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1.

Fördelning av ansvar till
regionstyrelsen och nämnderna

1.1

Regionstyrelsen

Nedanstående redovisar de effektmål med indikatorer och strategier som
regionstyrelsen ansvarar för. Regionstyrelsen har därmed även en
återrapporteringsskyldighet för dessa frågor.
Regionstyrelsen ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och
strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara
mot strategierna.
1.1.1 Effektmål inom hälso- och sjukvård

Effektmål nr 1
Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa
Indikatorer
 Regionstyrelsen ska ta fram indikator kopplat till hälsovalsenhetens
ansvarsområde.

Effektmål nr 2
Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.
Indikatorer
 Regionstyrelsen ska ta fram indikator kopplat till hälsovalsenhetens
ansvarsområde.
1.1.2 Effektmål inom tandvård

Effektmål nr 5
Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa
Indikatorer
 De hälsofrämjande insatserna i riskområden ska öka. Antal aktiviteter i
socioekonomiskt svaga områden ska öka i jämförelse med tidigare år.
 Regionstyrelsen ska ta fram indikator kopplat till tandvårdsenhetens
ansvarsområde.

Region Örebro län
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Effektmål nr 6
Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård
Indikatorer
 Regionstyrelsen ska ta fram indikator kopplat till tandvårdsenhetens
ansvarsområde.

Effektmål inom regional utveckling
Effektmål 7
Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och
jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
Indikatorer
 Regionstyrelsen ska ta fram indikator kopplat till folkhälsa i länet.
1.1.3 Effektmål inom digitalisering

Effektmål nr 8
Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån
deras behov.
Indikatorer
 Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet för
invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.
 Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård genom etablering av ny plattform för
patientens väg in i vården.
 Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.
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1.1.4 Effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Effektmål nr 9
Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och
jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
Indikatorer
 Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare
medarbetarenkät.
 Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
 Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med
föregående år.
 Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden.
 Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.
1.1.5 Effektmål inom ekonomi

Effektmål nr 10
Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.
Indikatorer
 Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Region Örebro län

Bilaga: Verksamhetsplan med budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024

5 (28)

1.1.6 Strategier
Strategierna ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur
effektmålen ska uppnås.

Strategier för kvalitet och utveckling






Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
Att leda för hållbarhet.
Att involvera och motivera medarbetare.
Att utveckla värdeskapande processer.
Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Strategier för digitalisering




Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att
öka den digitala mognaden i organisationen.
Att genom årliga planer kontinuerligt följa upp programmet för digitalisering för
att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål i digitaliseringsstrategin.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och
utveckla arbetssätt.

Strategier för hållbar utveckling





Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-,
och stödprocesser.
Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen
gällande hållbarhetsfrågorna.
Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar
utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt
utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för
verksamheterna.

Strategier för regional utvecklingsstrategi


Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete
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1.2

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Nedanstående redovisar de effektmål med indikatorer och strategier som hälso- och
sjukvårdsnämnden ansvarar för. Nämnden har därmed även en
återrapporteringsskyldighet för dessa frågor.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med
indikatorer och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå
effektmålen och svara mot strategierna.
1.2.1 Effektmål inom hälso- och sjukvård

Effektmål nr 1
Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.
Indikatorer
 Förbättrade patientrapporterade resultat i jämförelse med tidigare mätningar.
 Tillsammans med patienten/individen ska levnadsvanor uppmärksammas och
insatser på rätt nivå ska erbjudas i ökad omfattning i jämförelse med föregående
år.

Effektmål nr 2
Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.
Indikatorer
 Uppfyllelse av vårdgarantin inkluderande den förstärkta vårdgarantin.
 Fortsatt utveckling av den högspecialiserade vården.
 Fortsatt omställning till mer av nära vård.
 Goda medicinska resultat som uppnår eller överträffar fastställda målnivåer.
 Ökande andel samordnade insatser mellan Region Örebro län, kommunerna och
civilsamhället med patient och närstående som medskapare i jämförelse med
föregående år.
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1.2.2 Effektmål inom digitalisering

Effektmål nr 8
Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån
deras behov.
Indikatorer
 Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet för
invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.
 Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård genom etablering av ny plattform för
patientens väg in i vården.
1.2.3 Effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska biträda regionstyrelsen inom området attraktiv
arbetsgivare och kompetensförsörjning, inom nämndens ansvarsområde, i syfte att ge
styrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Effektmål nr 9
Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och
jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
Indikatorer
 Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare
medarbetarenkät.
 Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
 Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med
föregående år.
 Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.
1.2.4 Effektmål inom ekonomi

Effektmål nr 10
Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.
Indikatorer
 Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.
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1.2.5 Strategier
Strategierna ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur
effektmålen ska uppnås.

Strategier för kvalitet och utveckling






Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
Att leda för hållbarhet.
Att involvera och motivera medarbetare.
Att utveckla värdeskapande processer.
Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Strategier för digitalisering



Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att
öka den digitala mognaden i organisationen.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och
utveckla arbetssätt.

Strategier för hållbar utveckling





Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-,
och stödprocesser.
Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen
gällande hållbarhetsfrågorna.
Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar
utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt
utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för
verksamheterna.

Strategier för regional utvecklingsstrategi


Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete



Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för
att stärka länets utveckling.
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1.3

Forsknings- och utbildningsnämnd

Nedanstående redovisar de effektmål med indikatorer och strategier som forskningsoch utbildningsnämnden ansvarar för. Nämnden har därmed även en
återrapporteringsskyldighet för dessa frågor.
Forsknings- och utbildningsnämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med
indikatorer och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå
effektmålen och svara mot strategierna.
1.3.1 Effektmål inom forskning och utbildning

Effektmål nr 3
Klinisk forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets
invånare till godo via nya metoder inom vård och behandling.
Indikatorer
 Den kliniska forskningen ska vara fördubblad med bibehållen kvalitet till år 2030.
Det mäts via Vetenskapsrådet bibliometri med utgångsvärde i ALF *) 2015, 50
procent ökning till år 2022.
 År 2022 ska 90 procent av medarbetare som aktivt deltar i undervisningsuppdrag
uppfylla universitetets/utbildningsanordnarens riktlinjer för pedagogisk
kompetens.
 Kliniska studier som använder precisionsmedicin eller precisionsdiagnostik
(individanpassad diagnostik och behandling) ska ha påbörjats senast 2022.
*) ALF är förkortningen för ett avtal mellan den svenska staten och vissa regioner om
utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Effektmål nr 4
Forskning och innovation tar tillvara invånare, närstående och patienters kunskap,
erfarenheter och vilja att delta i klinisk forskning och ser dem som medskapare.
Indikatorer
 Andel prövningar av läkemedel och medicinsk teknisk utrustning, inklusive
testbäddsverksamhet för innovationer, ska motsvara vad övriga
universitetssjukvårdsaktörer utför år 2022.
 En verksamhet för att systematiskt erbjuda och möjliggöra för närstående och
patienter att samverka med forskare avseende planering och genomförande av
klinisk forskning ska vara etablerad år 2022.
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1.3.2 Effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning
Forsknings- och utbildningsnämnden ska biträda regionstyrelsen inom området
attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning, inom nämndens ansvarsområde, i
syfte att ge styrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Effektmål nr 9
Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och
jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
Indikatorer
 Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare
medarbetarenkät.
 Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
 Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med
föregående år.
 Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.
1.3.3 Effektmål inom ekonomi

Effektmål nr 10
Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.
Indikatorer
 Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.
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1.3.4 Strategier
Strategierna ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur
effektmålen ska uppnås.

Strategier för kvalitet och utveckling






Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
Att leda för hållbarhet.
Att involvera och motivera medarbetare.
Att utveckla värdeskapande processer.
Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Strategier för digitalisering



Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att
öka den digitala mognaden i organisationen.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och
utveckla arbetssätt.

Strategier för hållbar utveckling





Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-,
och stödprocesser.
Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen
gällande hållbarhetsfrågorna.
Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar
utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt
utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för
verksamheterna.

Strategier för regional utvecklingsstrategi


Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete
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1.4

Folktandvårdsnämnd

Nedanstående redovisar de effektmål med indikatorer och strategier som
folktandvårdsnämnden ansvarar för. Nämnden har därmed även en
återrapporteringsskyldighet för dessa frågor.
Folktandvårdsnämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och
strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara
mot strategierna.
1.4.1 Effektmål inom tandvård

Effektmål nr 5
Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa
Indikatorer
 De hälsofrämjande insatserna i riskområden ska öka. Antal aktiviteter i
socioekonomiskt svaga områden ska öka i jämförelse med tidigare år.
 Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter definierade riskgrupper beroende
på behov av tandvård.

Effektmål nr 6
Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård
Indikatorer
 En enkät vid årets slut ska visa att en övervägande del av Folktandvårdens
patienter är nöjda med vården Folktandvården erbjuder.
1.4.2 Effektmål inom digitalisering

Effektmål nr 8
Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån
deras behov.
Indikatorer
 Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet för
invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.

Region Örebro län

Bilaga: Verksamhetsplan med budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024

13 (28)

1.4.3 Effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning
Folktandvårdsnämnden ska biträda regionstyrelsen inom området attraktiv
arbetsgivare och kompetensförsörjning, inom nämndens ansvarsområde, i syfte att ge
styrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Effektmål nr 9
Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och
jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
Indikatorer
 Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare
medarbetarenkät.
 Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
 Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med
föregående år.
 Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.
1.4.4 Effektmål inom ekonomi

Effektmål nr 10
Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.
Indikatorer
 Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.
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1.4.5 Strategier
Strategierna ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur
effektmålen ska uppnås.

Strategier för kvalitet och utveckling






Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
Att leda för hållbarhet.
Att involvera och motivera medarbetare.
Att utveckla värdeskapande processer.
Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Strategier för digitalisering



Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att
öka den digitala mognaden i organisationen.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och
utveckla arbetssätt.

Strategier för hållbar utveckling





Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-,
och stödprocesser.
Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen
gällande hållbarhetsfrågorna.
Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar
utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt
utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för
verksamheterna.

Strategier för regional utvecklingsstrategi


Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete



Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för
att stärka länets utveckling.

Region Örebro län
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1.5

Servicenämnd

Nedanstående redovisar de effektmål med indikatorer och strategier som
servicenämnden ansvarar för. Nämnden har därmed även en
återrapporteringsskyldighet för dessa frågor.
Servicenämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och
strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara
mot strategierna.
1.5.1 Effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning
Servicenämnden ska biträda regionstyrelsen inom området attraktiv arbetsgivare och
kompetensförsörjning, inom nämndens ansvarsområde, i syfte att ge styrelsen
erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Effektmål nr 9
Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och
jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
Indikatorer
 Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare
medarbetarenkät.
 Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
 Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med
föregående år.
 Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.
1.5.2 Effektmål inom ekonomi

Effektmål nr 10
Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.
Indikatorer
 Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.
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1.5.3 Strategier
Strategierna ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur
effektmålen ska uppnås.

Strategier för kvalitet och utveckling






Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
Att leda för hållbarhet.
Att involvera och motivera medarbetare.
Att utveckla värdeskapande processer.
Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Strategier för digitalisering



Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att
öka den digitala mognaden i organisationen.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och
utveckla arbetssätt.

Strategier för hållbar utveckling





Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-,
och stödprocesser.
Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen
gällande hållbarhetsfrågorna.
Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar
utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt
utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för
verksamheterna.

Strategier för regional utvecklingsstrategi


Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete



Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för
att stärka länets utveckling.

Region Örebro län

Bilaga: Verksamhetsplan med budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024
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1.6

Samhällsbyggnadsnämnd

Nedanstående redovisar de effektmål med indikatorer och strategier som
samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för. Nämnden har därmed även en
återrapporteringsskyldighet för dessa frågor.
Samhällsbyggnadsnämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer
och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och
svara mot strategierna.
1.6.1 Effektmål inom regional utveckling – samhällsbyggnad

Effektmål 7
Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och
jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
Indikatorer
 Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken ska ligga över det värde som Region
Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med
den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 80 procent.
 Kvaliteten i servicetrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt
som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste
resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 90 procent.

1.6.2 Effektmål inom digitalisering

Effektmål nr 8
Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån
deras behov.
Indikatorer
 Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet för
invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.
 Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.
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1.6.3 Effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning
Samhällsbyggnadsnämnden ska biträda regionstyrelsen inom området attraktiv
arbetsgivare och kompetensförsörjning, inom nämndens ansvarsområde, i syfte att ge
styrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Effektmål nr 9
Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och
jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
Indikatorer
 Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare
medarbetarenkät.
 Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
 Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med
föregående år.
 Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.
1.6.4 Effektmål inom ekonomi

Effektmål nr 10
Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.
Indikatorer
 Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Region Örebro län
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1.6.5 Strategier
Strategierna ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur
effektmålen ska uppnås.

Strategier för kvalitet och utveckling






Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
Att leda för hållbarhet.
Att involvera och motivera medarbetare.
Att utveckla värdeskapande processer.
Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Strategier för digitalisering



Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att
öka den digitala mognaden i organisationen.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och
utveckla arbetssätt.

Strategier för hållbar utveckling





Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-,
och stödprocesser.
Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen
gällande hållbarhetsfrågorna.
Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar
utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt
utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för
verksamheterna.

Strategier för regional utvecklingsstrategi



Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.
Att samordna insatser för genomförandet av RUS i samverkan med länets
kommuner och övriga externa aktörer.

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete
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Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för
att stärka länets utveckling.
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1.7

Regional tillväxtnämnd

Nedanstående redovisar de effektmål med indikatorer och strategier som regional
tillväxtnämnd ansvarar för. Nämnden har därmed även en återrapporteringsskyldighet
för dessa frågor.
Regional tillväxtnämnd ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och
strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara
mot strategierna.
1.7.1 Effektmål inom regional utveckling – regional tillväxt

Effektmål 7
Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och
jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
Indikatorer
 Antal nystartade företag per 1000 invånare i Örebro län ska vara högre än i
jämförbara län (Västmanlands län, Kronobergs län, Värmlands län och
Jönköpings län).
 Bruttoregionalprodukt, BRP, per sysselsatt ska öka mer procentuellt än i
jämförbara län (Västmanlands län, Kronobergs län, Värmlands län och
Jönköpings län).
 Andel unga som anser sig ha gott hälsotillstånd, självskattad hälsa, ska öka.
Skillnaden mellan kvinnor och män ska minska.
 Andel vuxna som anser sig ha gott hälsotillstånd, självskattad hälsa, ska öka.
Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika utbildningsnivå ska
minska.
 Utsläpp av växthusgaser ska minska. Ton koldioxidekvivalenter ska minska med
60 procent till år 2030 jämfört med 2005.
 Energianvändning i Örebro län ska bli effektivare. Total slutanvändning av energi
per brutto-regionalproduktenhet (kWh/miljoner kronor) ska vara minst 50 procent
effektivare år 2030 jämfört med 2005.
1.7.2 Effektmål inom digitalisering

Effektmål nr 8
Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån
deras behov.
Indikatorer
 Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet för
invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.

Region Örebro län
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1.7.3 Effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning
Regional tillväxtnämnd ska biträda regionstyrelsen inom området attraktiv
arbetsgivare och kompetensförsörjning, inom nämndens ansvarsområde, i syfte att ge
styrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Effektmål nr 9
Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och
jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
Indikatorer
 Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare
medarbetarenkät.
 Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
 Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med
föregående år.
 Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.
1.7.4 Effektmål inom ekonomi

Effektmål nr 10
Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.
Indikatorer
 Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.
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1.7.5 Strategier
Strategierna ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur
effektmålen ska uppnås.

Strategier för kvalitet och utveckling






Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
Att leda för hållbarhet.
Att involvera och motivera medarbetare.
Att utveckla värdeskapande processer.
Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Strategier för digitalisering



Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att
öka den digitala mognaden i organisationen.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och
utveckla arbetssätt.

Strategier för hållbar utveckling





Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-,
och stödprocesser.
Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen
gällande hållbarhetsfrågorna.
Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar
utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt
utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för
verksamheterna.

Strategier för regional utvecklingsstrategi



Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.
Att samordna insatser för genomförandet av RUS i samverkan med länets
kommuner och övriga externa aktörer.

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete



Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för
att stärka länets utveckling.

Region Örebro län

Bilaga: Verksamhetsplan med budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024
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1.8

Kulturnämnd

Nedanstående redovisar de effektmål med indikatorer och strategier som
kulturnämnden ansvarar för. Nämnden har därmed även en
återrapporteringsskyldighet för dessa frågor.
Kulturnämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och
strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara
mot strategierna.
1.8.1 Effektmål inom regional utveckling – kultur

Effektmål 7
Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och
jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
Indikatorer
 Aktörer som tar del av regionalt finansierad kultur i Örebro län ska öka.
 Aktörer inom kultur, civilsamhälle och social ekonomi som tar del av finansiering
från och samverkan med Region Örebro län ska öka.
1.8.2 Effektmål inom digitalisering

Effektmål nr 8
Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån
deras behov.
Indikatorer
 Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet för
invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.
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Effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning
Kulturnämnden ska biträda regionstyrelsen inom området attraktiv arbetsgivare och
kompetensförsörjning, inom nämndens ansvarsområde, i syfte att ge styrelsen
erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Effektmål nr 9
Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och
jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
Indikatorer
 Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare
medarbetarenkät.
 Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
 Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med
föregående år.
 Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.
1.8.3 Effektmål inom ekonomi

Effektmål nr 10
Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.
Indikatorer
 Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Region Örebro län
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1.8.4 Strategier
Strategierna ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur
effektmålen ska uppnås.

Strategier för kvalitet och utveckling






Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
Att leda för hållbarhet.
Att involvera och motivera medarbetare.
Att utveckla värdeskapande processer.
Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Strategier för digitalisering



Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att
öka den digitala mognaden i organisationen.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och
utveckla arbetssätt.

Strategier för hållbar utveckling





Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-,
och stödprocesser.
Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen
gällande hållbarhetsfrågorna.
Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar
utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt
utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för
verksamheterna.

Strategier för regional utvecklingsstrategi



Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.
Att samordna insatser för genomförandet av RUS i samverkan med länets
kommuner och övriga externa aktörer.

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete
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Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för
att stärka länets utveckling.
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1.9

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice

Nedanstående redovisar de effektmål med indikatorer och strategier som gemensam
nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice ansvarar för.
Gemensamma nämnden har därmed även en återrapporteringsskyldighet för dessa
frågor.
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice ska utifrån
regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och strategier konkretisera vad som ska
åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara mot strategierna.
1.9.1 Effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice ska biträda
regionstyrelsen inom området attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning, inom
nämndens ansvarsområde, i syfte att ge styrelsen erforderliga underlag avseende
arbetsgivaransvaret.

Effektmål nr 9
Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och
jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
Indikatorer
 Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare
medarbetarenkät.
 Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.
 Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
 Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med
föregående år.
 Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.
1.9.2 Effektmål inom ekonomi

Effektmål nr 10
Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.
Indikatorer
 Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Region Örebro län
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1.9.3 Strategier
Strategierna ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur
effektmålen ska uppnås.

Strategier för kvalitet och utveckling






Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
Att leda för hållbarhet.
Att involvera och motivera medarbetare.
Att utveckla värdeskapande processer.
Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Strategier för digitalisering



Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att
öka den digitala mognaden i organisationen.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och
utveckla arbetssätt.

Strategier för hållbar utveckling





Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-,
och stödprocesser.
Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen
gällande hållbarhetsfrågorna.
Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar
utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt
utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för
verksamheterna.

Strategier för regional utvecklingsstrategi


Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete



28 (28)

Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för
att stärka länets utveckling.
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