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Inspel till Regionplan 2021-2023 (HSN/516/2020)
Sammanfattning
Ett förslag till ny reviderad styrmodell för Region Jämtland Härjedalen har tagits fram.
Ärendet har behandlats av regionstyrelsen i mars 2020 och ska beslutas på nästa
regionfullmäktige. Enligt den tidsplan för verksamhetsplanering och budget 2021 som
regionfullmäktige redan beslutat om och som följer den nya styrmodellens principer gäller att
regionstyrelsen och nämnderna ska lämna inspel till arbetet med Regionplan och budget
2021-2023 senast 30 april. Ett förslag till rapport med inspel från Hälso- och
sjukvårdsnämnden har nu tagits fram.
Regionplan med budget utgör grunden för Region Jämtland Härjedalens årliga planering och
budgetarbete. Planen fastställs av regionfullmäktige i oktober men arbetet med planen inleds
redan under våren. Arbetet ska kännetecknas av hög delaktighet på alla nivåer. Inspelen till
styrelsen och nämnderna är ett underlag för planeringsarbetet och ska utgå från rapporter från
förvaltningsområdena och inkludera Summering av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse
2019, Innevarande års verksamhetsplaner och prognos, Framtidsanalys och förändringar,
Behov och satsningar inför planperiod 2021-2023 och Nyinvesteringar 2021.
Därav bygger inspelet framförallt på de rapporter med framtidsanalyser och behov som
inkommit från förvaltningsområde hälso- och sjukvård. Inspelet ska i första hand ses som ett
underlag inför det inledande arbetet med regionplan och regionstyrelsens verksamhetsplan.
Sammantaget visar den rapport som tagits fram på ett framtida vårdbehov som byggs och
kommer att byggas upp under 2020 på grund av den rådande Coronapandemin. Vidare finns
ett stort behov av ombyggnationer inom sjukhuset för att kunna skapa effektivare flöden för
patienter och operationer. Hälso- och sjukvården ser även ett behov att genomföra
reinvesteringar i medicinteknisk utrustning som till stor del är gammal och uttjänad. En
fortsatt satsning mot nära vård, utbyggd digitalisering och förändrade arbetssätt är också
prioriterade områden. I pandemins spår kommer också ett ökat fokus på psykisk ohälsa att
vara nödvändig.
Inspelet från nämnderna överlämnas efter behandling i respektive organ till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen gör därefter en summering av inspelen. Den summeringen utgör grunden för
innehållet för den gemensamma budgetdag som finns inplanerad den 5 juni. Budgetdagen är i
sin tur startskottet för regionens fortsatta planering och budgetarbete inför 2021.

Förslag till beslut
1. Nämnden har tagit del av förvaltningsområde hälso- och sjukvårds
planeringsförutsättningar och inspel inför planperioden 2021-2023 och ska beakta det i
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fortsatt planering
2. Rapporten överlämnas till regionstyrelsen

Beslut
1. Nämnden har tagit del av förvaltningsområde hälso- och sjukvårds
planeringsförutsättningar och inspel inför planperioden 2021-2023 och ska beakta det i
fortsatt planering
2. Rapporten överlämnas till regionstyrelsen

Expedieras till
Regionstyrelsen, Ekonomidirektör, Enhetschef sekretariatet
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