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Med utgångspunkt från regionplan och finansplan fastställer sedan regionstyrelsen
och nämnderna årliga verksamhetsplaner med mätbara mål, budget och
uppföljningsplan. Måluppfyllelse för fullmäktiges strategiska målsättningar
summeras i tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti och i
årsredovisningen.
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.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Regionplan 2019 fastställs.
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