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§ 32   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föreslagen 
dagordning med följande tillägg: 

- Val av justerare 
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§ 33   

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning utser Jimmy Loord (KD) att 
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. 
 

3Comfact Signature Referensnummer: 1504059



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-30 

 
 

 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning 
 

 
 

 
 

 

§ 34   

Ekonomiska planeringsförutsättningar 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om 
ekonomiska planeringsförutsättningar till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om ekonomiska planeringsförutsättningar utifrån bland 
annat regeringens budgetproposition för 2023. Sammanfattningstabell från 
propositionen visar regeringens beräkningar 2021-2025. Bild visas på 
skatteunderlagsprognosen som presenterats av regeringen. Information ges 
också om inflationstakten och styrräntans utveckling. 
Redogörelse sker för olika delar ur budgetpropositionen som påverkar 
regionerna under kommande år. Av budgetpropositionen framgår bland 
annat hög inflation och svag tillväxt, samt att svensk ekonomi väntas befinna 
sig i lågkonjunktur 2023. Det är försämrade prognoser sedan augusti och stor 
osäkerhet kring utvecklingen.  
Information ges om olika värden från databasen Kolada, bland annat 
gällande regionens soliditet, investeringar och självfinansieringsgrad, 
strukturerad skattesats, kostnadsutveckling (i förhållande till skatter och 
generella statsbidrag) samt resursförbrukning. Jämförelse sker med tidigare 
år samt andra regioner. 
Idag arbetar 6 % av den arbetsföra befolkningen i regionerna. Bild visas på 
behovsökning (ökning på grund av demografi) av anställda samt 
pensionsavgångar per år i regioner under perioden 2019-2029 enligt 
grundscenariot. 
--- 
Föredragning av 
Lars Mattsson, ekonomidirektör 
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§ 35   

Planeringsprocessen regionplan 2024-2026 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om tidplan för processen med regionplan 2024-2026. Det 
presenteras också olika förslag på områden att ta med under 
planeringsprocessen till regionplan 2024-2026.  
--- 
Föredragning av  
Lars Mattsson, ekonomidirektör 
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