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RS/101/2015
Reviderad styrmodell för Region Jämtland Härjedalen
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige fastställer regler för Region Jämtland Härjedalens styrmodell.
Det senaste beslutet om styrmodellen togs i juni 2017, § 172. Regionstyrelsen har
enligt beslut av fullmäktige i februari 2018, § 29, i uppdrag att se över reglerna för
styrmodellen utifrån den nya politiska organisationen. Ett förslag till ny styrmodell
upprättades inför regionstyrelsens möte i mars. På regionstyrelsens sammanträde
den 24 mars 2020, § 48, beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige:

1. Styrmodell för Region Jämtland Härjedalen fastställs enligt upprättat förslag.
2. Inför regionfullmäktiges beslut i juni om reviderad arbetsordning för
regionfullmäktige ska den nya styrmodellens principer beaktas.
Med anledning av Coronapandemin ställde regionfullmäktige in sitt möte i april.
Därför finns heller inget beslut ännu om styrmodellen. Inför beslutet finns det
anledning att göra några mindre justeringar i förslaget till regionfullmäktige för att
förtydliga beskrivningen av styrmodellen. Dels utifrån att regiondirektören beslutat
om några organisationsförändringar i förvaltningen. Dels har arbetet med inspel
inför regionplan föranlett justeringar i text för att tydliggöra syftet med inspelen och
hur de ska hanteras av respektive nämnd och styrelse. Det har också gjorts en mindre
justering av styrkedjan för att tydliggöra policyernas placering i kedjan.
De förtroendevaldas huvuduppgifter i Region Jämtland Härjedalen är att ange mål,
fördela resurser och följa resultaten i förhållande till de uppsatta målen.
Regiondirektör och högsta tjänstemannaledning är ytterst ansvariga för att
åstadkomma resultat enligt de politiska uppdragen. Region Jämtland Härjedalens
styrmodell ska säkerställa nedbrytning från visioner, strategier och ekonomiska
ramar på politisk nivå till genomförande och resultat samt uppföljning i
verksamheten. Målet är att bedriva en verksamhet med god kvalitet och som är
kostnadseffektiv. Genom en tydlig och känd styrmodell har chefer och medarbetare
kunskap om vem som fattar vilka beslut och kan fokusera på verksamhetens
innehåll för att nå Region Jämtland Härjedalens övergripande vision och mål.
Viktiga delar i styrmodellen är bestämmelser för hur och när mål, mätetal och
aktiviteter ska utformas, fastställas och följas upp. De övergripande
styrdokumenten som beslutas på politisk nivå är utgångspunkt för styrningen på
alla organisatoriska nivåer.
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Ett viktigt ingångsvärde för hur planering, budget och uppföljning ska struktureras
har varit det arbetet som görs med resultatförbättrande åtgärder. I arbetet med
styrmodellen har det också genomförts workshops i ledningsgrupper för att
identifiera förbättringsområden med nuvarande arbetssätt. Under 2019 infördes
också Stratsys, ett administrativt IT-stöd för planering och uppföljning. Syftet med
Stratsys är att förenkla arbetet och skapa förutsättningar för en tydligare styrkedja.
Systemet har använts skarpt för uppföljning per augusti och per helår 2019 samt för
planering 2020 och uppföljning per april 2020. Sammantaget har konstaterat att
det behövs en tydligare beskrivning om hur Region Jämtland Härjedalen ska arbeta
med ledning och styrning, på alla nivåer och hur budgetarbetet, målformulering och
uppföljning bättre ska höra ihop. Därför bygger den nya styrmodellen på en
tydligare styrkedja där arbetet med övergripande mål och budget kännetecknas av
hög delaktighet från regionstyrelse och nämnder samt av förvaltningsområdena.
Processen för arbetet ska vara tydlig och utgå från omvärldsanalys, behov, ekonomi
och måluppföljning. Förarbeten på områdesnivå ska inkludera all verksamhet.
All planering och uppföljning inom Region Jämtland Härjedalen ska utgå från fyra
strategier som formas politiskt i regionplanen och visar den politiska
viljeinriktningen och övergripande prioriteringar. För varje strategi finns
prioriterade insatsområden som bryts ner till politiska resultatmål. Politiska
resultatmål ska utgå från definierade behov, finansiella resurser och vilka resultat
som ska uppnås i verksamheten. För att klara av att prioritera måste ett rimligt
antal mätetal finnas tillgängliga. Mätetal ska koppla till målen och avspegla
måluppfyllelsen. De kan skapas på alla nivåer. Utifrån mål och mätetal skapas också
aktiviteter på verksamhetsnivå. Region Jämtland Härjedalen ska i planering,
genomförande och uppföljning ta hänsyn till de tre dimensionerna ekologisk, social
och ekonomisk hållbarhet. Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar
utveckling är ett viktigt verktyg i arbetet. Även Jämställdhet och jämlikhet, Miljö
och Barnens rättigheter är viktiga områden. Utifrån Region Jämtland Härjedalens
roll som samisk förvaltningsmyndighet ska även det samiska perspektivet beaktas.
Regionplanen med budget är det övergripande styrdokumentet som utgör grunden
för verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Redan i februari 2020, § 16,
beslutade regionfullmäktige om en reviderad tidsplan för verksamhetsplanering
2021. Det för att inte planeringsarbetet inför 2021 skulle avstannas i väntan på ny
styrmodell. Den fastställda tidsplanens principer inkluderas i föreslagen styrmodell.
Tidsplan för planering och budget bygger på att fullmäktige beslutar om
regionplanen i oktober. Det innebär sedan att regionstyrelse och nämnder
fastställer sina verksamhetsplaner i november och verksamheten sina i december.
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Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsens beslut 2020-03-24 § 48 upphävs.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a) Styrmodell för Region Jämtland Härjedalen fastställs enligt upprättat
förslag.
b) Inför regionfullmäktiges beslut om reviderad arbetsordning för
regionfullmäktige ska den nya styrmodellens principer beaktas.
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