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§ 200 

Finansplan 2019-2021 
Dnr 4010-2018 

Regionstyrelsens förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut:  

1. Finansplan 2019-2021 antas med följande ändringar:  

 meningen under rubriken ”Övriga ekonomiska förutsättningar” på si-

dan 7 i finansplanen, ”Senare ska, efter analys, en ytterligare satsning 

med ytterligare ca 50 mnkr göras, för vilken regionstyrelsen får ut-

forma principer” stryks och de ekonomiska sammanställningarna där-

efter konsekvensändras. 

 meningen ”Parallellt genomförs under planperioden utredning för in-

förande av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna” på sidan 8 i 

finansplanen ändras till ”När pågående förändringar av magnetka-

meraverksamheten i Piteå och Sunderbyn är genomförda under plan-

perioden ska regionstyrelsen utreda framtida magnetkameraverksam-

het i Kalix”. 

 meningen ”För att säkerställa en patientnära vård, utreds och plane-

ras för införandet av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar un-

der planperioden” på sidan 8 i finansplanen stryks. 

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. 

Reservationer 

Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M), Nils-Olov Lindfors (C) och 

Jens Sundström (L) reserverar sig mot beslutet. 

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 förhållan-

dena samt en redovisning av nu aktuella ramar under perioden 2019-2021.  

Ärendets behandling under sammanträdet 

Kenneth Backgård (NS) föreslår en ändring på sidan 8 i finansplanen om att 

meningen ”Parallellt genomförs under planperioden utredning för införande 

av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna” ersätts med meningen 
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”Parallellt genomförs under planperioden ett införande av magnetkamera-

verksamhet i Kalix och Kiruna”.  

Kenneth Backgård (NS) föreslår en ändring på sidan 8 i finansplanen om att 

meningen ”För att säkerställa en patientnära vård, utreds och planeras för 

införandet av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar under planperi-

oden” ersätts av meningen ”För att säkerställa en patientnära vård, genom-

förs införandet av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar under plan-

perioden”.  

Kenneth Backgård (NS) föreslår ett tillägg under rubriken Övriga ekono-

miska förutsättningar i finansplanen enligt följande: Regiondirektören får i 

uppdrag att totalt se över effektivisering och kostnadsbesparande åtgärder 

inom områdena regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och internation-

ella åtaganden. Uppdraget bör kunna utmynna i en bruttolista av särskilt 

prioriterade och för regionen särskilt angelägna projekt/verksamheter. 

Uppdraget genomförs under 2019, för eventuella beslut under planperioden.  

Glenn Berggård (V) föreslår en ändring om att stryka sista meningen under 

rubriken ”Övriga ekonomiska förutsättningar” på sidan 7 i finansplanen, 

”Senare ska, efter analys, en ytterligare satsning med ytterligare ca 50 mnkr 

göras, för vilken regionstyrelsen får utforma principer”, samt att de ekono-

miska sammanställningarna därefter konsekvensändras. 

Glenn Berggård (V) föreslår en ändring av meningen ”Parallellt genomförs 

under planperioden utredning för införande av magnetkameraverksamhet i 

Kalix och Kiruna” på sidan 8 i finansplanen till ”När pågående förändringar 

av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn är genomförda under 

planperioden ska regionstyrelsen utreda framtida magnetkameraverksamhet 

i Kalix”. 

Glenn Berggård (V) föreslår slutligen stryka meningen ”För att säkerställa 

en patientnära vård, utreds och planeras för införandet av ortsplacerade 

distriktssköterskemottagningar under planperioden” på sidan 8 i finanspla-

nen. 

Anders Öberg (S) och Agneta Granström (MP) föreslår bifalla Glenn Berg-

gårds ändringar.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag till finansplan 2019-2021, Kenneth 

Backgårds samt ordförandens respektive förslag vart och ett under proposit-

ion och finner att regionstyrelsen bifaller ordförandens förslag.  

Ordföranden ställer punkt 2 och 3 i det liggande förslaget under proposition 

och finner att regionstyrelsen bifaller förslagen. 
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Ärendet 
Regionfullmäktige fastställde i oktober 2018 en strategisk plan med en 

treårsbudget 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 förhållan-

dena samt en redovisning av nu aktuella ramar under perioden 2019-2021.  

Vid ett ordinarie riksdagsval som leder till regeringsskifte har den tillträ-

dande regeringen tre veckor på sig att presentera en budgetproposition 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. 

Bilagor: 

Finansplan 2019-2021 

 

 


