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Balanserat styrkort 2019 Regionstyrelsen  
 

Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan. 

Styrelsen ansvarar för att samordna styrningen av regionens verksamhet och ska 

ta initiativ till utveckling av arbetsformer, system och rutiner. 

 

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Västernorrlands 

angelägenheter. Styrelsen har ansvar för hela organisationens utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen ska även regelmässigt rapportera till 

regionfullmäktige hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen 

under budgetåret. Regionstyrelsen ska lämna förslag till fullmäktige avseende 

uppdrag och ersättningssystem för hälso- och sjukvård samt tandvård. 

 

Styrelsen ska företräda Region Västernorrland som beställare av hälso- och 

sjukvård samt tandvård. Inom ramen för denna uppgift ingår även att träffa 

överenskommelse respektive avtal med utförare av hälso- och sjukvård samt 

tandvård och svara för hur uppföljning av uppdraget uppfylls. 

 

Styrelsen ansvarar också för upphandling och ingående av avtal gällande tjänster 

från privata vårdgivare som inte omfattas av lagen om valfrihetssystem. 

 

Region Västernorrland använder balanserad styrning/balanserat styrkort (BSK) 

som modell för sin verksamhetsplanering och uppföljning. Modellen fokuserar på 

det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och 

följs upp ur fyra perspektiv – invånare, medarbetare, process och ekonomi. Balans 

skapas mellan kort- och långsiktiga mål och mellan finansiella och icke finansiella 

mål. För respektive perspektiv gäller följande gemensamma inriktningsmål: 

 
 

Invånarperspektivet 
 

Jämlik fördelning av resurser utifrån behov 

 
Medarbetarperspektivet Medarbetarna är delaktiga och har en bra arbetsmiljö 

 
Processperspektivet 

 
Effektiva och framgångsrika verksamheter 

 
Ekonomiperspektivet 

 
En ekonomi i balans över tid  

 

De balanserade styrkorten utgör en konkretisering av de övergripande mål som 
fastställts genom regionplanen. Balanserade styrkorten innehåller strategiska 
områden samt önskade resultat i form av mål och mått som ska utgöra underlag 
för värdering och analys av respektive verksamhets måluppfyllelse, utifrån de 
övergripande målen.  

 

Regionstyrelsen ansvarar för att det varje år upprättas dels en regionplan och 
budget för Region Västernorrland som helhet, dels för styrelsens ansvarsområde 
enligt modellen för balanserat styrkort. Vidare ansvarar styrelsen för att 
verksamheten kontrolleras, följs upp och utvärderas inom sitt ansvarsområde. 



 

 

 

 
  

 
Den samlade övergripande styrningen består av: 

- Regionfullmäktiges regionplan 

- Regionstyrelsens balanserade styrkort 

- Nämndernas balanserade styrkort 

- Förvaltningarnas balanserade styrkort 

-Verksamheternas balanserade styrkort 

 

I praktiken har ovanstående styrande dokument en självständig roll i styrningen, 
men utgör samtidigt ett bidrag till en helhet, exempelvis i samband med årsredo-
visning. Strukturen bygger på de gemensamma strategiska områden för styrelsen 
och nämnderna, som anges i regionplanen. 

 

I regionstyrelsens styrfunktion ingår att tillse att regionplanen följs upp och 
återredovisas till regionfullmäktige, från styrelsen respektive nämnd. Den totala 
bilden av utfall och måluppfyllelse ges i årsredovisningen.  

 

Det ska finnas en röd tråd från vision och övergripande mål i regionplanen, 
styrelsens/nämndernas styrkort och de konkreta aktiviteter som behövs i 
verksamheten - till varje medarbetares individuella mål. Modellen ska således 
stödja kopplingen mellan politiska intentioner och verksamhet, för att nå de 
visioner och inriktningsmål som den politiska ledningen fastställt. 

 

Regionstyrelsens ansvarsområde innefattar Regionledningsförvaltningen. 

Styrelsen har avseende sina ansvarsområden för år 2019, fastställt nedanstående 
mål och mått som ska bidra till att säkerställa måluppfyllelse för de inriktningsmål 
som fastställts för respektive perspektiv i regionplanen. Regionstyrelsen och 
nämnderna följer fortlöpande upp respektive förvaltningar och dess verksamhet i 
form av delårsrapport och årsredovisning, samt genom månatlig rapportering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
  

 

Invånarperspektivet 
Region Västernorrland har som utgångspunkt att alla människor har lika värde 

och samma rätt till regionens hela utbud utifrån sina behov. Barnperspektivet ska 

genomsyra hela organisationen. Inriktningsmålet syftar till att garantera att 

verksamheter och resurser används på bästa sätt utefter det behov som föreligger i 

länet. En jämlik fördelning av resurserna handlar om att säkerställa att alla får del 

av resurserna, samtidigt kan behoven se olika ut vilket resursfördelningen måste ta 

hänsyn till. På en övergripande nivå ska målet uppnås genom att verksamheterna 

dels ges tydliga riktlinjer för användningen av sina resurser samtidigt som de 

tillåts vara lyhörda och anpassningsbara efter föreliggande behov.  

 

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet ”Jämlik fördelning av 
resurser utifrån behov” är: 

• Arbeta för en god och jämlik hälsa genom att öka andelen invånare med 
god hälsa och minska andelen med ohälsa som uppstår på grund av 
levnadsvanor och livsvillkor.  

• Ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård samt tandvård.  
• Regionalt hållbart utvecklingsarbete som syftar till en positiv 

befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och en stärkt innovationsförmåga.  

Önskade resultat 
Mål Mått Källa Jämförelsetal Målnivå 

2019 

Uppföljning 

Positiv trend gällande andel i 
befolkningen som skattar sin 
hälsa som god.  

Andel som uppger att 
de mår bra/mycket 
bra.  
(Barn, ungdom, vuxna) 

Hälsosamtal/ 
undersökning 

2017/2018 
Barn, Grl åk 4 

Flickor 93           
 Pojkar 94           

 
Ungdom Gy åk 1 

 Flickor 69          
     Pojkar 85  

 
               Vuxna  
       Kvinnor 65           

        Män 70                              

Ökade 
värden 

Årsvis 

Skillnader mellan olika 
gruppers (kvinnor/män, 
utbildningsnivå) självskattade 
hälsa ska minska.  

Självskattad hälsa,  
(kvinnor/män, 
flickor/pojkar, 
utbildningsnivå) 

Hälsosamtal/ 
undersökning 

Nytt mått 
(ingångsvärden 

som ovan) 

Årligen 
minska 

Årsvis 

Medborgarnas tillgänglighet 
ska öka genom att Region 
Västernorrland använder och 
erbjuder digitala tjänster.  

Utveckling i enlighet 
med 
digitaliseringsstrategin
(Ja/Nej) 

Uppföljning, 
Digitaliserings-
strategin  

Nytt mått Utveckling 
fortgår 

enligt plan 
(Ja) 

Delårsvis 
Årsvis 

Förtroendet för hälso- och 
sjukvården hos befolkningen 
har ökat. 

Förtroendet för hälso-
och sjukvården som 
helhet, Västernorrland 

Hälso- och 
sjukvårds-
barometern  

2018 
RVN: 51 

Riket: 61 

Ökning jfr m 
föregående 

år.  

Årsvis 

Utvecklad samverkan och 
samordning, utifrån 
övergripande målsättningar i 
regionplan samt den regionala 
utvecklingsstrategin.  

Samverkan med 
kommunerna utvecklas i 
enlighet med handlings-
plan för SocialRekos 
prioriterade områden* 
(Ja/Nej)  

Årsrapport, 
SocialReko 

Nytt mått 4/4 
prioriterade 

områden 

Årsvis 

Samverkan utvecklas i 
enlighet med 
Samverkansmodeller 
för Regional utveckling.   

Rapportering, 
Regional 
Utveckling/RLF 

Nytt mått Ja Delårsvis 
Årsvis 

* De gemensamma satsningsområdena inom SocialReko är: Barn och unga, Äldre, Psykisk ohälsa och Missbruk 



 

 

 

 
  

 

Medarbetarperspektivet 
Region Västernorrlands medarbetare gör skillnad för invånarna i hela 

Västernorrland. Medarbetarna utgör det fundament som regionens verksamhet 

vilar på. Arbetet bygger på mötet mellan människor – där varje medarbetares 

yrkesmässiga erfarenhet och sociala kompetens tas tillvara och utgör redskapen i 

den dagliga verksamheten. En lyhörd, tillitsfull och sammanhållen personalpolitik 

är en förutsättning för att fullgöra det uppdrag vi fått av länets invånare. 

Säkerställande av relevant kompetens krävs för att kunna bedriva verksamhet med 

kvalitet. Det innebär såväl akademisk som annan för verksamheten erforderlig 

utbildning. Det kan handla om utvecklings- och karriärmöjligheter samt en 

lärande miljö med möjlighet till fortbildning och forskning.  

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet ”Medarbetarna är 
delaktiga och har en bra arbetsmiljö” är: 

• Säkerställande av rätt kompetens på varje nivå för att kunna bedriva en 

verksamhet med kvalitet. 

• Att ständigt utveckla samverkan och delaktighet. 

• För att erbjuda en kunskapsbaserad och ändamålsenlig verksamhet, behövs 

en väl utvecklad akademisk miljö.  

Önskade resultat  
Mål Mått Källa Jämförelsetal Målnivå 

2019 

Uppföljning 

Attraktiva arbetsplatser där 
medarbetare mår bra, har 
tillgång till ett nära ledarskap 
och utvecklas i sitt arbete. 

HME Totalindex* 
Hållbart medarbetar-
engagemang 

Medarbetar-
enkäten 

2018 
RLF: 81  

 
 

Miniminivå 
76 

Årsvis 

Minskad sjukfrånvaro  Sjukfrånvaro i procent 
av ordinarie arbetstid 

Heroma 2018 
RLF: 5,6  

  

Högst 5 % Månadsvis 
Delårsvis 

Årsvis 

Chefers förutsättningar för ett 
hållbart ledarskap har 
förbättrats.  

Chefsindex Chefsenkäten 2018 
RLF:70  

Miniminivå 
65 

Årsvis 

*) HME-index bygger på 9 frågor som tillsammans bildar ett totalindex. Frågeområdena utgår från: Ledare som tar tillvara 
medarbetarnas engagemang och kompetens för en positiv utveckling av verksamheten och dess medarbetare, Arbetet upplevs 
stimulerande, meningsfullt och utvecklande, Tydliga mål, förväntningar och återkoppling bidrar till delaktiga och engagerade 
medarbetare 

 

 
 

  



 

 

 

 
  

 

Processperspektivet 
Ett processorienterat arbetssätt skapar ett större värde för invånarna. En process 

bidrar till ett gemensamt arbetssätt och ger återkoppling på hur arbetet fungerar 

samt idéer till förbättringar så att Region Västernorrland systematiskt kan 

vidareutveckla sitt arbetssätt.  

 

Att förbättra processerna är grunden för systematisk verksamhetsutveckling. 

Region Västernorrlands processer ska förbättra och underlätta för våra invånare. 

 

Kvalitet och patientsäkerhet ska vara vägledande vid beslut, och utgöra 

gemensamma värden för organisationen.  

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet ”Effektiva och 
framgångsrika verksamheter” är: 

• Strukturerat och långsiktigt systematiskt förbättrings- och 

utvecklingsarbete, för en hög kvalitet i hälso- och sjukvården inklusive 

tandvården.  

• Strukturerat och långsiktigt systematiskt förbättrings- och 

utvecklingsarbete, för en hållbar regional utveckling.  

• Hållbara lednings- och styrningsstrukturer som stödjer och ger 

förutsättningar för god hälsa, en verksamhet med kvalitet och vård på lika 

villkor.  

Önskade resultat  
Mål Mått Källa Jämförelsetal Målnivå 

2019 

Uppföljning 

Utvecklade lednings- och 
styrningsstrukturer i RVN 

Delindex Styrning, 
Ledarskap och 
Motivation (HME) 

Medarbetar-
enkäten 

       2018, RLF: 
Styrning: 80 

Ledarskap: 83 
Motivation: 79 

Årlig ökning Årsvis 

Hållbara strukturer och 
effektiva processer som stödjer 
kärnverksamheter samt bidrar 
till en hållbar utveckling i 
Region Västernorrland.  

Agenda 2030 är 
integrerad i det 
regionala utvecklings-
arbetet (Ja/Nej) 

Delårsrapport 
och 
verksamhets-
berättelse, RU 

Nytt mått Ja 
 

Delårsvis 
Årsvis 

Utveckling i enlighet 
med Framtidens 
hälso- och sjukvård 
(målbilden). 

Uppföljning 
uppdragsplan 

Nytt mått Uppdrags-
områden 

enligt plan 

Delårsvis 
Årsvis 

Antal prioriterade 
processer som 
vidareutvecklats, där 
förbättring/förenkling 
gentemot kärnverksam-
heter kan väntas.  

Delårsrapport 
och 
verksamhets-
berättelse, RLF 

Nytt mått Minst 5 
prioriterade 

processer 

Delårsvis 
Årsvis 

Strategiska satsningar och 
systematiskt arbete ska bidra 
till social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet 

Certifiering enligt 
ISO14001, Systematiskt 
miljöarbete, bibehålls 

Miljö- och 
hållbarhets-
enheten 

Feb 2018: 
Utfärdat 
certifikat 

Bibehållet 
certifikat 

Delårsvis 
Årsvis 

*) Styrning: insatt i arbetsplatsens mål, mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, vetskap om vad som förväntas av mig i mitt 
arbete. Ledarskap: Närmaste chef visar uppskattning för arbetsinsats, visar förtroende samt ger förutsättningar för att ta ansvar 
i mitt arbete. Motivation: Arbetet upplevs stimulerande, meningsfullt och utvecklande.  



 

 

 

 
  

 

Ekonomiperspektivet 
För att klara inriktningsmålet om en ekonomi i balans över tid krävs ett 

genomsnittligt resultat utan underskott under hela planperioden samt återställning 

av tidigare års underskott inom tre år. Inriktningsmålet syftar till att markera 

vikten av långsiktighet vid all ekonomisk planering och alla ekonomiska beslut. 

Detta är viktigt för att få en hållbar organisation av Region Västernorrlands verk-

samheter där ansvarsfulla ekonomiska beslut fattas. På en övergripande nivå ska 

inriktningsmålet uppnås genom att noggrann ekonomisk planering sker med 

långsiktiga utvecklingsplaner och investeringar.  

 
”Finansieringsprincipen” ska gälla för alla kostnadsdrivande beslut. 

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet ”En ekonomi i balans 
över tid” är: 

• God ekonomisk hushållning, för en långsiktigt hållbar verksamhet med 

ekonomi i balans över tid. Detta innebär på kort sikt återställning av 

tidigare års underskott och på lång sikt, återställning av eget kapital 

inklusive ansvarsförbindelsen.  

Önskade resultat  
Mål Mått Källa    Jämförelsetal Målnivå 2019 Uppföljning 

En ekonomi i balans Ekonomiskt resultat, 
mnkr (RLF)  

RVN:s 
ekonomi-
system 

2018 
RLF: +75 mnkr 

Ej överstiga 
tilldelad 

budgetram 

Månadsvis 
Delårsvis 

Årsvis 

Återställning av underskott 
enligt balanskravet 

Ekonomiskt resultat 
(RVN) 

RVN:s 
ekonomi-
system 

2018 
RVN: +16 mnkr 

Återställning 
enligt fastställd 

budget  

Delårsvis 
Årsvis 

Soliditeten ska öka Soliditet inklusive 
ansvarsförbindelser 

RVN:s 
ekonomi-
system 

2018 
 RVN: 23,9 % 

Utveckling i 
enlighet med 

målnivå 2021, 
(motsvarande 

minst 125  
Mnkr) 

Årsvis 

Pensionsförvaltningen tillförs 
medel motsvarande 
avsättningen 

Medel tillförda 
pensionsförvaltning 

RVN:s 
ekonomi-
system 

2018 
 RVN: 233mnkr 

275 mnkr/år Årsvis 

Prioritering och förflyttning av 
resurser och uppdrag till 
primärvården 

Förflyttning i enlighet 
med målnivå 2021 
(Ja/Nej) 

Budget (BoP) Nytt mått 150 mnkr till år 
2021 

Årsvis 

 

 
 
Relaterade dokument 
Policy Samlad ledningsprocess 

Riktlinje för balanserad styrning 

Uppföljningsbilaga – Stöd för måluppfyllelse  

 


