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RS/558/2015
Revidering av Regler för investeringar
Ärendebeskrivning
På regionfullmäktiges sammanträde den 20 november 2018, § 148, behandlades
ärendet om Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2021.
Regionfullmäktige fastställde Centerpartiets, Moderaternas, Kristdemokraternas,

Liberalernas och Miljöpartiets (de Blågrönas) förslag till Finansplan.
Regionfullmäktige gav också i uppdrag till regionstyrelsen att prioritera
investeringsbehovet och återredovisa det till regionfullmäktige samt att ta fram ett
nytt regelverk för investeringar.
I regionstyrelsens utskott för ekonomi, som var verksamt fram till 31 december
2018, har strategiska investeringar ingått som prioriterat område att arbeta med. I det
arbetet har bland annat ingått information och dialog om investeringar. På utskottets
möte den 12 oktober 2018, § 60, diskuterades har frågor om strategiska investeringar
varit ett område som utskottet arbetat med. På utskottets möte den 12 oktober 2018,
diskuterades regionens regler för investeringar. Utskottet ansåg bland annat att det
finns ett behov av en tydligare ordning för hur investeringsbehovet ska redovisas
och att det borde klarläggas vilket ansvar regionstyrelsen respektive den nya hälsooch sjukvårdsnämnden har vad gäller investeringar inom hälso- och sjukvården.
Ledamöterna fann det rimligt att finansplanen ska innehålla övergripande ramar för
investeringar och att detaljer sedan finns i regionstyrelsens eller i nämndernas
verksamhetsplaner. Utskottet gav ekonomidirektör ett uppdrag att se över regler för
investeringar.
Utifrån ovanstående har regionens investeringsråd inför arbetet med justering av
finansplan 2019-2021 reviderat nu gällande Regler för investeringar i Region
Jämtland Härjedalen. Ytterligare justeringar kan bli aktuella inför arbetet med
finansplan 2020-2022.
De huvudsakliga ändringar som föreslås är följande:
-

Regionfullmäktige beslutar om det totala investeringstaket för de närmaste
tre åren istället för att som tidigare ha beslutat om samtliga investeringar.
Regionstyrelsen prioriterar och beslutar om samtliga investeringar per
objekt.
Investeringsrådet ska göra en samlad bedömning av måluppfyllelse för
regionens alla investeringar (istället för ”för objekt över 250 tkr).
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-

-

Den tilldelade lokala potten för mindre investeringar till områdena har
tagits bort då även investeringar under 250 tkr ska beslutas per objekt.
Beloppsgränsen för en investering har ändrats från ett halvt prisbasbelopp
till ett helt prisbasbelopp.
Innan områdenas investeringsbehov kan hanteras av investeringsrådet ska
behoven ha diskuterats och prioriterats av respektive ledningsgrupp (den
möjligheten fanns inte innan).
Gällande att söka medel för Akuta-/Haveri investeringar görs det ingen
skillnad mellan över/under 250 tkr eftersom den tilldelade lokala potten för
mindre investeringar till områdena har tagits bort.

Utöver ovanstående har det också tillkommit redaktionella ändringar och
tydliggörande i syfte att göra bestämmelserna tydligare och anpassa dem efter
gällande planeringsprocess för finansplanen. Reglerna har vidare reviderats utifrån
de förändringar som gjorts av regionstyrelsens delegationsbestämmelser inför
mandatperioden 2019-2022.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reviderade regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen fastställs i
enlighet med upprättat förslag och gäller från och med 1 mars 2019.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till
Ekonomidirektör, ekonomistrateg

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

