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Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2018
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa de övergripande
strategiska mål som regionfullmäktige beslutar om genom en Regionplan 2018–
2020 och Finansplan 2018–2020. I regionstyrelsens verksamhetsplan för 2018
finns för de strategiska mål som rör styrelsens ansvarsområden 41
framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. För varje perspektiv finns också
två aktiva mål. De aktiva målen och framgångsfaktorerna är styrelsens
prioriteringar för 2018.
Enligt regionstyrelsens uppföljningsplan för 2018 ska en särskild uppföljning av
framgångsfaktorerna i regionstyrelsens verksamhetsplan genomföras i maj. En
rapport med uppföljning har upprättats. Den utgår från det som redovisas i Region
Jämtland Härjedalens tertialrapport per april 2018. I tertialrapporten finns också
en fördjupad analys av måluppfyllelse där även Vårdvalsnämndens och Regionala
utvecklingsnämndens måluppfyllelse har inkluderats.
Sammantaget så visar rapporten om uppföljningen att för regionstyrelsens åtta
aktiva mål är det sex mål som inte uppnår det uppsatta målvärdet. Bland annat
klarar Region Jämtland Härjedalen inte som helhet målet i någon av Vårdgarantins
dimensioner. De ekonomiska målen har heller inte uppnåtts. Av de 41
framgångsfaktorerna så är det sju framgångsfaktorer som redan per april 2018
bedöms vara uppfyllda (grön pil). För 29 framgångsfaktorer är rätt åtgärder för att
framgångsfaktorn ska bli uppfylld till årets slut planerade och/eller påbörjade (gul
pil). Fyra framgångsfaktorer är inte uppfyllda och är ännu långt från uppsatt
målvärde (röd pil). De framgångsfaktorerna avser extratjänster, aktiviteter för att
stärka platsvarumärket, effekter av resultatförbättrande åtgärder samt en om
medarbetares kompetensutvecklingsplaner. Slutligen är det en framgångsfaktor
som saknar beskrivning av måluppfyllelse. Den tillhör de framgångsfaktorer som
föreslås ska justeras.
Utifrån uppföljningen finns anledning att göra vissa korrigeringar i
verksamhetsplanen. Det gäller framförallt de framgångsfaktorer som bedömts svåra
att mäta och där det behöver tydliggöras vad som ska genomföras.
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2018 justeras i enlighet med förslag i
upprättad bilaga ”Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2018 och
förslag på justeringar”.
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