ÄRENDE TILL

SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen

2017-12-19

Sida 1 (2)

Översyn av Region Norrbottens
strategidokument
Dnr 04258-2017

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att:
a) inarbeta den regionala digitala agendan i den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten,
b) inarbeta strategierna för invånartjänster, dokument och information
samt vård på distans i den kommande digitaliseringsstrategin,
c) inarbeta webbstrategin i den kommande kommunikationsstrategin,
d) omarbeta strategin för internationella engagemang till riktlinje,
e) omarbeta miljöstrategin, läkemedelsstrategin och patientsäkerhetsstrategin till regionövergripande områdesplaner.
2. Regionstyrelsen beslutar att avveckla verksamhetsstrategin.
3. Regionstyrelsen beslutar att regionövergripande områdesplaner ska fastställas av regiondirektören.

Sammanfattning
På uppdrag av regionstyrelsen har regiondirektören initierat en översyn av
befintliga strategier i syfte att revidera eller omarbeta de strategier som inte
uppfyller kraven i riktlinjen för administrativa styrdokument.
Översynen resulterade i ett förslag som innebär att av de totalt 31 genomgångna dokumenten kvarstår 11 som strategier. Övriga föreslås omarbetas
till planer, riktlinjer eller att inarbetas som områden i andra strategier.

Ärendet
Vid sammanträdet 2017-03-29 beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn av befintliga strategier i syfte att
revidera eller omarbeta de strategier som inte uppfyller kraven i riktlinjen för
administrativa styrdokument (dnr 2091-2017). Översynen har genomförts av
en grupp med representanter från regiondirektörens stab och divisionsstaberna för hälso- och sjukvård och tandvård. Gruppen har analyserat alla befintliga strategier utifrån de kriterier som definierats i riktlinjen:
En strategi ska:






ha en tydlig koppling till strategiska mål i regionfullmäktiges strategiska
plan och/eller regionstyrelsens plan,
tas fram för specifika områden där riktningsförändring och särskilda
insatser behövs för att uppnå uppsatta mål,
ange målbild och prioriterade områden,
konkretiseras i en handlingsplan,
efter genomförande ska resultatet redovisas till regionstyrelsen.
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Resultat av översynen
Översynen med slutsatser och förslag till åtgärder redovisas i bilagan ”Resultat översyn av regionens strategier”.
Sammanfattning förslagna åtgärder

Antal

Ingen åtgärd – dokumenten ”ägs” inte av Region Norrbotten

6

Avslutade 2016

2

Omarbetas till områdesplaner som beslutas av Regiondirektören

3

Inarbetas i områdesplaner som beslutas av Regiondirektören

2

Omarbetas till utvecklingsplan

1

Omarbetas till riktlinje

1

Inarbetas som områden i andra strategier

4

Avvecklas

1

Strategier som uppfyller kriterier för strategi

11

Efter genomförda åtgärder kommer följande strategier att
kvarstå:
 Fastighetsstrategi
 Inköpsstrategi Region Norrbotten 2017-2020
 Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting
 Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018
 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018
 Strategi för kultur och hälsa 2017-2019
 Strategi för Verksamhetsutveckling med stöd av IT/MT
 Forsknings- och utbildningsstrategi
 Strategi för det akuta omhändertagandet
 Folkhälsopolitiskt strategi för Norrbotten*
 Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020*
*”Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten” och ”Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020” tas fram för länet Norrbotten i
samverkan med externa aktörer/parter. Region Norrbotten är den part som
samordnar arbetet och innehållet i dessa strategier är av en mer övergripande
policy-karaktär. Dessa strategier antas därför av regionfullmäktige.
Bilagor:
1. Resultat översyn av regionens strategier

Protokollsutdrag skickas till:
Stabsdirektörer
Divisionschefer
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