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Regionstyrelsens verksamhetsplan 2019

Sammanfattning
Regionstyrelsen är Region Västerbottens ledande politiska förvaltningsorgan och som sådant ansvarig
för att leda och samordna förvaltningen i regionen. Regionstyrelsen har ett strategiskt ansvar för att
säkerställa en effektiv och ändamålsenlig region. Regionstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders beslut, men även över den del av verksamheten som bedrivs i andra former såsom bolag,
stiftelser, kommunalförbund och gemensamma nämnder. Regionstyrelsen är beställare av regionens
primärvård som om-fattas av vårdvalssystemet samt tandvård.
Regionstyrelsens verksamhetsplan utgör en del av regionens sammanhållna politiska styrning och ska
läsas som en fort-sättning och konkretisering inför 2019 av regionplanen 2019 som regionfullmäktige
antog i november 2018. I verksamhetsplanen lyfter styrelsen fram sina prioriteringar för 2019 samt
aktiviteter för att genomföra de riktade uppdragen från fullmäktige. Vidare anges styrelsens mål
kopplade till fullmäktiges fem inriktningsmål. Styrelsens verksamhetsplan ligger till grund för
förvaltningens planering
För den del av verksamheten som omfattas av vårdvalssystemet har styrelsens inriktning preciserats i
”Uppdrag och regler för Hälso-val Västerbotten” som fastställdes av landstingsstyrelsen i särskild
ordning. Uppdraget följs upp genom en uppföljnings-plan som redovisas i regionstyrelsens delårs- och
årsrapportering.

Förslag till beslut
Verksamhetsplan med budget för 2019 fastställs.
Fråga till senare: Hur gör vi med uppdragen till RD som finns sist i verksamhetsplanen, ska de skrivas
ut här?

(Rubrikerna nedan skall även fyllas i så långt som möjligt, den texten kommer ligga till grund för bilaga
och kan komma att skrivas om i beredningen.)

Konsekvensanalys och synpunkter
Konsekvenser för patient/medborgare
Inte aktuellt
Konsekvenser verksamhet
Inte aktuellt
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Inte aktuellt
Konsekvenser på andra fattade beslut
Inte aktuellt

Västerbottens läns landsting
Landstingshuset, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
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Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt
Resurser
Inte aktuellt
Finansiering
Inte aktuellt
Bilagor
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