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Regionstyrelsen

Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet
med Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031
mnkr, finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018.
att fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
 hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
 trafiknämnd 323 mnkr
 regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
 kulturnämnd 61 mnkr
 styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav
o vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i
uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram
för underliggande driftsnivå.
att fastställa vårdersättning primärvård för 201 till 4 048 kr inklusive moms per
listad och år.
att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år
för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar.
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår.
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.
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Sammanfattning
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en
treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020, (S, V, MP)
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