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Regionstyrelsens plan - beskrivning 

Syfte 
Ta fram regionstyrelsens styrdokument Regionstyrelsen plan.  

Produkt  
Regionstyrelsens plan (för treårs period, revideras årligen) tas av regionsty-

relsen i september. 

Input till processen 

 Tidigare regionsstyrelsens plan 

 Resultat från utvärdering/analys/uppföljning från året innan1. 

 Resultat från omvärldsanalys2 

 Rekommendationer från gjorda analyser föregående år. 

 Synpunkter från centrala fackliga organisationer 

 Politisk vilja  

Arbetsmoment med tidsplan 
Ekonomi- och planeringsavdelningen ansvarar för att samordna arbetet med 

regionstyrelsens plan. I samordningen ingår att sammankalla medarbetare 

från regiondirektörens stab till en arbetsgrupp, förslagsvis samma arbets-

grupp som tagit fram den strategiska planen. Arbetsgruppen träffas under två 

planeringsdagar för att tillsammans ta fram ett utkast till regionstyrelsens 

plan. 

April 

Ekonomi- och planeringsavdelningen planerar arbetsdagar för att skriva 

regionstyrelsens plan. Det innebär sammanställning av aktuellt bakgrunds-

material och synpunkter från stabsledning och politisk ledning som arbets-

gruppen behöver. Avdelningen samordnar planeringsmöten för arbetsgrup-

pen och övriga möten med stabsledning och politisk ledning. 

Varje avdelning i regiondirektörens stab ansvarar för att ta fram underlag till 

planeringen för de strategiska områden de svarar för i planen. Det kan tex 

gälla väsentliga förändringar som påverkar planeringen samt vilka styr- och 

kontrollmått som är aktuella för området. Avdelningarna ska också förbereda 

den riskbedömning av de strategiska målen som ska bifogas regiondirektö-

rens plan. 

                                                      
 

1 Beskrivning arbetsmoment  Sammanställning av resultat från utvärdering /analys/uppföljning 

2 Delprocess omvärldsanalys 
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Riskbedömning av regionstyrelsens framgångsfaktorer görs innan strategiska 

planen är klar för att eventuellt justera målbeskrivningar. Riskbedömningen 

används för att bedöma vilka aktiviteter som behövs för att målen ska upp-

nås. 

Maj 

Arbetsgruppen lämnar ett utkast till regionstyrelsens plan till stabsledning 

och ledningsgrupp därefter till politisk ledning. 

Juni 

Justeringar i skrivningen utifrån synpunkter från stabsledning och lednings-

grupp samt politisk ledning. 

Augusti 

Justeringar i skrivningen utifrån synpunkter från stabsledning och lednings-

grupp samt politisk ledning. 

Ärendet till Regionstyrelsen skrivs. 

September/oktober 

Regionstyrelsens plan fastställs. 

Deltagare 
Huvudansvarig för regionstyrelsens plan är chef för analys- och plane-

ringsenheten. 

Avdelningarna i regiondirektörens stab har ansvar för text och styrmått till 

de områden de svarar för i planen. 

 


