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§ 31   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föredragningslistan. 
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§ 32   

Ekonomiska planeringsförutsättningar 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om ekonomiska planeringsförutsättningar som exempelvis 
skatteunderlagsutveckling, skatteunderlagstillväxt, riksdagens beslut om 
statsbudgeten 2022 där det fortfarande inte är helt klarlagt hur det påverkar 
regionens budget för 2022, prognos på befolkningsutvecklingen i länet samt 
demografisk försörjningskvot.  
Det ges även information om novemberprognos från 
Ekonomistyrningsverket.  
--- 
Föredragning av 
Lars Mattsson 
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§ 33   

Planeringsprocessen regionplan 2023-2025 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om tidplan för regionplan 2023-2025. Det presenteras också 
olika förslag på områden att ta med under planeringsprocessen till regionplan 
2023-2025. 
--- 
Föredragning av 
Lars Mattsson, ekonomidirektör 
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§ 34   

Betänkande effektiv ekonomistyrning 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Utredningen ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” har nu 
överlämnat sitt betänkande, med förslag som syftar till att hjälpa kommuner 
och regioner till en effektiv ekonomistyrning och hjälpa sektorn att nå ”en 
god kommunal hushållning”. 
Information ges om de förslag som framgår av betänkandet. Bland annat 
föreslås att det nuvarande begreppet ”god ekonomisk hushållning” i 
kommunallagen ersätts med ”god kommunal hushållning”. Det föreslås 
också att krav uppställs för både ekonomi och verksamhet samt att det för 
ekonomi läggs fokus på en betryggande säkerhet och en långsiktig 
ekonomisk hållbarhet. För verksamheten läggs fokus på ändamålsenlighet 
och hög effektivitet. Ett annat förslag i betänkandet är en möjlighet att 
överskott, under vissa omständigheter, kan sparas i en så kallad 
resultatreserv för att användas under senare år. Enligt förslaget ska även 
delårsbokslutet som hanteras i fullmäktige omfatta minst årets första tre 
månader och behandlas i fullmäktige senast i juni. Delårsbokslutet behöver 
inte granskas av revisionen. 
Det föreslås också att ett program för god kommunal hushållning ska antas, 
som ersätter de krav på olika riktlinjer som finns idag. 
--- 
Föredragning av  
Lars Mattsson, ekonomidirektör 
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