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RS/101/2015
Reviderad styrmodell för Region Jämtland Härjedalen
Ärendebeskrivning
I Region Jämtland Härjedalen arbetar förtroendevalda och medarbetare efter en
gemensam styrmodell. Det betyder att det finns en enhetlig och systematisk
struktur för hur Region Jämtland Härjedalen verksamhet ska planeras, styras och
följas upp. Styrmodellen revideras vid behov och senaste revideringen genomfördes
den 17 juni 2020, § 60. Det finns nu anledning att göra nya anpassningar. Det med
anledning av organisationsförändringar inom förvaltningsorganisationen samt
nödvändigheten att på ett bättre sätt kunna summera regionfullmäktiges inriktning,
mål och ekonomiska ramar i regionplan och budget. Ett förslag till reviderad
styrmodell har tagits fram.
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. Styrmodellens struktur ska
säkerställa nedbrytning från inriktning, mål och ekonomiska ramar på politisk nivå
till genomförande och resultat samt uppföljning i verksamheten. Målet är att klara
Region Jämtland Härjedalens uppdrag och upprätthålla en god ekonomisk
hushållning genom att bedriva kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet. Viktiga
delar i styrmodellen är bestämmelser för hur och när mål och aktiviteter ska
utformas, fastställas och följas upp. De övergripande styrdokumenten som beslutas
på politisk nivå är utgångspunkt för styrningen på alla organisatoriska nivåer.
Processen för planering, budget och uppföljning är under ständig utveckling där
flera åtgärder i syfte att förbättra processen genomförts löpande. Bland annat har
det administrativa IT-systemet Stratsys implementerats och är under ständig
utveckling. Med Stratsys som verktyg är det mycket enklare än tidigare att följa
processen från strategier och politiska mål till aktiviteter i verksamheten. Samtidigt
som det kräver en betydligt större tydlighet än tidigare vad gäller formulering av
mål och målvärden. Vid den senaste revideringen av styrmodellen tydliggjordes
betydelsen av att föra ihop processen med budget, planering och uppföljning bättre
och bland annat har processen med inspel samt gemensam tidsplan införts. I
förslaget till reviderad styrmodell har dessa delar tydliggjorts ytterligare och mindre
justeringar gjorts vad gäller tidsplan.
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Regionstyrelsen beslutade den 8 december 2020, § 225 att godkänna en ny
förvaltningsorganisation för Regionstyrelsens förvaltning från 1 januari 2021.
Beslutet innebar att divisioner inrättades i förvaltningens organisation från 1
januari 2021 men att det ska gälla fullt ut från och med 1 januari 2022. För
styrmodellen innebär detta att budgetnivå under nämnd/styrelse nu innefattar
division, område och avdelning vilket budget 2022 kommer att utgå från.
Under hösten 2020 genomfördes en revisionsgranskning av Region Jämtland
Härjedalens målstyrning (RS/782/2020). Enligt regionens revision syftade
granskningen till att ta reda på om regionstyrelsen och nämnderna har en
tillfredsställande målstyrning. I granskningsrapporten framfördes bland annat
följande:





Regionplanen innehåller för få mätbara mål och att de mål som finns borde
höra samman med god ekonomisk hushållning.
Regionplanen saknar rubricering om finansiella mål och att det inte tydligt
framgår vilka mål för god ekonomisk hushållning som ska kategoriseras som
finansiella.
Förekomsten av mätbara resultatmål är på en otillfredsställande låg nivå
inom regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen.

Samtliga fyra strategier i regionplanen ska leda till god ekonomisk hushållning och
effektivitet. Det har tydliggjorts såväl i styrmodellen som i förslag till regionplan och
budget som behandlas i regionfullmäktige 19-20 oktober 2021. I föreslagen
regionplan finns också för varje strategi ett antal indikatorer samt i förekommande
fall mätbara mål. Med hjälp av indikatorerna kan fullmäktige följa hur ett antal
prioriterade områden utvecklas. Indikatorerna ska visa på en viss riktning och säga
något om samhällsutvecklingen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. I
styrmodellen finns ett avsnitt som beskriver syftet med indikatorerna. I
illustrationen över styrmodellen har det förtydligats att regionplan ska innehålla
finansiella mål och att verksamhetsmål, oavsett nivå, måste ha en koppling till
övergripande politiska inriktningar. Vidare har det också förtydligats att hänsyn
behöver tas till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i arbetet med samtliga
strategier för att uppnå en hållbar utveckling i ett långsiktigt perspektiv.
Den styrmodell som beskrivs i det här dokumentet kommer att tillämpas fullt ut under
2022.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
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Reviderad styrmodell för Region Jämtland Härjedalen fastställs enligt upprättat
förslag.
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Regiondirektör
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