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Förändringar i styrmodell inför verksamhetsplanering 2021 (RS/101/2015)
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställer regler för Region Jämtland Härjedalens styrmodell. Den senaste
versionen av reglerna fastställdes i juni 2019, § 172. Regionstyrelsen har enligt beslut av
fullmäktige i februari 2018, § 29, i uppdrag att se över reglerna utifrån den nya politiska
organisationen. Arbete pågår och reviderade regler kommer att tas upp i regionfullmäktige i
april 2020. Men för att inte planeringsarbetet inför 2021 ska avstannas i väntan på nya regler
bör det redan nu tas beslut om de förändringar som påverkar tidplanen för arbetet.
Region Jämtland Härjedalens styrmodell är gemensam för regionens samtliga verksamhet och
politiska organisation. I nuvarande regler om styrmodellen finns bland annat en beskrivning
av vilka styrdokument som ska finnas, vad de ska innehålla, hur arbetsprocessen med
dokumenten ska se ut och när i tid de fastställas. Det finns också en beskrivning av arbetet
med budget och hur mål, verksamhet, resultat och ekonomi ska följas upp.
Under 2019 har arbete pågått med att se över reglerna. Planen var att reglerna skulle vara
klara till fullmäktige i februari 2020 men en rad omständigheter under hösten har gjort att
arbetet förskjutits. Pågående arbete med resultatförbättrande åtgärder och ekonomiska
förutsättningar är viktiga ingångsvärden för hur planering och uppföljning ska struktureras.
Under 2019 infördes också Stratsys som är ett administrativt IT-stöd för planering och
uppföljning. Syftet med Stratsys är att förenkla arbetet och skapa en tydligare styrkedja så att
politiska mål ger resultat i verksamheten på ett bättre sätt. Arbetet har bland annat bestått i att
skapa lämpliga arbetssätt och en gemensam struktur i systemet. Systemet har använts skarpt
för uppföljning per augusti och planering 2020. Många lärdomar har tagits av det och arbetet
fortsätter med att bygga upp fungerande rutiner och tillämpningar så att de ska stämma
överens med styrmodellen. Sammantaget har det också konstaterats att det behövs en
tydligare beskrivning om hur Region Jämtland Härjedalen ska arbeta med ledning och
styrning, på alla nivåer och hur budgetarbetet, målprocessen och uppföljning bättre ska höra
ihop.
Ett förslag till övergripande tidplan för verksamhetsplanering 2021 har upprättats. Förslaget
bygger på de diskussioner som förts under hösten om reviderade regler och förändrad
styrmodell. Enligt nuvarande regler ska det finnas en regionplan och en finansplan och att de
dokumenten ska tas i juni. Redan inför 2019 beslutades att de två dokumenten skulle föras
ihop. Den ordningen föreslås ska vara permanent. Den senaste regionplanen togs i oktober.
Även det föreslås ska vara permanent. Skälet till det är att det då går att använda analyser och
uppföljning av årsbokslutet på ett mycket bättre sätt. Dessutom är det många ekonomiska
ingångsvärden som blir kända först under sommar och höst som kan arbetas in.
Regionstyrelse och nämnder föreslås inkomma med inspel senast till april. Ett beslut om
regionplan i oktober innebär att styrelsen och nämnderna kan besluta om sina
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verksamhetsplaner tidigast i november och att verksamheten i sin tur kan besluta om sina
planer i december.
I de av regionstyrelsen fastställda sammanträdestiderna för 2020 finns tider för en med
regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden gemensam budgetdag den
26 februari och en gemensam planeringsdag den 18 november. Utifrån att regionplan föreslås
ska beslutas i oktober ligger datumen fel i tid. Budgetdagen i februari föreslås flyttas fram till
i juni. Dagen om planeringsförutsättningar i november kan strykas.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Övergripande tidsplan för verksamhetsplanering 2021 fastställs.
---------

Yrkanden
Lennart Ledin (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Elin Hoffner (V) yrkar avslag till regionstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Elin Hoffners avslagsyrkande
och finner regionstyrelsens förslag antaget.

Beslut
Övergripande tidsplan för verksamhetsplanering 2021 fastställs.

Reservationer
Elin Hoffner (V), Marie Svensson (V), Nils Sandqvist (V), Helena Åsasdotter Nord (V) och
Hanne Krogfjord (V) reserverar sig till förmån för Elin Hoffners yrkande.

Expedieras till
Regionstyrelsen och samtliga nämnder, Förvaltningsområdeschefer, ekonomidirektör,
enhetschef sekretariatet.

Beslutsunderlag
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