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Västernorrlands län
Liv hälsa och hållbar utveckling

7 kommuner
245 525 invånare 
(12 november 2018)
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Politisk organisation
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Tjänstemannaorganisation
Hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling utgör Region 
Västernorrlands kärnverksamheter. Kärnverksamheterna utgör drygt 
90 procent av den totala verksamheten. 
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Bakgrund, uppdrag och arbetssätt
Vidareutvecklingen av Regionens styrmodell syftar till att:
• Kartlägga och beskriva vilka styrmodeller som finns i 

organisationen och hur dessa relaterar till varandra
• Omvärldsbevaka kring vilka modeller som används 

inom regioner och närliggande kommuner.
• Beskriva och lämna förslag på hur styrmodellen kan 

förenklas och förtydligas.
• Beskriva och lämna förslag på hur förenkling av 

budgetarbetet på politisk nivå kan ske - tydliggöra 
budgetprocessen (beredning och planering) och bidra 
till samsyn om uppdraget.
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Verksamhets-
planer och 

budget

Förvaltningarna

Huvudprocesser

Stödprocesser

Regionplan 
(med 

föreliggande 
planerings-
underlag)

Uppdrag, 
värdegrund 
och vision

Vad är en styrmodell
En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, dvs hur 
det går till att besluta vad som ska utföras för att uppnå önskade 
resultat.
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Delar i en styrmodell
Styrformer
- behov, mål, kunskap, regler ekonomi. 

Styrmedel
- organisering, regler, arbetsgivarpolitik, kommunikation, planering, 

uppföljning

Styrverktyg
- internredovisning, processorientering, systemstöd, resultatanalys, 

indikatorer

Källa: Ekonomistyrningsverket (2014:49) Att få rätt saker att hända 
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Delredovisning och inriktningsbeslut
Delredovisning 1 - Förslag till åtgärder 
• Styrmodellen med tillhörande styrformer, styrmedel samt styrverktyg kan konkretiseras 

och beskrivas ytterligare. 
• Budget- och planeringsarbetet behöver samordnas ytterligare. I detta inryms översyn av 

processen runt detaljbudget. 
• Tidplanen för arbete med budget och planering behöver ses över. 
• Dialogen behöver förstärkas på samtliga nivåer. 
• Tillfällen för förankring (information, dialog/process och beslut) behöver konkretiseras 

ytterligare. Mötespunkter och -tid anpassas till beslutad tidplan. 
• Strategi för dialog och inflytande bör vara en del i den samlade ledningsprocessen och 

integreras i styrmodellens komponenter. 

Delredovisning 2 - omfattar underlag för inriktningsbeslut i RS 13 maj 
• Enklare form av förklaringsmodell presenteras utifrån en förtydligad styrlogik. 

(styrmodell – styrformer, styrmedel och styrverktyg). 
• Förslag till inriktning gällande planerings- och uppföljningsstruktur, främst på 

övergripande politisk nivå. 
• Förslag till inriktning avseende stärkt dialog och samordning, med övergripande årshjul

och därtill 

Ställningstagande i Regionstyrelsen 13 maj 2020 
• Fortsatt arbete utifrån politiskt fattade beslut
• Fortsätta arbetet med vidareutveckling av styrmodell med tillhörande struktur och 

innehåll
• Plan för ett flerårigt införande
• Beslut om ny styrmodell med riktlinje, oktober 2020
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Förklaringsmodell för styrmodellen
Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen 
får genomslag i verksamheterna samt att visionen och de uppsatta målen 
uppnås. 

En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, dvs hur det går till 
att besluta vad som ska utföras för att uppnå önskade resultat.

• Ambitionen bakom en vidareutvecklad styrmodell, har varit att strukturen i högre 
grad ska baseras på tillit och därtill vara tydlig och verksamhetsanpassad. 
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Styrformer, styrmedel samt styrverktyg i 
styrmodellen
Förslag på styrformer som ska ingå i Region Västernorrlands styrmodell är en 
styrning som baseras utifrån mål och regler, förutom dessa är ekonomin en 
grundförutsättning. 

Ledande principer i styrmodellen 
I arbetet har även andra benämningar nämnts som t. ex tillit och kunskap. De 
ska ses som mer ledande principer för ledarskap och styrning och behöver 
konkretiseras mer i det fortsatta arbetet. 
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Stärkt dialog och samordning - Årshjul
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Plan Uppföljning

Fullmäktige
(VAD)

Regionplan (3 år) Vision
Långsiktiga målområden (3-4 st)
Riktade mål (12-17 st)
Ramar 3 år
Koppling till strategier /planer 

Delårsrapport 2 (period: jan-aug)
Årsredovisning 

Styrelse/Nämnd
(VAD)

Nämndens plan (1-2 år) Riktade mål ur Regionplan
Nämndmål 
Indikatorer
Målen riktas till den/de förvaltningar som ska ansvara för 
måluppfyllelse
Nämndens ram (1 år)
Koppling till strategier /planer 

Delårsrapport 1 (period: jan-mars) 
Delårsrapport 2 (period: jan-aug)
Årsredovisning 
Regionstyrelsens uppsiktsplikt

Förvaltning/
Område
(VAD går till HUR)

Förvaltningens/Områdets 
verksamhetsplan (1 år)

Riktade mål ur nämndens plan 
Förvaltningsmål/Områdesmål 
Kvitteras tillbaka till nämnd genom förvaltningens aktiviteter 
som väntas bidra till måluppfyllelse. 
Mål, indikatorer och aktiviteter riktas till den/de verksamhet 
som ska ansvara genomförande
Förvaltningens/Områdets ramar alt budget
Handlingsplaner 

Månadsvis uppföljnings dialog
Följetal 
Delårsrapport 1 (period: jan-mars) 
Delårsrapport 2 (period: jan-aug)
Årsredovisning 

Verksamhet/Enhet
(HUR)

Verksamhetens planering Överenskommelse med linjechef, utifrån övergripande 
fastställda mål och indikatorer och handlingsplaner.
Aktiviteter utgör kärnan i planeringen så som budget. 
Följetal för jämförelser och egenkontroll kan kopplas till 
respektive verksamhet. 
Handlingsplaner 

Uppföljning främst genom dialog. 
Systemverktyget Hypergene används 
som stöd. Verksamhetsansvarig 
rapporterar status på aktiviteter/sin 
planering. Resultat och följetal finns 
samlat och utgör underlag för dialogen. 

Planerings- och uppföljningsstrukturer på respektive nivå 
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Nästa steg – ett stegvis införande
• Framtagande av politiska målområden sept.- nov 2020
• Dialog om principer för hur ramar ska fördelas sept.- nov 2020
• Strategier och övergripande planer – vada är det? sept.- nov 2020
• Beslut om ny styrmodell med riktlinje okt 2020
• Beslut av ny tidplan för politiska möten 2021 okt/nov 2020
• Utbildning under införande och nytt årshjul (SKR) dec 2020- dec 2021
• Ny personalpolitisk plattform feb 2021
• Ny styrmodell implementeras jan 2021-dec 2021

Kommande steg
• Hantering av investeringar, medel, överenskommelser
• Implementering i ny organisation för Nära Vård
• Prioriteringar, principer och begrepp med verktyg och process
• Anpassningar till regelbok
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Frågeställning 

Hur skapar vi ett ledarskap som kan bära styrmodellen tillsammans
– I en situation av bristande tillit, en ekonomi ur balans och en allt större 

komplexitet


