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Strategisk plan - beskrivning 
 

Syfte 
Ta fram regionfullmäktiges styrdokument Strategisk plan.  

Produkt  
Strategisk plan (för treårs period, revideras årligen). Beslutas av regionfull-

mäktige i juni. 

Input till processen 

 Tidigare strategisk 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 

fullmäktiges strategiska plan. I samordningen ingår att sammankalla medar-

betare från regiondirektörens stab till en arbetsgrupp. Arbetsgruppen träffas 

under två planeringsdagar i mars för att tillsammans ta fram ett utkast till 

strategisk plan. 

Februari 

Ekonomi- och planeringsavdelningen sammanställer: omvärldsanalys, resul-

tat från utvärdering/analys/uppföljning av helår samt rekommendationer 

utifrån de analyser som genomförts tidigare år. Sammanställningen redovisas 

för stabsledning, arbetsgrupp, planerare från divisionerna och politisk led-

ning. 

Avdelningarna i regiondirektörens stab förbereder sig inför planeringsdagar-

na i februari-mars. 

Mars 

Under mars redovisar tjänstepersoner strategiskt viktiga områden som un-

derlag för diskussion på SP-dialog som regionstyrelsen och fullmäktiges 

presidium har inför kommande strategiska plan.  

Politiska ledningen redovisar tillägg och justeringar inför planeringsdagarna. 

                                                      
 

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

2 Delprocess omvärldsanalys 
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I planeringen är framtidsutmaningarna väsentliga. Dessa har är till och med 

planen 2018-2020 ingått som ett avsnitt i planen. Från planen 2019-2021 är 

Framtidsutmaningarna ett eget dokument och innehåller sammanställning av 

utmaningar som regionen måste hantera.  

På planeringsdagarna tas ett förslag på Strategisk plan fram med  

 Inriktning 

 Perspektiv med strategiska mål och framgångsfaktorer 

April 

Arbetsgruppen lämnar förslaget till strategisk plan till stabsledning och poli-

tisk ledning för att få eventuella ytterligare tillägg och justeringar. 

Efter att regeringen lämnat sin vårproposition och Sveriges Kommuner och 

landsting sin skatteunderlagsprognos läggs de ekonomiska förutsättningarna 

in. 

Ärendet till regionfullmäktige lämnas in. 

Maj 

Ärendeberedning 

Juni 

 Regionstyrelse  

 Eventuella ändringar efter regionstyrelsen inför regionfullmäktige ge-

nomförs. 

Deltagare i processen 

Huvudansvarig för delprocessen är chef för analys- och planeringsenheten. 

Deltagare från regiondirektörens stab. 

 

 


