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Verksamhetens uppdrag 
Regionservice samlar stödfunktioner som hanterar regiongemensamma funktioner och tjänster 

för att skapa möjlighet till ett mer effektivt, standardiserat, flexibelt och samordnat stöd till reg-

ionens verksamheter. Inköp- och försörjningsservice ansvarar för upphandling, inköp, material-

försörjning och hjälpmedelsförsörjning. 

Regionfullmäktiges strategiska plan, regionstyrelsens plan, regionens strategier, divisionsplan 

samt övriga styrande dokument som policys, regler och riktlinjer ligger till grund för verksam-

hetsplanen. 

Särskilda verksamhetsuppdrag  
Inköps- och försörjningsservice ska under 2021 genomföra uppdrag utifrån regionens omställ-

ningsarbete samt åtgärder enligt den ekonomiska handlingsplanen. Verksamheterna ska arbeta 

för att hitta effektiviseringar bland annat genom ny teknik. 

 

Inköps- och försörjningsservice särskilda uppdrag: 

 Delta i arbetet med att utreda och säkra robust försörjningskedja 

 Utreda outsourcing av lagerverksamhet.  

 Digitalisera i syfte att effektivisera 

 Utveckla e-handeln 

 Införa arbetssätt för internkontroller på material- och hjälpmedelsverksamheten 

 Förbättra styrning av inköp. 

 Ta fram arbetssätt för att säkerställa kostnadseffektiva inköp i regionen 

 Kvalitetssäkra processen för hjälpmedelshantering.  

 Utveckla internkontroller och uppföljningsrapportering av regionens inköp. 

 Upprätta styrmodell, regler och rutiner, intern prissättning. 

 Genomföra åtgärder enligt den ekonomiska handlingsplanen 

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling inrymmer de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Socialt ansvarstagande ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som social dimension ska genomsyra 

verksamheten.   

Miljöarbetet bedrivs som en samordnad del i det dagliga arbetet.  

Åtgärder som vidtas är bland annat: 

 Minska resandet genom att boka digitala möten. 

 Verksamheten ska säkerställa att miljökrav ställs i upphandlingar av varor och tjänster 

där så är relevant.  
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Övergripande mål 

Divisionens övergripande mål – Tillsammans skapar vi en enklare vardag.  

Divisionens övergripande mål är i linje med regionens vision – att alla verksamheter tillsam-

mans utvecklar processer som förbättrar patientens väg genom vården. Fokus för perioden 

2021-2023 är en ekonomi i balans. Strategin är att fokusera på verksamhetsutveckling som med 

stöd av digitalisering och förändrade arbetssätt kan leda till ökad produktivitet och minskade 

kostnader och färre medarbetare. 

 

Kvalitet – vårt sätt att arbeta 
För att skapa en verksamhet av hög kvalitet ska vi:  

 Ständigt och systematiskt förbättra våra flöden med medborgarnas behov i fokus. Vi ska både 

på kort- och lång sikt anpassa och utveckla vår verksamhet till nya behov. 

 Förebygga fel och ta bort risker i våra flöden.  

 Ha en bra dialog med regionens olika verksamheter för att fånga upp deras behov idag och i 

framtiden.  

 Samverka med våra leverantörer.  

 Ha engagerade ledare och medarbetare i en lärande organisation.  

 Lära av andra, både mellan verksamheter inom divisionen och med andra verksamheter både 

inom och utanför regionen.  

Vi tar också samhällsansvar genom att vi ser på vår verksamhet ur ett helhetsperspektiv och ak-

tivt medverkar till förbättringar för både samhälle och miljö.  
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Verksamhetens strategiska åtgärder  

Samhälle  
Nr Mål Åtgärd  

1-2 Verksamheten bedrivs och utvecklas med minsta möjliga miljöpå-

verkan. 

Fortsätta med digitala möten  

Verksamheten ska säkerställa att miljökrav ställs i alla upphandlingar av varor och tjänster.  

 

 

 

 

 

Medborgare 
Nr Mål Åtgärd  

3 Samverkan med de andra divisionerna och medborgarna för att ut-

veckla divisionens tjänster.  

 

 

   

Verksamhet 
Nr Mål Åtgärd  

4 Samverkan med de andra divisionerna och medborgarna Ta fram arbetssätt för att säkra kostnadseffektiva inköp.  

5 En trygg och säker miljö för patienter, besökare och medarbetare 

 

Delta i arbetet med att utreda och säkra en robust försörjningskedja  
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Nr Mål Åtgärd  

   

6-14 Divisionen levererar produkter och tjänster med god kvalitet på ett 

kostnadseffektivt sätt över hela länet 
Utreda outsourcing av lagerverksamhet. 

Ta fram en internkontrollplan för hela verksamhetsområdet och säkra uppföljning. 

Förbättra styrning av inköp. 

Följa upp regionens inköp, avtalstrohet. 

Upprätta styrmodell, regler och rutiner, intern prissättning. 

Kvalitetssäkra processen för hjälpmedelshantering. 

Benchmarking av nyckeltal inom norra regionen avseende hjälpmedelsverksamheten. 

Samverkan vid ombyggnation Sunderbyn avseende textilier och förrådshantering. 

Upprätta inventeringsplan och genomföra inventeringar av lager enligt plan. 

14-

18 

Utvecklings- och innovationsarbete bedrivs i alla verksamheter 

med fokus på möjligheter med digitalisering 

Digitalisera i syfte att effektivisera 

Säkerställa att aktiviteter i förvaltningsplan IT genomförs. 

Övergå till veckofakturering. 

Påbörja införandet av digital försörjningskedja ADF2 

Lageroptimering 

Medarbetare 
Nr Mål Åtgärd  

19 Chefer som driver verksamheten framåt genom nya arbetssätt, me-

toder och gränsöverskridande samarbeten 
Samarbeta över enhetsgränserna genom chefer som delar resurser och medarbetare som har 

kompetens, engagemang och mod. 

 Ekonomi 
Nr Mål Åtgärd  

20 Divisionen levererar ekonomiskt resultat enligt uppdrag eller 

bättre 

Genomföra åtgärder enligt den ekonomiska handlingsplanen 

21 Utvalda processer uppvisar resultat i nivå med snitt eller bättre i 

genomförda jämförelser 

Införa ny ekonomisk modell för hjälpmedelsverksamheten, verkställa personalreducering, för-

ändrat arbetssätt som en följd av ev ny samverkan inom hjälpmedel. 
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Inköps- och försörjningsservice mål och styrmått 2021  

Perspektiv Samhälle  

Strategiskt mål: Ett livskraftigt län  

Framgångsfaktor: Attraktiva livsmiljöer finns i hela Norrbotten 

N

r 

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 

 

Period Källa Styrmått för 

 Verksamheten bed-

rivs och utvecklas 

med minsta möjliga 

miljöpåverkan. 

Bibehålla arbetssätt med digitala möten 

(Miljömål för Inköp/Upphandling?) 

      Alla 
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Perspektiv Verksamhet  

Strategiskt mål: God, nära och samordnad vård   
 

Framgångsfaktor: Verksamheten använder bästa tillgängliga kunskap 

Divisionens mål och aktiviteter 

Nr Divisionens 

mål 

Styrmått Ingångsvärde Mål 2021  Mål 2023 Period Källa Styrmått för 

 Divisionen levererar 

produkter och tjäns-

ter med god kvalitet 

på ett kostnadseffek-

tivt sätt över hela lä-

net 

 

Antal målsatta processer/verksamheter i flera perspektiv 

som följs upp
1
 

4 4  6 Tertial  Alla 

  Kundnöjdhet Skala 1-4 

 

3,2 3,2  3,3 Tertial  Alla 

  Andel lösta upphandlingsbehov 95,6 100  100 Tertial  Inköp och upphandling 

Framgångsfaktor: En hållbar verksamhet med hög säkerhet 

Regionen bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete på alla plan i organisationen. Det systematiska säkerhetsarbetet präglas av proaktivitet genom kontinuerligt genom-

förande av riskbedömningar och riskanalyser. Risker, tillbud och andra säkerhetsavvikelser uppmärksammas och dokumenteras. Medarbetarna tar initiativ för att 

undanröja även de säkerhetsproblem som inte regleras i instruktioner och regler. Uppföljning och återkoppling av identifierade risker, tillbud och inträffade händelser 

är en förutsättning för- och utgör grunden till det fortsatta förbättringsarbetet inom regionens verksamheter. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet förebygger vård-

skador och mildrar konsekvenserna av inträffade vårdskador.   

                                                      
1 Inom division Service används Servicekompasser 
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Nr Divisionens 

mål 

Styrmått Ingångsvärde Mål 2021  Mål 2023 Period Källa Styrmått för 

 En trygg och säker 

miljö för patienter, 

besökare och medar-

betare 

 

Antal inkomna avvikelser (exkl enhetsinterna avvikel-

ser som ska öka) 

 

 Minska med 

10 % 
 Minska med 

10% 

Tertial Synergi Alla 

  Antal avvikelser med patient inblandad  0   Tertial Synergi Alla 

  Leveranssäkerhet material 82% 95%  95% Tertial  Material 

 

Perspektivet Medarbetare   

Strategiskt mål: Hållbar kompetensförsörjning  

Framgångsfaktor: Tillgänglig och rätt använd kompetens 

Region Norrbotten eftersträvar rätt använd kompetens, ökar uppgifts- och kompetensväxlingen samt optimerar kontinuerligt arbetsfördelningen inom och mellan 

yrkesgrupper så att den bättre motsvarar utbud och efterfrågan av kompetenser. Utbildning i egen regi och dialog och samverkan med olika aktörer i utbildningssyste-

met fortsätter och stärks så att utbud och utbildningsinnehåll bättre motsvarar regionens behov av kompetens och tryggar den framtida kompetensförsörjningen.  Reg-

ionen minskar beroendet av bemanningsföretag med målet att ha en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten. 

Nr Divisionens 

mål 

Styrmått Ingångsvärde Mål 2021  Mål 2023 Period Källa Styrmått för 

 Våra medarbetare 

ska utvecklas i sitt 

arbete och vilja 

stanna kvar i divis-

ionen 

Andel uppdaterade kompetensförsörjningsplaner 100 % 100 %  100 % ÅR VIS Alla 

Kunskap och utveckling Senaste tidigare 

mätning 

Öka   ÅR OSA-enkät Alla 

Personalomsättning 2020   Jämförbart med 

andra regioner 

ÅR Datalager  Alla 
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Framgångsfaktor: Ledarskap och medarbetarskap som främjar förbättring och förnyelse 

Regionen har kompetenta och engagerade ledare och medarbetare som bidrar till att förbättra och förnya verksamheten. Regionen arbetar strukturerat med ledarut-

veckling som ger förutsättningar att leda verksamhetens samt medarbetarnas utveckling. Ledarskapet skapas i en ömsesidig relation med medarbetarna och bygger 

förtroende, sprider engagemang och arbetsglädje. Regionens verksamheter är kunskapsintensiva och kännetecknas av ständig kompetensutveckling. Karriärvägar ger 

chefer och medarbetare chansen att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna har en central roll i att tänka nytt där allas kunskap och kompetens tas tillvara. 

Delaktighet och inflytande sker genom ett aktivt deltagande i verksamhetens förbättrings- och förnyelsearbete.  

Nr Divisionens 

mål 

Styrmått Ingångsvärde Mål 2021  Mål 2023 Period Källa Styrmått för 

 Chefer som driver 

verksamheten 

framåt genom nya 

arbetssätt, metoder 

och gränsöverskri-

dande samarbeten 

Antal chefer som genomgått utbildning i att leda i om-

ställning, förändringsledning och chefer som leder che-

fer.    

Nytt mått Efter behov   ÅR Deltagarförteck-

ning 

Alla 

Ledarskap/Medarbetarskap Senast tidigare 

mätning 

Förbättrat 

värde 
  ÅR OSA-enkät Alla 

Framgångsfaktor: Hållbar arbetsmiljö 

Det finns förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Chefer och medarbetare får stöd för att aktivt kunna förbättra sin egen och andras arbetsmiljö och därmed förutsätt-

ningarna för god hälsa och hållbara resultat. Det systematiska arbetsmiljöarbetet stärks och regionens goda arbete inom förebyggande och hälsofrämjande insatser 

fortsätter.  

Nr Divisionens 

mål 

Styrmått Ingångsvärde Mål 2021  Mål 2023 Period Källa Styrmått för 

 Våra medarbetare 

ska utvecklas i sitt 

arbete och vilja 

stanna kvar i divis-

ionen 

Sjukfrånvaro 2020 T1, T2, T3 

Kolla upp 

Minska  Låg och stabil 

nivå jmf med 

andra regioner 

DÅ 04,08 ÅR Datalger Alla 
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Framgångsfaktor: Ansvarsfullt chefs- och medarbetarskap 

Region Norrbotten har en tydlig och sammanhållen styrning som sätter ramarna för chefernas agerande i arbetsgivarfrågor. Chefer företräder arbetsgivaren och ser 

alltid till regionens bästa. Regionens medarbetare har helhetssyn och agerar utifrån regionens bästa genom att följa policys, riktlinjer och beslut.  

 

Nr Divisionens 

mål 

Styrmått Ingångsvärde Mål 2021  Mål 2023 Period Källa Styrmått för 

 Engagerade medar-

betare 

Efterlevnad av lönesamråd Nytt mått Öka  100 % DÅ 04,08 ÅR HR-system Regiongemensamt 

  Antal chefer som gått utbildning i arbetsgivarrollen Nytt mått Efter behov   ÅR  Regiongemensamt 

 

Perspektiv Ekonomi   

Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi  
Framgångsfaktor: Verksamheten håller sina ekonomiska ramar 
Varje chef har ett tydligt uppdrag och ekonomisk ram. Verksamheten bedrivs inom denna ram. Nyinvesteringar och nya metoder som ökar effektiviteten prioriteras. 

Gamla metoder urfasas när nya införs. 

Nr Divisionens 

mål 

Styrmått Ingångsvärde Mål 2021  Mål 2023 Period Källa Styrmått för 

 Divisionen levererar 

ekonomiskt resultat 

enligt uppdrag eller 

bättre 

Alla divisioner och regiongemensamt bedriver verk-

samhet inom budget 

LS=Länsservice enl org 2020 

ASU=Administrativt stöd o utveckling enl org 2020 

(endast delar kommer ingå i nya VO) 

 

Resultat 2020, av-

vikelse mot bud-

get:  

LS: -14,2 mnkr 

ASU: 9 mnkr  

0,0  0,0 DÅ 04,08 ÅR Datalager Alla 



 Sida 12 (21) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET 
Division Regionstöd 

DOKUMENT-ID 
ARBGRP646-546598267-86 

VERSION  
3.0 

GODKÄNT DATUM 
2021-08-24 

ANSVARIG 
Unto Järvirova 

Upprättad av 
Sari Ekblom 

 

Nr Divisionens 

mål 

Styrmått Ingångsvärde Mål 2021  Mål 2023 Period Källa Styrmått för 

  Ekonomiska handlingsplaner, effekt % 2020 LS: 107% av 

0,7 mnkr 

ASU: 208% av 

1,7 mnkr 

100% av 1,5 

mnkr för LS 

och 1,5 mnkr 

för ASU Q1 

    Alla 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Kunskap om kostnader och resultat används för att leda och styra verksamhet och processer. Styrning och ledning av produktion och kapacitet ökar produktiviteten.  

Nr Divisionens 

mål 

Styrmått Ingångsvärde Mål 2021  Mål 2023 Period Källa Styrmått för 

 Utvalda processer 

uppvisar resultat i 

nivå med snitt eller 

bättre i genomförda 

jämförelser 

Andel genomförda upphandlingar Nytt mått 90 %   DÅ 04,08 ÅR Inköp Inköp och upphandling 
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Servicekompass Inköp- och försörjningsservice 2021    
 

Process: Hjälpmedel  
  

Styrmått Måttkategori Ingångs-

värde 

Mål 

2021 

Röd Gul Grön 

Leveranssäkerhet lagervaror Leveranssäkerhet 92 % 93 % under 92 % 92 % 93 % eller över 

Leveranssäkerhet beställningsvaror Leveranssäkerhet 78 % 85 % under 78 % 78 % 85 % eller över 

Uthyrningsgrad Produktivitet 92 % 93 % under 92 % 92 % 93 % eller över 

80 % av avvikelseärenden i C2 lösta inom 3 dagar Kvalitet 4 dagar 3 dagar mer än 4 dagar 4 dagar 3 dagar eller mindre 

Andel webförskrivningar hjälpmedel Produktivitet 91 % 92 % under 91 % 91 % 92 % eller över 

 

Process: Material  
  

Styrmått Måttkategori Ingångs-

värde 

Mål 

2021 

Röd Gul Grön 

Leveranssäkerhet  Leveranssäkerhet 83 % 95 % under 83 % 83 % 95 % eller över 

Utlevererade orderrader per arbetad timme Kostnadseffektivitet 11,5 st 12 st färre än 11,5 st 11,5 st 12 st eller fler 

Utlevererade artiklar per order – lagervaror Produktivitet 25,5 st behålla färre än 25,5 st - 25,5 st eller fler 

Utlevererade artiklar per order – beställningsvaror  Produktivitet 30 st behålla färre än 30 st - 30 st eller fler 

Fyllnadsgrad plock- och buffertplatser Kvalitet 97 % 85 % över 97 % 97 % 85 % eller under 

Antal korrektionsorder (avvikelsehändelse i produkt-

ion lager) 

Kvalitet 105 st 63 st fler än 105 st 105 st 63 st eller färre 
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Process: Inköp 
  

Styrmått Måttkategori Ingångs-

värde 

Mål 

2021 

Röd Gul Grön 

Andel orderbekräftade inköpsrader Leveranssäkerhet 83 % 94 % under 83 % 83 % 94 % eller över 

Andel inkomna upphandlingsblanketter via funkt-

ionsbrevlådan som återkopplats inom 5 arbetsdagar 

Servicenivå 100 % 100 % under 100 %  - 100 % 

Andel ofullständigt ifyllda upphandlingsblanketter Kvalitet 90 % 60 % över 90 % 90 % 60 % eller under 

 

Process: E-handel 
  

Styrmått Måttkategori Ingångs-

värde 

Mål 

2021 

Röd Gul Grön 

Andel fakturor inom e-handel Servicenivå 19 % 35 % under 19 % 19 % 35 % eller över 

Andel omsättning inom e-handel Kvalitet 6 % 15 % under 6 % 6 % 15 % eller över 

Andel anslutna leverantörer av e-handelsplan (må-

nad) 

Leveranssäkerhet saknas 85 % under 50 % 51 % 85 % eller över 
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Ekonomi 

Ekonomisk ersättning 

Resultaträkning (division enligt organisation 2020) 

 Utfall Avvikelse Budget 

 2020 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 1 279 74 1 198 

Regionbidrag 329 0 315 

Övriga intäkter 950 74 883 

Verksamhetens kostnader -1 204 -57 -1 137 

Personalkostnader -311 16 -324 

Övriga kostnader -773 -72 -682 

Avskrivningar -120 -1 -131 

Verksamhetens resultat 75 17 61 

Finansiella kostnader -58 0 -61 

Resultat 17 17 0 

 

Budget per verksamhetsområde och kostnadsslag 2021 

 

 Adm 

stöd o 

utv 

FM Länsser-

vice 

Regionfas-

tigheter 

Sjukresor Div.gem Summa 

Regionbidrag      315 315 

Övriga intäkter 17 100 363 535 1 3 1 019 

Summa intäkter 17 100 363 535 1 318 1 334 

Personalkostnader -76 -147 -40 -47  -15 -325 

Övriga kostnader -12 -118 -287 -337 -120 56 -818 

Avskrivningar  -5 -34 -92   -131 

Finansiella kostnader -1   -59   -60 

Summa kostnader -89 -270 -361 -535 -120 41 -1 334 

Resultat -72 -170 2 0 -119 359 0 

 

Investeringar 
Regiondirektören beslutar om alla investeringar utifrån regionstyrelsens beslutade investerings-

ram för 2021. 
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Investeringar Beviljad ram 2021, 

mnkr 

Inventarier  1,9 

Hjälpmedel 38,0 

Summa  39,9 

Ekonomisk handlingsplan  
Verksamhet Effekt 2021, mnkr 

FM 4,4 

Adm stöd o utv* 1,5 

Länsservice 1,5 

Regionfastigheter 2,4 

Sjukresor 5,6 

Divisionsgemensamt 0,5 

Summa divisionen 15,8 

*Besparing på Adm stöd och utveckling avser första kvartalet 2021. 

 

Internkontroll moment 
Kontrollmoment Kontrollutförare Kontrollmetod 

Avtalsförvaltning Inköpsorganisation Uppföljning stickprovskontroll av av-

tal. Internkontroll följsamhet till rutin 

för avtalsförvaltning. 

Kontrollera att sä-

kerhetskontroller 

av ställage, lyft-

bord, truckar, disk-

kabinetter och 

kompressorer är 

genomförda enligt 

plan. 

EC material och hjälp-

medel 

Kontroll av plan. 

Kontroll att samar-

bete med Schenker 

följer avtal genom 

att följa upp avvi-

kelser på försenade 

leveranser, följa 

volymer och kost-

nader. 

EC material hjälpme-

del 

Kontroll av fakturor från leverantören. 

Avvikelser tas upp på drift- och avtals-

möten. 

Kontrollera att ruti-

ner för fakture-

rings- och bokfö-

ringsfiler följs. 

EC Kontrollera att fakturor och bokfö-

ringsfiler skickats till ekonomienheten 

enligt plan. 
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Kontrollera att in-

ventering och be-

slut om resultat 

hanteras enligt fast-

lagda rutiner 

VC Kontrollera att inventering utförts årli-

gen samt hur resultat från inventering 

hanterats och beslutats. Att det genom-

förts enligt fastlagda rutiner och dele-

gationer.  

Kontroll av att rätt 

behörigheter i sy-

stem finns inlagda 

samt att förteck-

ning över behörig-

heter är uppdate-

rad.  

VC Kontroll av att rätt behörigheter finns i 

systemen utförts en gång per år.  

Kontroll att rutin 

för kundupplägg 

efterlevs.  

VC Kontrollera att nya kunder är upplagda 

enligt beslutade rutiner och befogen-

heter. Uförs årligen.  

Kontroll av lagef-

terlevnad 

VC Kontrollera att lagar och regelverk 

följs, att förteckningar är uppdaterade 

och att erforderliga tillstånd och anmäl-

ningar finns. Utförs årligen.  

   

Produktion 

Återställning av serviceverksamheter efter Covid-19 

Produktion 

Typ 2019 2020 Mål 2021 

Utlevererade orderrader    

    

    

    

    

    

    

    

Summa    
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Bilaga 2: Division Regionstöd riskbedömning strategiska mål 2021-2023 
 

Perspektiv: Samhälle 
N

r 

Strategiskt 

mål 

Framgångsfak-

tor (Förvän-

tad/ önskad 

funktion eller 

resultat) 

 

 

Divisionens 

mål 

Vad kan hända som 

innebär att förvän-

tad/önskad funktion 

eller resultat inte 

uppfylls? 

Vad blir det för 

konsekvens om 

risken inträffar? 

K
o
n

se
k

v
e
n

s 

S
a
n

n
o
li

k
h

e
t 

Ris

k 

Beskriv orsa-

ken till att ris-

ken inträffar 

Vad behöver göras 

för att risken inte 

ska inträffa? 

Hante-

ras via 

strate-

gisk åt-

gärd nr: 

 Ett livskraftigt 

län 
          

Perspektiv: Medborgare 
N

r 

Strategiskt 

mål 

Framgångsfak-

tor (Förvän-

tad/ önskad 

funktion eller 

resultat) 

 

 

Divisionens 

mål 

Vad kan hända som 

innebär att förvän-

tad/önskad funktion 

eller resultat inte 

uppfylls? 

Vad blir det för 

konsekvens om 

risken inträffar? 

K
o
n

se
k

v
e
n

s 

S
a
n

n
o
li

k
h

e
t 

Ris

k 

Beskriv orsa-

ken till att ris-

ken inträffar 

Vad behöver göras 

för att risken inte 

ska inträffa? 

Hante-

ras via 

strate-

gisk åt-

gärd nr: 
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Perspektiv: Verksamhet 
N

r 

Strategiskt 

mål 

Framgångsfak-

tor (Förvän-

tad/ önskad 

funktion eller 

resultat) 

 

 

Divisionens 

mål 

Vad kan hända som 

innebär att förvän-

tad/önskad funktion 

eller resultat inte 

uppfylls? 

Vad blir det för 

konsekvens om 

risken inträffar? 

K
o
n

se
k

v
e
n

s 

S
a
n

n
o
li

k
h

e
t 

Ris

k 

Beskriv orsa-

ken till att ris-

ken inträffar 

Vad behöver göras 

för att risken inte 

ska inträffa? 

Hante-

ras via 

strate-

gisk åt-

gärd nr: 

            

 

Perspektiv: Medarbetare 
N

r 

Strategiskt 

mål 

Framgångsfak-

tor (Förvän-

tad/ önskad 

funktion eller 

resultat) 

 

 

Divisionens 

mål 

Vad kan hända som 

innebär att förvän-

tad/önskad funktion 

eller resultat inte 

uppfylls? 

Vad blir det för 

konsekvens om 

risken inträffar? 

K
o
n

se
k

v
e
n

s 

S
a
n

n
o
li

k
h

e
t 

Ris

k 

Beskriv orsa-

ken till att ris-

ken inträffar 

Vad behöver göras 

för att risken inte 

ska inträffa? 

Hante-

ras via 

strate-

gisk åt-

gärd nr: 
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Perspektiv: Ekonomi 
N

r 

Strategiskt 

mål 

Framgångsfak-

tor (Förvän-

tad/ önskad 

funktion eller 

resultat) 

 

 

Divisionens 

mål 

Vad kan hända som 

innebär att förvän-

tad/önskad funktion 

eller resultat inte 

uppfylls? 

Vad blir det för 

konsekvens om 

risken inträffar? 

K
o
n

se
k

v
e
n

s 

S
a
n

n
o
li

k
h

e
t 

Ris

k 

Beskriv orsa-

ken till att ris-

ken inträffar 

Vad behöver göras 

för att risken inte 

ska inträffa? 

Hante-

ras via 

strate-

gisk åt-

gärd nr: 

 Långsiktigt 

hållbar eko-

nomi 

Verksamheten 

håller sina eko-

nomiska ramar 

Divisionen 

levererar 

ekonomiskt 

resultat en-

ligt uppdrag 

eller bättre 

Pandemin gör att det 

är för få gäster i re-

staurangerna och på 

patienthotellen.  

Låga intäkter i re-

stauranger/cafete-

rior/ patienthotell, 

ekonomin går inte 

ihop.  

3 4 12    

    Pandemin gör att norr-

bottningarna inte åter-

går till kollektivtrafik, 

utan åker egen bil eller 

taxi.  

Pandemin gör att vi 

inte kan återgå till nor-

mala nivåer av sam-

ordning i taxi (flera re-

senärer per bil) 

När sjukvården ökar 

sin produktion igen ef-

ter pandemin kommer 

antal sjukresor att öka 

igen. 

Personer som 

skulle kunna åka 

buss får taxi pga 

smittorisk. Fak-

tiskt utfall blir 

högre än budgeten 

för sjukresor. 

Höga kostnader 

per taxiresa. 

 

Ökade kostnader 

som följd av 

ökade volymer. 

3 4 12    
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Matris för riskbedömning 

 


