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Investeringsbehov med anledning av Coronapademin (RS/656/2019)
Sammanfattning
Enligt Region Jämtland Härjedalens regler för investeringar (RS/558/2015) ska
regionfullmäktige varje år fastställa en investeringsram för de kommande tre åren i regionplan
och budget. Regionstyrelsen ska sedan fastställa investeringsbudgeten på objektsnivå,
inklusive pott för akuta investeringar för hela regionen. Eventuella omdisponeringar av objekt
inom investeringsbudgetens totalram beslutas av regionstyrelsen. Nyinvesteringar ska
godkännas av nämnd innan fastställande av regionstyrelsen. Pott för akuta investeringar avser
haverier. Beslut om fördelning av akuta investeringar (haveripotten) har styrelsen delegerat
till regiondirektören.
Regionstyrelsen fördelade investeringsbudgeten 2019-12-10 § 213 och föreslås nu i mars att
omfördela vissa objekt. Haveripotten omfattar 7751 mkr och ytterligare 613 tkr föreslås
omfördelas dit.
Med anledning av den pågående Coronapandemin kan det uppkomma brådskande behov av
investeringar inom framförallt hälso- och sjukvården. Regiondirektörens delegation om akuta
investeringar föreslås därför även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av
pandemin.
Enligt regler för investeringar ska investeringsrådet hantera och prioritera samtliga
investeringar. För att hantera brådskande behov med anledning av pandemin föreslås att dessa
nödvändiga investeringar bereds och prioriteras av ekonomidirektör i samråd med hälso- och
sjukvårdsdirektör/regional utvecklingsdirektör eller regionstabschef istället för av
investeringsrådet.

Förslag till beslut
1. Regiondirektörens delegation enligt styrelsens delegationsbestämmelser om akuta
investeringar föreslås även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin
(belopp över ett prisbasbelopp).
2. Beslutet gäller under pågående Coronapandemi och som längst till och med 25 augusti
2020.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
-------------
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Yrkanden
Jörgen Larsson (C) yrkar följande tillägg:
"Regiondirektören ska löpande återrapportera till styrelsen vilka extraordinära
kostnader/investeringar som uppstått och beslutats om i enlighet med delegationen."

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag punkt 1-2 och finner dem
antagna.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Larssons tilläggsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på om paragrafen kan justeras omedelbart och finner det
antaget.

Beslut
1. Regiondirektörens delegation enligt styrelsens delegationsbestämmelser om akuta
investeringar föreslås även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin
(belopp över ett prisbasbelopp).
2. Beslutet gäller under pågående Coronapandemi och som längst till och med 25 augusti
2020.
3. Regiondirektören ska löpande återrapportera till styrelsen vilka extraordinära
kostnader/investeringar som uppstått och beslutats om i enlighet med delegationen.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
Ekonomidirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
Regionstabschef
Ekonomistrateg

Beslutsunderlag
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