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Verksamhetsplanering

Beskrivning
Fungerande ledning och styrning kännetecknas av en tydlig inriktning och ett konsekvent handlande. Det kräver 
att verksamheten styrs och utvecklas med stöd av samverkande system, processer och fakta. 
Framgångsrika organisationer förverkligar sin verksamhetsidé och vision genom en strategi som fokuserar på 
verksamhetens intressenter och beaktar förutsättningarna för den egna sektorn. 

Uppgift
Regionstyrelsen upprättar en plan för hur organisationen ska arbeta för att nå uppsatta mål utifrån strategiskt 
viktiga utvecklingsområden för regionstyrelsens, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Regionalutveckling 
nämnden områden. I regionplanen ingår också övergripande handlingsplaner och program.

Med utgångspunkt från regiondirektörens direktiv och de övergripande handlingsplanerna sammanställer 
förvaltningscheferna årligen sina verksamhetsplaner med mål som utformas för respektive förvaltnings 
sakområden. 

Områdescheferna utarbetar i sin tur sina verksamhetsplaner för respektive organisation utifrån ovanstående. 
Verksamhetsplanerna ska innehålla för verksamheten relevanta mål och mått. Områdes-/Verksamhets- och 
Avdelningschefernas verksamhetsplaner godkänns av respektive förvaltningschef.  

Egenkontroll innebär att systematiskt mäta, följa upp och utvärdera att verksamheten bedrivs enligt de processer 
och rutiner som ingår i regionens ledningssystem liksom att kontinuerligt följa upp olika indikatorer för att avgöra 
verksamhetens status i nationella jämförelser.

I ledningssystemen delas verksamhetens resultat in i målområden utifrån målsättningar i regionplanen. Resultat 
gällande områdena patient, medarbetare och samhälle är den uppföljning som används av organisationen för att 
följa, förstå, förutse och förbättra organisationens prestationsförmåga utifrån övergripande mål. I område 
verksamhetsresultat redovisas strategiska utfall för organisationen som inkluderar både finansiella och icke 
finansiella resultat, investeringar och kapitalrelaterad information för att prognostisera och förbättra resultatutfall. 
Resultatanalyserna ligger till grund för ställningstaganden om och i så fall vilka åtgärder som ska vidtas för att nå 
målen. Genom att utvärdera resultatet av åtgärderna får verksamheten kunskap och erfarenheter för att höja 
kvaliteten och ständigt förbättra verksamheten.

Processer
Processen för verksamhetsplanering ska utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
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