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Regiondirektörens Direktiv för Verksamhetsplaner 2019
Ärendebeskrivning
Med utgångspunkt från övergripande politiska mål och planeringsförutsättningar
fastställer regiondirektören varje år direktiv för verksamhetsplaner.
Regionstyrelsen ska informeras om innehållet i direktiven och direktiven ska även
anmälas till Vårdvalsnämnden. Direktiven innehåller strategiskt prioriterade
inriktningar. Syftet med direktiven är att ge ledning och styrning av, och medskick
till verksamheternas planering för nästa år. Regiondirektören har nu gett ut
direktiv för den planering av verksamheterna som behöver ske under hösten 2018.
2018 är ett valår. Från 1 januari 2019 gäller också en ny politisk organisation för
Region Jämtland Härjedalen, bland annat inrättas en ny nämnd – Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Mot bakgrund av det har regionfullmäktige beslutat att inte
hantera regionplan och finansplan för 2019-2021 förrän efter valet, dvs finansplan
i november 2018 och regionplan i februari 2019. Det betyder i sin tur att
Regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner för 2019 inte kommer att
beslutas förrän i februari-mars 2019.
Från 1 januari 2019 har Region Jämtland Härjedalen också en ny
förvaltningsorganisation som innebär att hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
regionala utvecklingsförvaltningen upphör. Hälso- och sjukvård och Regional
utveckling kommer istället att ingå i regionstyrelsens förvaltning och utgöra
förvaltningsområden. Regionstaben kommer att finnas kvar i nuvarande form.
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Regiondirektörens direktiv för verksamhetsplaner 2019 utgår från regionplan
2018-2020 och finansplan 2018-2020, planeringsförutsättningar 2019-2021, samt
faktadelen i finansplan 2019-2021, som fastställdes av regionstyrelsen den 30
maj 2018.
Direktiven, de politiska planerna och andra uppdragsbeskrivningar och
överenskommelser är underlag som direktörens närmaste chefer har att följa i sin
planering och uppföljning. I verksamhetsplaneringen ska också övergripande
handlingsplaner och länsövergripande mål, strategier, handlingsplaner och
program beaktas.
De prioriterade inriktningarna för verksamhetsplaner 2019 är tillgänglighet,
effektivitet=kvalitet och produktivitet, attraktiv arbetsgivare samt mer inflyttning.
Begynnelsebokstäverna bildar ordet TEAM, som är symbol för det arbetssätt som
ska prägla regionen.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens Direktiv för Verksamhetsplaner 2019

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen har tagit del av information om innehållet i Regiondirektörens
Direktiv för Verksamhetsplanering 2019
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Utdrag till
Regiondirektör, Planeringschef, Biträdande regiondirektör, Hälso- och
sjukvårdsdirektör och Regionstabschef.

