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8. Fullmäktigefråga från Eva Hellstrand (C) Hur många praktikplatser för nyanlända har
Region Jämtland Härjedalen i dagsläget inom hälso- och sjukvård? (RS/1130/2016)
9. Fullmäktigefråga från Anna Hildebrand (MP) om Patientnämndens bokslut 2015
(RS/1149/2016)
10. Fullmäktigefråga från Anna Hildebrand (MP) om jämställdhetspolitiken
(RS/1150/2016)
11. Fullmäktigefråga från David Bell (MP) om vilket underskott Ann-Marie Johansson
åsyftar i debattartikel och hur det ska åtgärdas (RS/1153/2016)
12. Fullmäktigefråga från David Bell (MP) om lån hos Kommuninvest under 2016
(RS/1157/2016)
13. Fullmäktigefråga från David Bell (MP) om höjning av landstingsskatten
(RS/1158/2016)

1(2)

Förslag till beslut

14. Fullmäktigefråga från David Bell (MP) om påverkan av regeringens stimulansmedel
(RS/1159/2016)

2 (2)

1(1)

2016-06-03

RS/1007/2016

Svar på interpellation från Elin Lemon (C) om
majoritetens strategi för ekonomin
Elin Lemon (C) har lämnat in en interpellation om majoritetens strategi för ekonomin,
att besvaras av regionrådet Ann-Marie Johansson (S).
Elin Lemon frågar:
1. Om det är ett gemensamt löfte från majoriteten att ha en nollbudget 2018?
2. Om det är så – hur ser planen ut? Vilka intäkter ska öka och vilka kostnader ska
skäras ner – och när?
Svar på fråga 1: Ja.
Svar på fråga 2:
Region Jämtland Härjedalen avser att arbeta vidare med både mer kortsiktiga åtgärder
enligt den handlingsplan som tjänstemannaledning och områden tog fram under hösten
2015 samt mer långsiktiga strukturåtgärder enligt ”Långsiktig utvecklingsplan för god
ekonomisk hushållning” (LUP ekonomi). Nu pågår ett arbete med att förändra
arbetssätt och med kompetensväxling mellan yrkesgrupper. Ytterligare åtgärder för
kompetensförsörjningen är att skapa karriärvägar för de anställda där sjuksköterskor
kommer först, därefter undersköterskor och sedan övriga yrkesgrupper. Intäkterna har
ökat genom att patientavgifterna höjts och genom revidering av prislistan för
utomlänspatienter. Ytterligare ett sätt att öka intäkter är att ta emot patienter från andra
län inom specialiteter där det finns utrymme.
Det som beräknas ge den största effekten på kostnaderna är det uppdrag som innebär
att antalet arbetade timmar kommer ner till 2013 års nivå. För övrigt finns i LUP
ekonomi och övriga handlingsplaner förslag på att minska ett antal olika kostnader t.ex.
för administration, telefoni, sjukresor, labundersökningar, läkemedelshantering med
mera. Beslut är även taget att genomföra en särskild genomlysning av område kirurgi
mot bakgrund av det stora ekonomiska underskottet. Arbetet är påbörjat och konkreta
åtgärdsplaner är under framtagande.
Ann-Marie Johansson
Ordförande regionstyrelsen
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2016-05-27

RS/1044/2016

Svar på interpellation från Mats El Kott (L) om
sjukfrånvaro
Mats El Kott (L) har lämnat in en interpellation om sjukfrånvaro, att besvaras av
regionråd Bengt Bergqvist (S).
Mats El Kott frågar:
1. När en anställd är frånvarande på grund av sjukdom är enligt sjuklönereglerna
viss tid av frånvaron semesterlönegrundande och om sjukfrånvaron beror på en
arbetsskada så är den tiden förlängd. Det har nu kommit till min kännedom att
regionen som arbetsgivare vägrar att pröva om sjukfrånvaron beror på
arbetsskada och istället hänvisar till Försäkringskassan. Jag undrar nu hur ett
sådant förhållningssätt står i överensstämmelse med devisen en god
arbetsgivare?
2. Av protokoll den 15 april 2016 § 24 från Utskottet för personal framgår att
sjukfrånvaron fortsätter att minska. Jag undrar om detta främst beror på att
långtidssjuka slutar sina anställningar, blir utköpta samt går i pension eller om
det främst beror på att anställda blir friska?
Svar på fråga 1
Ja, Region Jämtland Härjedalen följer lagar och avtal vad gäller arbetsskada. Att bedöma
om en sjukskrivning beror på en arbetsskada är en grannlaga uppgift. Det är
Försäkringskassan som bedömer och fattar beslut. Region Jämtland Härjedalen följer
dessa beslut och betalar i förekommande fall ut semesterersättning till medarbetaren.
Region Jämtland Härjedalen har rutin och processbeskrivning på hantering av frågorna
gällande arbetsskada och anmälan vilket finns beskrivet i rutinen: Arbetsskador,
olycksfall och tillbud, och är riktat till chefer.

Daniel Nilsson

2016-06-14

Sekretariatet

Svar på fråga 2
Region Jämtland Härjedalen arbetar metodiskt med att hjälpa och underlätta för
sjukskrivna att återgå till arbetet. För några sjukskrivna är det inte möjligt att finna nya
arbetsuppgifter inom Regionens verksamhetsområden. I dessa fall kan individuella
överenskommelser syftande till att underlätta för medarbetaren att finna en ny
arbetsmarknad göras.
En sammanfattning blir alltså att de minskande arbetslöshetssiffrorna minskar tack vare
gott arbete med omplaceringar till nya arbetsuppgifter, att några går i pension under
processen samt att några går vidare på arbetsmarknaden.

Bengt Bergqvist
Regionråd Jämtland Härjedalen
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2016-06-02

RS/1093/2016

Svar på fullmäktigefråga från Lars-Erik Olofsson (KD) om
rekryteringsläget till psykiatriska kliniken
Lars-Erik Olofsson (KD) har lämnat in en fullmäktigefråga om rekryteringsläget till
psykiatriska kliniken, att besvaras av regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson
(S). Johansson överlämnar frågan att besvaras av regionrådet Bengt Bergqvist (S).
Lars-Erik Olofsson frågar:
Psykiatriska kliniken i Region Jämtland Härjedalen står inför stora utmaningar, och har
tidigare haft rekryteringsbekymmer.
Hur ser rekryteringsläget ut idag?
Svar på fråga:
Den yrkeskategori som vi har svårast att rekrytera är idag sjuksköterskor. Där har vi 1-3
annonser ute varje månad. Det kan då vara mellan 0 och 3 sökande. Många gånger kan
det vara interna sökande.
När det gäller läkare så har vi på slutet annonserat efter ST-läkare. På ST-annonsen hade
vi fem sökande.
När det gäller socionomer/kuratorer så har vi relativt bra med sökande till tjänsterna
som vi annonserar.
När det gäller psykologer har vi också relativt bra med sökande på annonserna. Där ser
vi däremot att det är få med längre erfarenhet som söker.

Bengt Bergqvist
Regionråd
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2016-06-07

RS/1094/2016

Svar på fullmäktigefråga från Elin Lemon (C) om
deltagande i politikerveckan i Almedalen
Elin Lemon (C) har ställt en fullmäktigefråga om deltagande i politikerveckan i
Almedalen till regionrådet Ann-Marie Johansson (S).
Elin Lemon frågar:
1. Kommer Region Jämtland Härjedalen delta på politikerveckan i Almedalen
under 2016?
2. Om så – vilket deltar och i vilket syfte?
Svar: Det finns inga planerade eller beslutade aktiviteter i år.

Ann-Marie Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Daniel Nilsson
Sekretariatet

Löptext

2016-06-14
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2016-06-07

RS/1104/2016

Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (L) om Barnoch ungdomspsykiatrin (BUP) har nedprioriterats
Mats El Kott (L) har ställt en fullmäktigefråga om barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
till regionråd Christer Siwertsson (M).
Mats El Kott frågar:
1. Jag undrar om BUP har nedprioriterats som en del av den nya majoritetens
åtgärder rörande regionens ekonomi?
2. Och vilka åtgärder Region Jämtland Härjedalen har vidtagit för att alla nya
patienter hos BUP ska dels tas emot snarast och dels utredas inom rimlig tid?
Svar på fråga 1.
Ingen nedprioritering har skett. Verksamheten har utökats med
socialpsykiatriskt team samt medel för egen slutenvård/mellanvård. Till bägge
dessa verksamheter pågår rekryteringar. Konkurrensen om utbildad personal är
dock stor i länet varför rekryteringsarbetet går lite trögare än beräknat.
Introduktion av ny personal sker under 2016 och tar annan personal i anspråk,
varför tillgängligheten inte förbättras under 2016. På sikt medför dock
satsningarna naturligtvis en förbättring för barn och ungdomar med psykisk
ohälsa. Söktrycket är högt till BUP:s öppenvård och där har inte verksamheten
utökats, därav köer till utredning och behandling. BUP har liksom andra BUP i
Sverige mycket svårt att rekrytera Barnpsykiatriker, vilket påverkar
tillgängligheten.
Svar på fråga 2.
Satsningar på patienterna med allra störst vårdbehov kan komma att frigöra
resurser på BUP:s öppenvård. Effekter av detta kan dock inte ses under 2016
utan först under 2017. Rekryteringar av ST läkare har skett och ytterligare kan
vara aktuellt. Aktiviteter för utlandsrekryteringar av specialistläkare pågår.

Christer Siwertsson
Regionstyrelsens vice ordförande
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2016-06-08

RS/1114/2016

Svar på fullmäktigefråga från MonaLisa Norrman (V) om
fri hälso- och sjukvård för barn även ska gälla för
hjälpmedel
MonaLisa Norrman har ställt en fullmäktigefråga, om fri hälso- och sjukvård för barn
även ska gälla för hjälpmedel, till regionrådet Bengt Bergqvist (S).
MonaLisa Norrman frågar:
Trots att Region Jämtland har fri hälso- och sjukvård för barn upp till 18 år så tas en
serviceavgift (500 kr) ut för service på hjälpmedel typ rullstolar och permobiler.
Argumentet/jämförelsen haltar och det enda rimliga är att fri hälso- och sjukvård för
barn också fullt ut gäller hjälpmedel.
Vad tycker regionrådet om detta och kan vi vänta oss en förändring?
Svar:
Beslutet om egenavgifter fattades utifrån förslag från ”Hjälpmedelsprojektet” som
pågick 207 – 2009. Utredningen föreslog fyra olika begreppsområden dit produkter kan
kopplas, varav egenavgift är en.
Egenavgift utgår när
• Behov finns av hälso- och sjukvårdens kompetens i individuell utprovning.
• Hjälpmedelsbehovet kan tillgodoses utifrån funktion och nytta (utvärdering).
• Hjälpmedlet kan ha fortsatt behov av uppföljning (riskanalys).
• Hjälpmedlet återlämnas när behovet upphör – återanvänds.
Egenavgift kan vara på hjälpmedel som är ersättningsprodukter som gränsar till liknande
produkter på öppna marknaden t.ex. trehjuliga cyklar för barn. Egenavgift kan också
innebära att betala en årsavgift eller serviceavgift på hjälpmedel som är kostsamma för
landstinget/kommunen, exempelvis en eldriven rullstol för utomhusbruk.
Avgiften har varit 500 kronor per år sedan den fastställdes 2009 och utgår istället för
debitering av materialkostnad (t.ex. däck och slang). Inga ytterligare hjälpmedelsavgifter
finns för barn.

Daniel Nilsson

2016-06-14

Sekretariatet

Serviceavgift är en egenavgift som återkommer som en årlig avgift/hyra med syfte att
garantera användandet av en kostsam produkt och där annars förslitningsdelar såsom
däck och slang skulle ha debiterats brukaren. Debitering av förslitningsdelar görs inte
längre då detta bedöms som en orättvis hantering när den brukare som är i störst behov
och nyttjar sitt hjälpmedel frekvent drabbas av de högsta kostnaderna.

Bengt Bergqvist
Regionråd Jämtland Härjedalen
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Svar på fullmäktigefråga från Eva Hellstrand (C) Hur
många praktikplatser för nyanlända har Region Jämtland
Härjedalen i dagsläget inom kultur, näringsliv och övriga
delar av nämndens ansvarsområde?
Eva Hellstrand (C) har ställt en fullmäktigefråga om hur många praktikplatser för
nyanlända som Region Jämtland Härjedalen i dagsläget har inom kultur, näringsliv och
övriga delar av nämndens ansvarsområde, till regionala utvecklingsnämndens
ordförande Robert Uitto (S).
Eva Hellstrand frågar:
1. Hur många praktikplatser för nyanlände har Region Jämtland Härjedalen i
dagsläget inom kultur, näringsliv och övriga delar av nämndens ansvarsområde?
2. Eftersom motsvarande fråga vid regionfullmäktige i april inte hanterades vill jag
också få specificerat vad som hänt mellan april och juni vad gäller praktikplatser?
Svar på fråga 1.
Ingen som har praktikplats för närvarande, men dock arbetar Regional utveckling i ett
antal projekt som riktar sig till nyanlända. Detta är projekt inom kultur, Socialfond och
inom näringsliv som dels ger nyanlända erfarenhet kring arrangörsskap, som skyndar på
nyanländas möjlighet till arbete och studier samt direkta stöd till invandrare för att starta
företag.
Svar på fråga 2.
Ingen skillnad

Robert Uitto
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

1(1)

Sekretariatet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

2016-06-09

RS/1130/2016

Svar på fullmäktigefråga från Eva Hellstrand (C) Hur
många praktikplatser för nyanlända har Region Jämtland
Härjedalen i dagsläget inom hälso- och sjukvård?
Eva Hellstrand (C) har ställt en fullmäktigefråga om hur många praktikplatser för
nyanlända som Region Jämtland Härjedalen i dagsläget har inom hälso- och sjukvård till
regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S). Johansson har överlåtit frågan att
besvaras av regionrådet Bengt Bergqvist (S).
Eva Hellstrand frågar:
1. Hur många praktikplatser för nyanlända har Region Jämtland Härjedalen i
dagsläget inom hälso- och sjukvård?
2. Eftersom motsvarande fråga vid regionfullmäktige i april inte hanterades vill jag
också få specificerat vad som hänt mellan april och juni vad gäller praktikplatser?
Svar på fråga 1.
13 personer har för närvarande praktikplatser.
Svar på fråga 2.
Ytterligare fyra personer av de 13 har praktikplats sedan frågan besvarades i
april.

Bengt Bergqvist
Regionråd
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2016-06-10

RS/1149/2016

Svar på fullmäktigefråga från Anna Hildebrand (MP) om
patientnämndens bokslut 2015
Anna Hildebrand (MP) har ställt en fullmäktigefråga om patientnämndens bokslut 2015
till regionråd Christer Siwertsson (M).
Anna Hildebrand frågar:
1. Hur har ni i den politiska majoriteten följt upp den viktiga informationen som
Patientnämndens bokslut 2015 innehåller?
2. Är det någon/några specifik/a/ del/ar som du som ordförande i hälso- och
sjukvårdsutskottet tagit vidare för hantering och beslut?
3. Bland annat framgår av bokslutet att Region Jämtland Härjedalen har brustit i
tillämpning av vårdgarantin. Är åtgärder vidtagna beträffande detta, såsom
patientens rätt till information om väntetid, och regelrätt erbjudande
besök/behandling i annan del av landet, samt den praktiska hjälpen inför ett
sådant besök?
Svar på fråga 1:
Patientnämndens skrivning i bokslut med bifogad bilaga är viktig för den politiska
majoriteten. Två av våra fem förslag till strategiska målen i regionplanen 2017-2019 tar
därför upp de frågorna. Det är bättre bemötande och anpassad kommunikation på
patientens villkor samt ökat patientinflytande.
Brister i telefontillgänglighet till primärvård och Östersunds sjukhus uppmärksammades
också av patientnämnden. Det pågår ett förbättringsarbete som vi följer noga.
Förbättringsarbetet innebär bland annat att hälsocentralerna har gemensam
telefonpassning samt att fler hälsocentraler har anpassade inställningar som exempelvis
möjliggör att den som ringer lämnar ett meddelande och blir uppringd senare.
Svar på fråga 2:
Hälso- och sjukvårdsutskottet arbetar med flyktingmottagandet och samarbetet med
kommunerna avseende ungdomshälsa, äldreomsorg med mera.

Daniel Nilsson

2016-06-14

Sekretariatet

Svar på fråga 3:
Region Jämtland Härjedalen har ett metodstöd – Tillämpningsanvisningar för
vårdgarantin inom Region Jämtland Härjedalen – som är beslutad av hälso- och
sjukvårdsdirektören. Dessa anvisningar är nyligen uppdaterade och spridda via
ledningsmejl och genom arbetsplatsbesök då ansvarig tjänsteman har föredragit
anvisningarna.
Det skiljer idag mellan verksamheterna, vissa är sämre på att tillämpa regelverket medan
andra verksamheter är noga med att informera patienterna om både väntetider och om
vårdgarantin. De patienter som önskar nyttja vårdgarantin får den hjälp de behöver av
verksamheten. Det är mycket viktigt att alla verksamheterna tillämpar regelverket och
det finns ett jobb att göra inom området.

Christer Siwertsson
Vice ordförande regionstyrelsen

2(2)

1(2)

2016-06-13

RS/1007/2016

Svar på interpellation från Anna Hildebrand (MP) om
regionens jämställdhetsarbete
Anna Hildebrand (MP) har lämnat in en fråga om regionens jämställdhetsarbete till
fullmäktiges ordförande Margareta Winberg (S) i egenskap av övergripande ansvarig för
jämlik och jämställd verksamhet.
Anna Hildebrand frågar:
1. Är det möjligt att bedriva en offensiv och konstruktiv jämställdhetspolitik
utifrån den politiska instansen?
2. Vilka jämställdhetspolitiska prioriteringar är gjorda?
3. Vilka politiska initiativ är vidtagna för ökad jämställdhet i Jämtland Härjedalen?
Svar fråga 1:
När den nya majoriteten tillträdde avskaffades utskottet för jämlik och jämställd vård.
Det hade inte enbart att göra med den nya politiska organisationen utan var också ett
motiv för att kunna föra en samstämmig jämställdhetspolitik för alla delar av regionens
verksamhet. Nämnda utskott bevakade endast en del av vår verksamhet – vården.
En konsekvens av detta är att det ”offensiva” och ”konstruktiva” arbetet nu ligger hos
respektive styrelse/nämnd/utskott. Fullmäktiges presidium har ett övergripande ansvar
för att så sker. Vi har planerat att under hösten träffa presidierna i
styrelse/nämnder/utskott för att följa upp det ansvar för jämställdhet, som ligger på
dem. Då kan också ett visst behov av samordning behöva inledas.
Presidiet deltar i den tjänstemannastyrgrupp, som redovisar och diskuterar den
jämlika/jämställda verksamheten. Presidiet svarar också för den utåtriktade
verksamheten för regionen; bland annat genom den årliga dagen Feminism för allas lika
värde.
Svar fråga 2:
Majoriteten avser att, efter höstens möten med styrelsens/nämndernas/utskottens
presidier, sammanställa en lista över vidtagna åtgärder. Denna lista kommer sedan att
utgöra ett av de dokument Jämställdhets- och jämlikhetspolicyn. Ur, bland annat, detta
policydokument ska sedan styrelsen och nämnderna göra sin prioritering.

Svar fråga 3:

Kommentar [MW1]: bakgrundsdokume
nt
Kommentar [MW2]: bakgrndsdokumen
t
Kommentar [MW3]: inför revideringen
av…
Kommentar [MW4]:

Daniel Nilsson

2016-06-143
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Om frågeställaren avser fullmäktigepresidiets roll för politiska initiativ så hänvisar jag till
svar på fråga 1. Det konkreta ansvaret och därmed också de politiska initiativen ligger på
respektive styrelse/nämnd/utskott. Jag återkommer gärna vid årets sista fullmäktige,
när vår rapport är klar, med en redovisning av vad som åstadkommits när halva
mandatperioden gått.

Margareta Winberg
Ordförande regionfullmäktige
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2016-06-13

RS/1153/2016

Svar på fullmäktigefråga från David Bell (MP) om vilket
underskott Ann-Marie Johansson åsyftar i debattartikel
och hur det ska åtgärdas
David Bell (MP) har ställt en fullmäktigefråga om vilket underskott Ann-Marie
Johansson åsyftar i debattartikel och hur det ska åtgärdas till regionstyrelsens ordförande
Ann-Marie Johansson (S).
David Bell frågar:
Kan Ann-Marie Johansson förklara vilket underskott är det som åsyftas i debattartikeln
och hur den skall åtgärdas?
Svar på fråga:
Det som åsyftades i debattartikeln var resultatprognosen för 2016. Den är nu reviderad
till 230 miljoner i underskott.

Ann-Marie Johansson
Regionstyrelsens ordförande
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2016-06-13

RS/1157/2016

Svar på fullmäktigefråga från David Bell (MP) om lån hos
Kommuninvest under 2016
David Bell (MP) har ställt en fullmäktigefråga om lån hos Kommuninvest under 2016
till regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S). Johansson har överlåtit till
styrelsens vice ordförande Christer Siwertsson (M) att besvara frågan.
David Bell frågar:
Kan du explicera beloppets storlek och dess förhållande till ytterligare lån som är
planerade under kommande år?
Svar:
I Finansplanen för 2016-2018 är beslutat om upplåning om 100 mkr per år.
Upplåningen avser huvudsakligen att finansiera regionens investeringsbehov.
Mot bakgrund av rådande likviditetssituation och upprättade likviditetsprognoser har
lånebehovet sommaren 2016 beräknats till 50 miljoner kronor. Upplåning av ytterligare
50 miljoner kronor kan bli aktuellt under hösten 2016.

Christer Siwertsson
Vice ordförande regionstyrelsen

Daniel Nilsson
Sekretariatet

Löptext
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2016-06-13

RS/1158/2016

Svar på fullmäktigefråga från David Bell (MP) om höjning
av landstingsskatten
David Bell (MP) har ställt en fullmäktigefråga om höjning av landstingsskatten till
regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S). Johansson har överlåtit till
styrelsens vice ordförande Christer Siwertsson att besvara frågan.
David Bell frågar:
Med hänvisning till det påtalade allvarliga ekonomiska läget regionen kommer att finna
sig i år 2019, ser ni i den politiska majoriteten ett behov av att höja landstingsskatten
under innevarande mandatperiod?
Svar:
Vi har en hel del besparingsåtgärder ytterligare att genomföra och vi måste också gå
vidare i att hitta ytterligare intäkter. Nästan hela underskottet beror på stafettberoendet
och där måste vi också arbeta vidare för att få ner antalet stafetter. Vi vet att SKL har
annonserat mycket stora skattehöjningar både för kommuner och landsting/regioner
inte minst med början år 2019. Innan en skattehöjning kan bli aktuell, måste "alla stenar
vändas" läckagen i ekonomin tätas och stafettberoendet minskas. Där är vi inte ännu.
Att höja skatten nu kommer därför inte att lösa regionens ekonomiska problem.

Christer Siwertsson
Vice ordföranden regionstyrelsen
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Svar på fullmäktigefråga från David Bell (MP) om
påverkan av regeringens stimulansmedel
David Bell (MP) har ställt en fullmäktigefråga om påverkan av regeringens
stimulansmedel till regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S).
David Bell frågar:
Hur bedömer Ann-Marie Johansson påverkan av regeringens stimulansmedel och
”integrationsbidrag” (inkl. medel till kommunerna) på regionens kostnadsutveckling i
förhållande till andra åtgärder som t.ex. LUP:ar, LEAN mm?
Svar på frågan:
Regeringen har beslutat om en ”professionsmiljard” för bättre resursutnyttjande i hälsooch sjukvården. Syftet är bl a att öka andelen tid för patientnära arbete genom satsningar
på it-stöd och processer för förenklad administration. Regionen får tillgång till
sammanlagt ca 25 miljoner kronor. När det gäller nya satsningar, beräknas de leda till
lägre personalkostnader för icke patientnära arbete först på några års sikt. I den mån
som Regionen kan använda dessa medel för sedan tidigare beslutade åtgärder, som
uppfyller kriterierna för professionsmiljarden, kommer de att leda till lägre kostnader
även på kort sikt.
För användandet av de 27 miljoner kronor (avser 2016) som Regionen vid årsskiftet fick
från staten som stöd för flyktinghanteringen, har riktlinjer tagits fram i organisationen.
Flyktingpengarna kommer att kunna äskas av såväl regionverksamheter som privata
vårdgivare. Beslut om tilldelning fattas av Regiondirektören. Flyktingpengarna kommer
inte att användas för permanenta lösningar, utan till mer tillfälliga kostnadsökningar.
Regeringen aviserade i april ett nytt permanent statsbidrag på tio miljarder kronor till
kommun- och landstingssektorn för att stärka välfärden, en andel fördelas i relation till
antalet invånare och en andel i relation till antalet asylsökande/nyanlända. Bidraget
kommer successivt att överföras till det kommunala utjämningsbidraget. Det innebär en
generell förstärkning av kommunernas och landstingens finansiering.
Varje krona som staten fördelar till vår region är ett välbehövligt tillskott som minskar
regionens underskott och möjliggör en del strategiska satsningar.
Av de åtgärder i Region Jämtland Härjedalen, som antingen genomförs just nu eller
planeras, utgör LUP-åtgärderna ca 25 procent sett till resultatförbättringen.
Regionstyrelsens beslut i mars 2016, om att de arbetade timmarna i Regionen ska
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minskas till 2013 års nivå, motsvarar ca hälften av den planerade resultatförbättringen.
Resten av den resultatförbättring som krävs för att uppnå nollresultat 2017, ska
åstadkommas genom de åtgärder som togs fram vid möten med Regionens chefer m fl i
oktober och november 2015.
Ekonomiska konsekvenser har inte beräknats för alla pågående utvecklingsarbeten i
Regionen som görs med lean-filosofi. I de handlingsplaner med resultatförbättrande
åtgärder som områdena i hälso- och sjukvården har upprättat, finns dock åtgärder för
över 20 miljoner kronor, varav en del är av sådan karaktär att de kan bedömas vara
framtagna i enlighet med lean-filosofi.

Ann-Marie Johansson
Ordförande regionstyrelsen
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