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Sammanfattning
Under år 2020 beslutades om en ny planerings- och budgetprocess inför år 2022.
Hela processen ska startas med faktaunderlag som har rubriken
Planeringsförutsättningar som beskriver framtidens förutsättningar för regionens
verksamheter. Med dessa kommer ett antal bilagor såsom investeringsplan och
budgetramar för respektive nämnd.
Planeringsförutsättningarna ska användas för utformning av regionplan, nämndernasoch verksamheternas planerings- och budgetprocess.
Förslag till planeringsförutsättningar 2022 har upprättats.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Planeringsförutsättningarna inklusive bilagor för perioden 2022 – 2025 antas.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Planeringsförutsättningarna inklusive bilagor för perioden 2022 – 2025 antas.
Protokollsanteckning
Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Åsa Ågren Wikström (M)
lämnar följande anteckning till protokollet:
Vi vill framhålla att det är mycket välkommet att få
planeringsförutsättningarna i detta skede som en del av en ny budgetprocess.
Dokumentet speglar väl aktuell situation i Region Västerbotten.
Genomarbetade planeringsförutsättningar ökar politikens förmåga att
företräda medborgarna och styra förvaltningarna. De förutsättningar som nu
är framtagna bygger i grunden på den politiska rödgröna majoritetens
regionplan med vision, strategiska mål och budgetinriktning. I dessa centrala
planeringsdokument har vi i grunden haft andra förslag på politisk inriktning
och prioriteringar. Detta gör i sin tur att mycket av tidigare fattade beslut även
formar kommande. I sak inte konstigt då det är den politiska majoriteten som
styr men vi väl ändå göra detta förbehåll i vår syn på
planeringsförutsättningarna.
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Vi vill även framhålla att precis som dokumentet framhåller har den politiska
majoriteten andra förutsättningar i sitt arbete med en annan tidsplan.

Beslutsunderlag















Tjänsteskrivelse - Planeringsförutsättningar 2022 - 2025
Planeringsförutsättningar 2022-2025
Bilaga 7.1 Detaljerad tidplan
Bilaga 7.2 Interna beredningsmöten med politik
Bilaga 7.3 Dialogmöten i centrala ledningsgruppen
Bilaga 7.4 Kick off planeringsförutsättningar samt styrdialoger
Bilaga 7.5 Detaljberäkningar av budgetramar per nämnd
Bilaga 7.6 Investeringsplan 2022-2025 planeringsförutsättningar
Bilaga 7.7 Återkopplingsrapport för nämnd om regionstyrelsens PF
Bilaga 7.8 Uppföljningsplan 2021
Bilaga 7.9 Tillämpningsanvisningar för intern kontroll 2021
Bilaga 7.10 Detaljbudget
Bilaga 7.11 Tidigare års bokslut
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