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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut:
1. Finansplan 2019-2021 antas.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att till regionfullmäktige i februari 2019
återkomma med fördelning av strategiska mål per styrelse och nämnd
med anledning av ny politisk organisation.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att till regionfullmäktige i februari 2019
återkomma med fördelning av ramar per nämnd.

Yttrande till beslutsförslaget
Finansplanen bygger på den Strategiska planen 2019-2021. Tilläggen från
regionfullmäktige i oktober får konsekvenser för regionens ekonomi under
planperioden och även därefter.

Sammanfattning
Finansplanen är en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållandena samt en redovisning av nu aktuella ramar under perioden 2019-2021.

Ärendet
Regionfullmäktige fastställde i oktober 2018 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2019-2021. I treårsplanen anges regionens vision och strategiska mål för planeringsperioden. Budgeten innehåller även beslut om skattesats och ekonomiska ramar för områdena hälso- och sjukvård, kultur och
regional utveckling samt politisk verksamhet.
Finansplanen är en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållandena samt en redovisning av nu aktuella ramar under perioden 2019-2021.
Vid ett ordinarie riksdagsval som leder till regeringsskifte har den tillträdande regeringen tre veckor på sig att presentera en budgetproposition (BP)
för riksdagen, dock senast 15 november. Om inte en ny regering hinner tillträda är det en övergångsregering som utarbetar den. Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) bedömer att det kan dröja ytterligare veckor innan en
ny regering finns. Därför är bedömningen att övergångsregeringen lämnar en
budgetproposition utan någon betydande påverkan på skatteunderlaget.
Med anledning av ny politisk organisation behöver regionfullmäktige fördela
ansvaret för de strategiska målen och ramar per nämnd. Regionstyrelsen ska
bereda detta inför regionfullmäktige i februari 2019.
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