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Regionstyrelsens verksamhetsplan 2017
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade den 14-15 juni, § 100, om regionplan för Region
Jämtland Härjedalen 2017-2019, och § 106 om finansplan 2017-2019.
Regionplanen är tillsammans med finansplanen de två styrdokument som visar
regionfullmäktiges övergripande uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna och
som de ska verkställa i form av åtgärder och beslut. För att visa vad de ska
fokusera på i styrningen det närmaste året för att uppfylla målen ska de upprätta
egna verksamhetsplaner. En verksamhetsplan och uppföljningsplan för
regionstyrelsen 2017 har därför upprättats. Verksamhetsplanen fastställs av
regionstyrelsen men ska anmälas till regionfullmäktige.
Regionstyrelsen är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska
förvaltningsorgan med ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska
ställning. Styrelsen ska se till att kraven på produktivitet, effektivitet och kvalitet
uppfylls. Regionstyrelsen ska också leda och samordna planering och uppföljning
av regionens verksamheter och ekonomi. Styrelsens uppgifter omfattar bland
annat att leda hälso- och sjukvården och tandvården (utom det som är
vårdvalnämndens ansvar), samt att ansvara för sjukresor och arbeta med frågor
om hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa, jämställdhet och mångfald, forskning
och utveckling och utbildningsfrågor.
Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2017 finns för varje av fullmäktiges
strategiska mål, två aktiva mål och ett antal framgångsfaktorer i form av
utvecklingsområden.
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De aktiva målen och framgångsfaktorerna är styrelsens prioritering för 2017. De
aktiva målen är mätbara och ska följas upp i varje månadsrapport till styrelsen,
och som fördjupning två gånger under året. Under varje strategiskt mål från
fullmäktige finns ett antal av styrelsen identifierade framgångsfaktorer
(utvecklingsområden). Dessa följs upp i delårsbokslut och årsbokslut, genom
verbala beskrivningar och där det är möjligt i form av indikatorer.
Regionstyrelsens verksamhetsplan innehåller också en uppföljningsplan som
visar vilka områden regionstyrelsen ska följa upp under året. De områden som
ska följas upp har en koppling till utvecklingsområdena i verksamhetsplanen.
Uppföljningsplanen innehåller också en beskrivning av de områden som ska följas
upp enligt styrelsens uppsiktsplikt över nämnder, bolag och förbund.
2017-2019 års ekonomiska ramar har, förutom när det gäller
läkemedelskostnader i primärvården har räknats upp med 2,6 % vilket motsvarar
Landstingsprisindex (LPIK inkl läkemedel) i SKL:s aprilprognos 2016
Fördelningen av ekonomiska ramar inom regionstyrelsen har gjorts utifrån aktuell
organisation. För verksamheterna har en modell för differentierad ramberäkning
använts. I stort innebär den att specifika uppräkningstal har använts för löner,
riks- och regionvårdskostnader, läkemedel samt övriga intäkter och kostnader.
Ramen för riks och regionvård är uppräknade enligt NUS-avtalet. Budgeten är låst
inom respektive kostnadsslag och får ej användas till annan verksamhet eller
andra budgeterade kostnader.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2017 fastställs.
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