Bilaga 7.4 Kickoff och styrdialoger
Kickoff, 10 februari 2021








Deltagare; Primär målgrupp är politiska företrädare för majoritet och nämnder. Till mötet bjuds
företrädare för majoriteten, nämnds presidier, oppositionsråd in. Medverkande tjänstepersoner är
Regiondirektör, ekonomidirektör, budgetchef, förvaltningschefer samt övriga tjänstepersoner i
presentationssyfte
Syfte; Syftet är att informera om förslag till planeringsförutsättningar samt grunderna för dessa men
också ge möjlighet för regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att ge budskap inför
kommande arbete med regionplanen
Underlag; Planeringsförutsättningar och presentationsmaterial
Mål; Ge ledande företrädare inom majoriteten, i nämndernas presidium och förvaltningschefer
samma förståelse för planeringsförutsättningarnas grunder och därigenom skapa bättre
förutsättningar för den fortsatta politiska processen
Dokumentation av möte; Utskick av planeringsförutsättningar och presentationsmaterial
Fortsatt arbete; Utskick för förankringsarbete inom den politiska majoriteten

Styrdialoger, 20 april 2021








Deltagare; Regionstyrelsens arbetsutskott samt respektive nämnds presidium och förvaltningschef
Syfte; Syftet är att föra dialog mellan regionstyrelsen och nämnden
Underlag; Nämndernas återkopplingsrapporter
Mål; Säkra informationsöverföring mellan nämnd och regionstyrelsen inför fortsatt processarbete
Dokumentation av möte; Mötesprotokoll
Fortsatt arbete; Styrdialogerna ger inspel till slutlig beredning av Regionplanen
Anvisning för framtagande av återkopplingsrapporter; Anvisning och underlag till
planeringsförutsättningar och inspel till regionplan enligt nedan.

Nämnden ska ha berett, behandlat, beslutat och skickat in
återkopplingsrapporten/underlaget till planeringsförutsättningarna så att de är
Regionstyrelsens arbetsutskott tillhanda den 16 april (Underlag och ärendet till respektive
nämnd senast 18 mars).
Nämnderna kan inleda sitt arbete med planeringsförutsättningar inför nästkommande
period direkt efter kickoff i februari och kan då också inleda arbetet med verksamhetsplanen
inför nästkommande år.
Återkopplingen genomförs/avslutas med styrdialog = möte mellan nämndens presidium och
utvalda verksamhetsrepresentanter och regionstyrelse Au Resultatet av styrdialogerna
tillförs regionplanen i den politiska styrningen inför framtagande av regionplan.
Nämnderna återkopplar i en återkopplingsrapport till regionstyrelsen angående
planeringsförutsättningar inför nästa planeringsperiod, senast 16 april. Med utgångspunkt
från nedanstående sex rubriker.







Nämndens bidrag till fullmäktiges mål och uppdrag
Nämndens utvecklingsinsatser och planerade verksamhetsförändringar
Nämndens inriktning för kompetensförsörjning
Nämndens plan för hållbar ekonomi och prioriteringar av resurser
Nämndens investeringsplanering
Nämndens övriga synpunkter – möjligheter och utmaningar

