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1. Regionledningskontorets förslag och motivering
1.1

Sammanfattning

I remissen föreslås en uppdatering av policyn för god ekonomisk
hushållning som innebär att nuvarande policy utökas med styrande
principer för att säkerställa att Region Stockholm har en god ekonomisk
hushållning över tid. För att utöka perspektivet samt skapa en helhetssyn
på en god ekonomisk hushållning kompletteras nuvarande policyn även
med styrande principer för ekonomistyrning och styrning av Region
Stockholms investeringar. Samtidigt föreslås att Finanspolicyn, LS 20170949, och Styrande principer för investeringar, RS 2019-0829, att upphöra.
Remissen är ett led i beredningen av ärendet om nämnda styrdokument för
Region Stockholm, avsett att beslutas om i regionfullmäktige den 16–17
november 2021.
För att förtydliga hur nämnder och bolag ska arbeta utifrån de styrande
principerna föreslås att regionstyrelsen att i samband med beslut om
policyn fatta beslut om uppdatering av Finansiella riktlinjer och Riktlinje
för investeringar samt föreslås besluta om den nya riktlinjen som
konkretiserar ekonomistyrningen.

1.2

Bakgrund

Regionledningskontoret arbetar med att effektivisera och samordna
processerna för ekonomisk och finansiell styrning. I detta arbete föreslås att
skapa en effektiv struktur för styrande dokument inom området.
Arbetet omfattar en översyn av Policy för god ekonomisk hushållning,
Finanspolicyn samt Styrande principer för Region Stockholms
investeringar. Även tillhörande riktlinjer som förtydligar policyerna har
omarbetats och vissa delar kompletterats.
Syfte med förändring är att skapa en tydlig och logisk struktur samt få en
tydligare röd tråd i styrningen. Det har finns även ett behov av att renodla
och förtydliga information i nuvarande styrande dokument samt
komplettera i de delar där erforderliga principer och styrmedel har saknats.
Arbetet har även haft fokus på att stärka regelefterlevnaden samt ge
utökade möjligheter för regionstyrelsen att utföra sitt ansvar för uppsikten.
Ett annat fokus har varit att minska antalet policyer och därmed skapa en
ökad samordning och tydlighet.
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2. Sammanfattning av förändringar
2.1

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning, RS 2020-0449, uppdaterades senast
i samband med regionfullmäktiges beslut om budget 2021. Uppdateringen
innebar bland annat komplettering med riktlinjer för
resultatutjämningsreserv (RUR) samt justeringar utifrån lagkrav, bland
annat hantering av avsättning till omställningskostnader som avskaffades i
policyn.
I denna översyn har policyn utökats med skrivningar som syftar till att
säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och en effektiv hushållning med
regionens skattemedel. Den ska också bibehålla värdet på regionens
tillgångar och eget kapital så att inte kommande generationer belastas av de
beslut som fattas idag. God ekonomisk hushållning ska gälla långsiktigt
över flera budgetperioder för att säkerställa ekonomisk stabilitet.
Policyns ansvarsområden har utökats med ansvar för Region Stockholms
finansiella verksamhet och finansiella risker samt investeringar. Dessa
kopplar båda till en god ekonomisk hushållning och en uthållig ekonomisk
utveckling för Region Stockholm. De tillkommande delarna i policyn och
tillhörande riktlinjer syftar till att tydliggöra det ramverk som styrs av
koncernens långsiktiga finansiella och verksamhetsmässiga mål. I policyn
görs principiella ställningstagande vilket tydliggörs behovet av
resultatöverskott för att ta ansvar för Region Stockholms långsiktiga
finansiering av tillgångar, skulder och pensioner samt grundläggande att
koncernens driftkostnader och ersättningsinvesteringar ska finansieras
inom koncernens kassaflöde.
Givet den omarbetade Policyn för god ekonomisk hushållning föreslås att
Finanspolicyn och Styrande principer för investeringar upphör.

2.2

Arbetsprocess och förankring

I arbetet med förslaget till uppdatering av Policy för god ekonomisk
hushållning. Samråd har skett med enheter inom Avdelningen ekonomi och
finans samt med regelefterlevnad inom regionledningskontoret. I den
fortsatta beredningen kommer synpunkter att inhämtas från de yttrande
som nämnder och bolag lämnar. Detta även som ett led att förankra policyn
samt öka kunskapen i Region Stockholms styrning för att nå en god
ekonomisk hushållning.
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Remissen är ett led i beredningen av ärendet om nämnda styrdokument för
Region Stockholm, avsett att beslutas om i regionfullmäktige den 16–17
november 2021.
För att förtydliga hur nämnder och bolag ska arbeta utifrån de styrande
principerna föreslås att regionstyrelsen att i samband med beslut om
policyn fatta beslut om uppdatering av Finansiella riktlinjer, RS 20200448, och fatta beslut om uppdatering av Riktlinje för investeringar, RS
2021-0286, samt föreslås besluta om den nya riktlinjen som konkretiserar
ekonomistyrningen, Riktlinjer för ekonomistyrning, RS 2021-0287. Då
regionstyrelsen fattar beslut om riktlinjer omfattas dessa inte av
remisskravet. Det kommer dock att ske en beredning inom
tjänstemannaorganisationen.

2.3

Ekonomiska konsekvenser

Beslut om policyn innebär i sig inga direkta kostnader. I ett led att arbeta
mot gemensamma strukturer, tydlighet och en ökad samordning bedöms
risker inom verksamhet och ekonomi minska vilket bör ge en lägre
kostnadsdrivande effekt inom koncernen. Som lägst bedöms de ekonomiska
konsekvenserna vara neutrala.
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