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RS/101/2015
Regler för planering och uppföljning av Region Jämtland
Härjedalens styrmodell
Ärendebeskrivning
I Region Jämtland Härjedalen arbetar politiker och tjänstemän efter en
gemensam styrmodell. Det innebär att det finns en enhetlig, systematisk
och tydlig struktur för hur Region Jämtland Härjedalens verksamheter ska
styras och följas upp. Nuvarande styrmodell utgår från den modell som
utvecklades under 2013 men har sedan dess justerats och anpassats
efter verksamhetens nya förutsättningar. Styrmodellen regleras i de av
fullmäktige fastställda reglerna för planering och uppföljning. Senaste
versionen av reglerna fastställdes av fullmäktige den 19 oktober 2016, §
143.
Sedan regionens styrmodell infördes 2013 har störst fokus varit på att
kartlägga och tydliggöra planeringsprocessen. Det har därefter funnits
behov av att utveckla en mer tydlig struktur även för
uppföljningsprocessen. I januari 2017 initierades därför ett arbete med
att klargöra hur uppföljningen ska gå till, vilka dokument och mallar som
ska finnas, vad som ska följas upp, vilka som gör vad samt vilka system
som ska hantera uppföljningen. Arbetet har resulterat i en revidering av
reglerna för styrmodellen.
Grundprincipen för uppföljningsprocessen är att uppföljning av mål,
verksamhet, resultat och ekonomi sker på verksamhetens alla nivåer.
Liksom för planeringen ska det finnas en röd tråd genom hela processen.
På övergripande nivå knyts uppföljningen från verksamheterna ihop och
summeras. Resultatet av all uppföljning ska sedan återföras till
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verksamheten och vid behov ska åtgärder genomföras. Genom den nya
modellen för uppföljningen kommer också fullmäktiges strategiska mål
att följas upp på ett bättre och tydligare sätt. I årsredovisning,
tertialrapport och delårsbokslut ska det finnas en summering av
måluppfyllelsen för varje perspektiv med utgångspunkt från
måluppfyllelsen av regionstyrelsens och nämndernas framgångsfaktorer.
För att grundidén med styrmodellen ska kunna förverkligas måste
arbetsprocessen med planering och uppföljning följas åt. Spårbarheten
från de övergripande strategiska målen till verksamhetens egna mål
måste vara tydlig i både planerings- och uppföljningsdokument. I de
reviderade reglerna har ansvaret för de olika delarna tydliggjorts.
Regler för planering och uppföljning redogör för hur styrmodellen
fungerar och vilken ansvarsfördelning som gäller i det interna arbetet. I
dem finns också en beskrivning för hur och när styrande dokument ska
utformas, fastställas och följas upp. Reglerna innehåller också en
beskrivning av de perspektiv som alltid ska tas hänsyn till i allt
planerings- och uppföljningsarbete - jämställdhets- och
jämlikhetsperspektivet, barnrättsperspektivet, ekonomiperspektivet och
regional utveckling.
Reglerna ska följas av alla politiska organ och verksamheter.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reviderade regler för planering och uppföljning av Region Jämtland
Härjedalens styrmodell godkänns.
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Utdrag till
Ekonomidirektör, Planeringsdirektör, Förvaltningschefer, regionstabschef och
områdeschefer

