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Innehåll

• Region Blekinge 

• Hur ser Region Blekinges styrmodell ut i stort. 

• Hur växte styrmodellen fram och hur förankrades den 

• Erfarenheter och idéer om utvecklingsbehov



Region Blekinge



• Cirka 160 000 invånare. 

Blekinge

• Ett sjukhus med 
specialiserad vård i
Karlskrona och Karlshamn

• Fem kommuner.

• Sveriges femte 
folktätaste län

BLEKINGE



REGIONSTABEN HR-ENHETEN



REGIONSTABEN HR-ENHETEN



REGIONSTABEN HR-ENHETEN



Vår värdegrund

REGIONSTABEN HR-ENHETEN

Samarbete

Engagemang

Kvalitet



* Förenklad bild, beredande instanser, råd, revisorer och krisorganisation ej inritad 





Varför en styrmodell

• Den politiska viljeinriktningen ska 
få genomslag i verksamheterna.

• Hantera resurser så att visionen 
och målen uppnås med god 
ekonomisk hushållning.

Genom en tydlig och känd styrmodell 
förstår vi hur det hänger ihop och kan 
fokusera på genomförandet för att nå 
Region Blekinges vision och mål. 



Ledningsprocessen planera, budgetera, följa upp 



Vad  är processens resultat?  

Ledningsprocessen – Planera, budgetera och följa upp 

• Fastställd riktning för hur organisationen och dess verksamhet ska utvecklas utifrån behov, 
omvärldsfaktorer,   prioriteringar och tidigare resultat. 

• Tydliggjorda och motiverade vägval genom målnedbrytning, involvering och 
kommunikation

• Förutsättningar är skapade finansiellt, strukturellt och resursmässigt för att organisationen 
ska följa den utstakade vägen

• Uppföljning av verksamhetens utveckling och resultat är gjorda och justeringar är gjorda för 
avvikelser, nya möjligheter och förändrade förutsättningar



Årshjul 2022 Årsbokslut 2021
• RS 16 mars
• RF  6-7 april

Planeringsdialog 3 och 17 mars
• Planeringsförutsättningar
• Dialog med samtliga nämnder
• Uppdatering ekonomiska förutsättningar

Planeringsdirektiv
• RS 27 april
• RF 11 maj

Nämndernas underlag till 
budgetberedning
• Beslut juni respektive nämnd

Budgetberedning 31 augusti - 1 september 
• Dialog med respektive nämnd
• Uppdatering ekonomiska förutsättningar

Skattesats, patientavgifter och 
andra avgifter
• RS 28 september
• RF 12 oktober

Regionplan med budget
• RS 31 oktober
• RF 23-24 november

Verksamhetsplaner
• Beslut respektive nämnd december



Regional 
utvecklings-

strategi

Länstransportplan

Regional kulturplan 
för Blekinge

Trafikförsörjnings-
program 

…………. …………. 



Styrning utifrån fem perspektiv

Invånare och samhälle

• Ett attraktivt Blekinge

• God tillgänglighet

Kvalitet och process

• God kvalitet

Kompetens

• Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Miljö och hållbarhet

• Ett hållbart Blekinge 

Ekonomi

• Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll





Regionplanens uppbyggnad

• Grunduppdrag, inriktningsmål 
och insatsområden per nämnd.

• Budget.



Styrning och uppföljning

Regionplan med budget

- Inriktningsmål

- Insatsområden

- Ekonomiska förutsättningar

Nämndernas verksamhetsplaner

- Inriktningsmål

- Insatsområden

- Indikatorer

- Målvärden

- Ekonomiska förutsättningar

Förvaltningarnas handlingsplaner

Individuella planer

Styrning 
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Årsredovisning

- Inriktningsmål

- Måluppfyllelse

- Ekonomiskt utfall

- Relevanta nyckeltal

Nämndernas verksamhetsberättelser

- Inriktningsmål

- Insatsområden

- Måluppfyllelse

- Ekonomiskt utfall

- Relevanta nyckeltal

Delårsrapport

Tertialrapport



Hur växt styrmodellen 

fram? 
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Varför -

2022-09-29

Vi kan inte sitta på en 
öde ö och titta på vår 
egen navel.

Det hänger inte ihop; planeringen 
för landstinget som koncern och 
förvaltningarna är för sig. 

Utan organisationens strategi hamnar 
vi där att vi tycker allt är jätteviktigt och 
kan inte prioritera.

Det är strategiska beslut som måste 
tas. Istället för att gå på detaljer. 
Lättare att fokusera på det som är 
lätt att ta till sig. 

Vad strategin är i landstinget är viktigt för en 
avdelningschef. Man vill tillhöra ett sammanhang 
när man jobbar i ett landsting. 

Det är för mycket tomma blickar 
därför att man inte ser kopplingen –
(varför är visionen, värdegrund mm 
viktigt)!





Region Blekinges styrmodell och styrformer 

• Vision, verksamhetsidé och värdegrund
• Ny nämndsorganisation med

grunduppdrag, reglemente och 
delegationsordningar

• Ny tjänstepersonsorganisation och 
uppdrag



Erfarenheter

• Kulturskillnader i organisationer som går samman 

• Verksamheter som befinner sig inom olika  ”verksamhetslogiker”
• Intäktsfinansierad och anslagsfinansierad verksamhet
• Olika begreppslogiker och olika definitioner av begrepp, exempelvis strategi

• Förtroendevalda och tjänstepersoner  som inte har varit med  från början i 
utformningen av styrmodellen

• Vikten av förändringsledning, kommunikation och utbildningsinsatser

• Tillför resurser för att genomgående snabbt ändra all dokumentation och 
kommunikationsmaterial 



Erfarenheter

• Planering av verksamheten Region Blekinge i förhållande till planering för 
strategisk utveckling av länet regionen Blekinge 

• Olika omfattning och perspektiv av planering 
• Strategisk planering behöver finnas på många nivåer i organisationen 
• Formuleras i strategiska planer
• En del strategiska planer är input till andra strategiska planer, exempelvis 

regionalutvecklingsstrategi och regionplan

• Anpassning till att driva en mer diversifierad verksamhet efter regionbildningen
• Regionplan får större höjd, mindre detaljerad
• Nämndernas verksamhetsplaner få större omfattning, tyngd

• Skapa mer strategisk långsiktighet
• Underlag till budgetberedning

• Förståelsen och användningen av perspektiv 



Erfarenheter, 

behov och tankar om 

vidareutveckling



Behovsstyrning

• Använda mer av behovsanalys

• Bredare behovsanalyser som ger mer av helhetsbild  

• Tydliggöra mer skillnad mellan befolkningsbehov och leverans, 
utförande

• ”Behovsplan”  och ”utförandeplaner”
• Utmaning i en mindre organisation att göra resurseffektivt

• Utnyttja behovsunderlag mer för strategisk planering och 
kapacitetsplanering 



Övriga områden 

• Öka den långsiktig strategisk planering 

• Planering och budgetering som ett mer kontinuerligt arbetsflöde och 
dialog under året 

• Mer fokus på ram och riktning

• Balans i ansvar och mandat är viktig för att skapa engagemang i 
organisationen

• Lägga mer fokus på att analysera utfall och löpnade justera i planer

• Omsätta strategiska målsättningar till förändrade förmågor och 
arbetssätt tvärs linjeorganisationsgränser 



• Taktiska, operativa styrningen med planering, utförande och 
uppföljning mer  integrerad i styrmodellen 

• Kontinuerlig uppföljning, prioritering och omplanering
• Handlingsplaner 
• Mål och kritiska framgångsfaktorer för processer
• Portföljstyrning, program och projekt 

VAD

HUR



Att få genomslag med en styrmodell  kräver fokus på många delar

• Styrning, styrformer

• Ledarskap

• Kommunikation

• Kompetens och förmåga i organisationen

• Kultur

• Förändringsledning 



Tack


