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§ 1 Förtroendemannautbildning
Förtroendemannautbildning om område jämställdhet och jämlikhet presenteras av Anna
Ebenmark, mångfaldsstrateg och inom Patientnämndens verksamhet presenteras av
Agnetha Ingvarsson, kanslichef.

§ 2 Kungörelse och fastställande av föredragningslistan
Enligt arbetsordning för regionfullmäktige har kungörelse om sammanträdet och
föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet utsänts och
gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Föredragningslistan fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 3 Fullmäktiges presidiums information
Regionfullmäktiges ordförande Margareta Winberg (S) informerar om följande:
- Gruppledarträff den 10 februari kl. 14.30
- Uppmaning att bibehålla god ton i debatten
- Fullmäktiges presidium kommer att formalisera sitt uppdrag att ha ett
övergripande ansvar för jämställdhet, jämlikhet och integration genom att ta
fram en verksamhetsplan.

§ 4 Allmänhetens frågestund (RS/11/2016)
Inga frågor från allmänheten har inkommit till dagens sammanträde.

§ 5 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare i
regionfullmäktige 2016 (RS/101/2016)
1. Fredrika Lundin (M) avsäger sig den 19 november 2015 uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 9 december 2015 att Tobias Mattsson (M)
utses till ersättare i Fredrika Lundins (M) ställe.
2. Tobias Mattsson (M) avsäger sig den 14 december 2015 uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 22 december 2015 att Billy Anklew (M) utses
till ersättare i Tobias Mattssons (M) ställe.
Justerandes sign
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3. Linus Kimselius (M) avsäger sig den 10 december 2015 uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige.
Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 22 december 2015 att Pontus Nissblad (M)
utses till ledamot i Linus Kimselius (M) ställe och att Ragna Unger (M), Christer
Kylsberg (M) och Irene Nyqvist (M) utses till ersättare i Pontus Nissblads (M) ställe.
4. Jan-Ove Johansson (S) avsäger sig den 15 december 2015 uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige.
Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 29 december 2015 att Elisabeth Lindholm
(S) utses till ledamot i Jan-Ove Johanssons (S) ställe och att Lina Sahlin (S) utses till
ersättare i Elisabeth Lindholms (S) ställe.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Meddelande om nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige noteras till protokollet.

§ 6 Information om fördelning av inkomna motioner och
medborgarförslag (RS/14/2016)
Motioner
1. Motion från Lars-Erik Olofsson (KD) om att tillvarata pensionerade läkares
kompetens och erfarenhet har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras vid
regionfullmäktiges sammanträde senast i juni 2016.
Medborgarförslag
1. Medborgarförslag från Anna Lindström, om regionens kollektivtrafik (RS/36/2016)
har fördelats till regionala utvecklingsnämnden och ska besvaras vid
regionfullmäktiges sammanträde senast i juni 2016.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Information om fördelning av inkomna motioner och medborgarförslag noteras till
protokollet.
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§ 7 Anmälan och svar på interpellationer och frågor
(RS/13/2016)
Interpellationer
1. Interpellation från Karin Österberg (MP) om miljö- och klimatpolitik
(RS/1859/2015). Regionfullmäktige medgav vid fullmäktige i 24-25 november 2015
att den får ställas.
Interpellationen besvaras av Susanné Wallner (M). Karin Österberg yttrar sig och
tackar för svaret.
2. Interpellation från David Bell (MP) om situationen för folktandvården i Bergs
kommun (RS/213/2016). Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av Ann-Marie Johansson (S). David Bell (MP) och Anna
Hildebrand (MP) yttrar sig. David Bell (MP) tackar för svaret.
3. Interpellation från Lars-Erik Olofsson (KD) om situationen för primärvården i
Härjedalen (RS/210/2016). Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av Christer Siwertsson (M). Lars-Erik Olofsson (KD) och
Bengt Bergqvist (S) yttrar sig. Lars-Erik Olofsson (KD) tackar för svaret.
4. Interpellation från Lars-Erik Olofsson (KD) om hur väl Region Jämtland
Härjedalen lyckas behålla läkare som utbildats i regionen, efter erhållen
specialkompetens (RS/211/2016). Regionfullmäktige medger att interpellationen får
ställas.
Interpellationen besvaras av Bengt Bergqvist (S). Lars-Erik Olofsson (KD) yttrar sig
och tackar för svaret.
5. Interpellation från Monalisa Norrman (V) om närvarorätt för politiska sekreterare
(RS/215/2016). Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av Ann-Marie Johansson (S). Monalisa Norrman (V),
Karin Österberg (MP) och Anna Hildebrand (MP) yttrar sig. Monalisa Norrman (V)
tackar för svaret.
6. Interpellation från Eva Hellstrand (C) om ökade behoven inom psykiatrin
(RS/223/2016). Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av Christer Siwertsson (M). Eva Hellstrand (C), Monalisa
Norrman (V) och Anna Hildebrand (MP) yttrar sig. Eva Hellstrand (C) tackar för
Justerandes sign
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svaret.
Frågor
1. Fullmäktigefråga från Mats El Kott (L) om barn- och ungdomspsykiatrin, BUP
(RS/134/2016). Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av Ann-Marie Johansson (S).
2. Fullmäktigefråga från Eva Hellstrand (C) om praktikplatser för nyanlända inom
Region Jämtland Härjedalen (RS/244/2016). Regionfullmäktige medger att frågan
får ställas.
Frågan besvaras av Bengt Bergqvist (S). Eva Hellstrand (C) yttrar sig och tackar för
svaret.
3. Fullmäktigefråga från Mats El Kott (L) om utskottet för personal (RS/243/2016).
Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av Ann-Marie Johansson (S).
4. Fullmäktigefråga från Anna Hildebrand (MP) om mål för en effektiv
jämställdhetspolitik (RS/259/2016). Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av Ann-Marie Johansson (S). Anna Hildebrand yttrar sig och tackar
för svaret.
5. Fullmäktigefråga från Anna Hildebrand (MP) om ungas insyn och delaktighet i
Region Jämtland Härjedalen (RS/258/2016). Regionfullmäktige medger att frågan
får ställas.
Frågan besvaras av Robert Uitto (S). Anna Hildebrand yttrar sig och tackar för
svaret.
6. Fullmäktigefråga från Mats El Kott (L) om Creative Cities Network, UCCN
(RS/255/2016). Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av Robert Uitto (S).
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§ 8 Regionstyrelsens rapport till fullmäktige (RS/9/2016)
Regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S) rapporterar om följande punkter:
- Årsbokslut 2015, resultatet bättre än prognosen men fortfarande ett stort
underskott, -265 mkr.
- Återrapport om Regler för flaggning som tillkommit efter antagen motion från
Joel Nordqvist (M)
- Regionstyrelsen verksamhetsplan 2016
- Information om det nationella projektet om bättre läkarbemanning i psykiatrin
(Håkan Gadd, områdeschef psykiatrin)
- Information om FoU-enheten (Björn Eriksson, regiondirektör)
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Regionfullmäktige tar del av rapporten och noterar den till protokollet..

§ 9 Nämndernas och revisionens rapporter till fullmäktige
(RS/10/2016)
Regionala utvecklingsnämnden
Nämndens ordförande Robert Uitto (S) informerar om följande:
- Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2016
- Information om möte med SJ om tågtrafiken
- Brysselkontoret
- Årsbokslut för regionala utvecklingsnämnden 2015, resultatet landar på +10,6
mkr (inkl. Länstrafiken).
- Information om Jämtland Härjedalen House i Stockholm, Regiondagarna 2-3
mars och seminarium om kommersiell service 11 februari

Vårdvalsnämnden
Nämndens ordförande David Berglund (S) informerar om följande:
- Nämnden har delat ut priset Årets hälsocentral till HC i Hoting
- Vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2016
- Information om nämndens deltagande i Primärvårdens dag 27 januari

Patientnämnden
Nämndens ordförande överlämnar ordet till Patientnämndens kanslichef Agnetha
Ingvarsson som redovisar sin magisteruppsats ”Begreppet hälsolitteracitet som strategi
till vård på lika villkor”.

Regionens revisorer
Revisorernas ordförande Anneli Bengtsson (M) redovisar Revisionsplan 2016 och
presenterar nye revisionsdirektören Leif Gabrielsson.
Justerandes sign
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Regionfullmäktige tar del av rapporterna och noterar dem till
protokollet.

§ 10 Mer enhetliga patientavgifter (RS/200/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-12-08, § 294

Ärendebeskrivning
I långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (Dnr RS/337/2015), som
fastställts av regionfullmäktige, finns beslut om att en översyn av patientavgifter ska
genomföras. Regionstyrelsen beslutade den 26 mars 2015, § 73, att en fördjupad
utredning av mer enhetliga patientavgifter skulle genomföras enligt den så kallade
Värmlandsmodellen. Det är Landstinget i Värmlands modell för avgifter som bland
annat innebär en enhetstaxa på 200 kronor för vårdbesök för vuxna över 20 år. De har
även infört självbetjäningsterminaler och automatisk frikortshantering. En slutrapport
med förslag på modell för Region Jämtland Härjedalen har nu färdigställts. Rapporten
innehåller också en redogörelse för de ekonomiska konsekvenserna av förslagen.
Syftet med utredningen har varit att se över hur ett system med mer enhetliga avgifter
och tillvägagångssätt för betalning kan förenkla för patienterna och samtidigt medverka
till kostnadsreduceringar och effektiviseringar för Region Jämtland Härjedalen. Enligt
den långsiktiga utvecklingsplanen ska översynen leda till ökade intäkter om minst 5
miljoner kronor. Projektet har bedrivits genom fyra delprojekt som omfattat utredning
av mer enhetliga patientavgifter, införande av självbetjäning, automatiserad
frikortshantering och betalning genom fakturering eller betalkort. Utredningen om
översyn av avgifter omfattar endast patientavgifter för öppenvårdsbesök. D.v.s. inte
avgifter för slutenvård, tandvård, sjukresor eller hjälpmedel. Avgifter för intyg och
hälsokontroller enligt den så kallade Gula taxan ingår inte heller i översynen.
Utredningen föreslår att mer enhetliga avgifter införs och att självbetjäning införs med
start i receptionen i Östersunds sjukhus. Dessutom föreslås att en automatiserad
frikortshantering (e-frikort) införs med syfte att kunna ansluta till en nationell tjänst.
Självbetjäningsterminalerna föreslås vara utan betalfunktion. Patienten faktureras (men
har möjlighet även till andra betalsätt) och ska kunna erbjudas samlingsfaktura över
månadens debiteringar och även elektronisk faktura. Om en enhetstaxa på 200 kronor
införs, en avgift på 300 kronor på akut och jourtid och att samtidigt avgiftsfritt för barn
och unga sänks från 20 år till 18 år beräknas intäkterna öka med totalt 7,7 miljoner
kronor. Övriga förslag kan finansieras inom utrymmet för ökade intäkter genom
avgiftsöversynen.
Beskrivning av förslagets påverkan utifrån perspektiven jämställdhet, jämlikhet och barn
Justerandes sign
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återfinns i rapporten.
Sedan slutrapporten presenterats för regionstyrelsens presidium har den politiska
majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna föreslagit högre avgifter
än utredningens förslag. Det nya förslaget innebär att en enhetstaxa på 300 kronor
införs och en avgift på 400 kronor på akut och jourtid. Screening/riktade
hälsokontroller har oförändrad avgift 150 kronor och även hälsoskolor föreslås få
avgiften 150 kronor. Egenprovtagning via distansöverbryggande teknik (virtuella
hälsorum) föreslås vara avgiftsfritt under en period på två år. Detta beräknas ge ökade
intäkter med närmare 23 mnkr jämfört med dagens avgiftsnivåer.
Möjlighet införs för patienterna att avgiftsfritt dela upp betalningen över flera månader.
Högkostnadsskyddet inträder vid 1 100 kronor (oförändrat).
Tabellen nedan visar utredningens sammanfattande förslag till avgiftsförändringar samt
det nya förslaget från den politiska majoriteten.
Typ av besök/avgift

Avgift idag

Utredningens

Beräknad ökad

Den politiska

(kr)

förslag (kr)

intäkt (kr)

majoritetens
förslag (kr)

Vårdbesök

100/150/250

200

5 000 000

300

250/300

300

100 000

400

60

100

150

200

100/150/250

200

0

0

100

200

0

0

0/200

200

300

0

200

300

pedagogiska

(500 kr

(500 kr

(500 kr

hörselvården

hörapparat)

hörapparat

hörapparat)

Vårdbesök på jourtid och
akutmottagning
Receptförnyelse per

100

telefon/elektroniskt
Ambulans

Debitering uteblivna

800 000

300

300

patienter
Laboratoriemedicin
- pga. sjukdom
- hälsokontroll

Röntgen, fysiologen och

0

0
300

0

0

nuklearmedicin
Syncentral
Hörcentral inkl

oförändrat)
Distansöverbryggande
teknik

200

- egenprovtagning

Justerandes sign
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virtuella hälsorum

0
(Under två år)

Screening/riktade

150

200

300 000

150

0

200

1 460 000

300

hälsokontroller samt
hälsoskolor
Ungdomar från fyllda 18

2 200 000

år upp till 20 år

TOTAL

7 660 000

Det har inte beaktats att patientströmmarna kan förändras vid höjda avgiftsnivåer och
att fler kan avstå från vård, d.v.s. att beräknade intäkter inte kan nås.

Beslutsunderlag
Slutrapport 2015-11-13
Bilaga 1 Avgifter och taxor (reviderad version jämfört med Finansplan 2016-2018)
Bilaga 2 Avgifter och taxor (ursprunglig version enligt Finansplan 2016-2018)

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Nya mer enhetliga öppenvårdsavgifter införs den1 april 2016. Det innebär
avgifter enligt följande:
Typ av besök/avgift
a. Vårdbesök oavsett vårdgivarkategori
b. Gruppbesök och teambesök
c. Hälsoskolor (ingår inte i högkostnadsskydd)
d. Screening/riktade hälsokontroller
(ingår inte i högkostnadsskydd)
e. Besök via distansöverbryggande teknik
- Egenprovtagning virtuella
hälsorum (under 2 år)
f. Ambulanstransport (ingår ej i
högkostnadsskydd)
g. Laboratoriemedicin hälsokontroll
h. Nödvändig tandvård
i. Debitering uteblivna besök, även
avgiftsfria (ingår ej i högkostnadsskydd)
j. Vårdbesök på jourtid och på
akutmottagning
k. Receptförnyelse per telefon/elektroniskt
l. Barn och unga under 18 år
Justerandes sign

Justerandes sign

Förslag avgift (kr)
300
300
150
150
300
0
300
300
300
300
400
100
0
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m. Laboratoriemedicin pga. sjukdom
n. Röntgen, fysiologen och nuklearmedicin

0
0

2. Regionstyrelsen får i uppdrag att följa upp om patientströmmar förändras med
anledning av att nya avgifter införs.
3. Åldersgränsen för avgiftsfria besök för barn och ungdomar sänks från fyllda 20
år till fyllda 18 år. Inom Ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM) ska det vara
avgiftsfritt för barn och ungdomar under 23 år (oförändrat).
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att revidera tillämpningsanvisningar
(avgiftshandboken) utifrån de nya avgifterna.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda avgifter enligt den så kallade Gula taxan
(intyg, hälsokontroller).
6. Självbetjäning införs initialt i receptionen på Östersunds sjukhus, med betalsättet
fakturering (utan faktureringsavgift).
7. Möjlighet till avgiftsfri uppdelning av betalning inom en bestämd tidsrymd, till
exempel fem och tio månader, ska införas.
8. Samlingsfakturering införs för kundfakturor.
9. Automatiserad frikortshantering införs, med syfte att kunna ansluta till den
nationella lösningen där frikortet ska gälla i hela riket.
10. Finansiering av införande av självbetjäning, automatiserad frikortshantering och
samlingsfakturering sker inom utrymmet för ökade intäkter genom
avgiftsöversynen.

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande ändringar i regiondirektörens förslag:
Punkt 1c – avgiften för hälsoskolor ska ingå i högkostnadsskyddet
Punkt 1e – i parentesen ska det stå ”under en prövotid på 2 år”
Punkt 1k – avgiften ändras till 150 kr
Punkt 3 – ungdomsmottagningen ska läggas till i andra meningen
Punkt 9 – ”där frikortet ska gälla i hela riket” tas bort.
Elin Hoffner (V) yrkar följande:
1. Vänsterpartiet yrkar på att öppenvårdsavgifter införs den1 april 2016 enligt följande:
Typ av besök/avgift Förslag avgift (kr)
a. Vårdbesök oavsett vårdgivarkategori 200
b. Gruppbesök och teambesök 300
Justerandes sign

Justerandes sign
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c. Hälsoskolor 150
d. Screening/riktade hälsokontroller 0
e. Besök via distansöverbryggande teknik 200
- Egenprovtagning virtuella hälsorum (under 2 år) 0
f. Ambulanstransport 200
g. Laboratoriemedicin hälsokontroll 200
h. Nödvändig tandvård 300
i. Debitering uteblivna besök, även avgiftsfria 0
j. Vårdbesök på jourtid och på akutmottagning 300
k. Receptförnyelse per telefon/elektroniskt 100
l. Barn och unga under 20 år 0
m. Laboratoriemedicin pga. sjukdom 0
n. Röntgen, fysiologen och nuklearmedicin 0
*Samtliga punkter ingår i högkostnadsskyddet.
Högkostnadsskyddet återställs till 2012 års nivå, 900kr
Punkten 3: Vänsterpartiet yrkar avslag.
Elin Lemon (C) yrkar följande:
”Vi anser att hälso- och sjukvården ska vara jämlik, jämställd och rättvis för kvinnor och
män, flickor och pojkar i hela Region Jämtland Härjedalen. Hälso- och sjukvården ska
finansieras solidariskt, vara lättillgänglig, behovsanpassad, effektiv och av god kvalitet
oavsett var patienten bor i regionen. Patienten ska alltid sättas i centrum! Vårdgarantin
ska gälla alla processer i vårdkedjan.
Avgifterna ska präglas av en enkelhet som innebär att organisationen kan förstå och
hantera avgifterna enligt fastställda beslut. Avgifterna ska formas av begriplighet, som
innebär att det system som är konstruerat för att ta ut patientavgifter är begripligt och
kommunicerbart gentemot medborgarna. Målet är att patientavgifterna ska vara stabila
över en längre tid och verka för att besök vården vid behov och uppmuntra till en god
hälsa som gynnar folkhälsan i Region Jämtland Härjedalen.
Hälsofrämjande åtgärder ska underlättas och avgifter vid besök ska inte vara
avskräckande. Vi vill stimulera till fler besök hos andra professioner än läkare, detta
genom en lägre patientavgift än vid läkarbesök. Region Jämtland Härjedalens dåliga
ekonomi får aldrig äventyra våra medborgares syn på söka hälso- och sjukvård! Vi
återkommer i god till innan regionfullmäktige med fullständigt förslag.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
”Jag yrkar i motsats till liggande förslag att följande avgiftsnivåer ska gälla;
- Den enhetliga öppenvårdsavgiften ska vara 200 kr
- Åldersgränser för avgiftsfrihet ska behållas.
- Screening såsom mammografi och gynekologisk cellprovskontroll ska vara avgiftsfri,
tillika riktade hälsosamtal och hälsokontroller, samt distansöverbryggande metoder ska
vara avgiftsfria.
Justerandes sign

Justerandes sign
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I övrigt yrkar jag bifall till utredarens förslag.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Ann-Marie
Johanssons ändringsyrkande och finner Ann-Marie Johanssons yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag med Ann-Marie
Johanssons antagna ändringsyrkande, Elin Hoffners, Elin Lemons och Anna
Hildebrands yrkanden och finner regiondirektörens förslag antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att regiondirektörens förslag med antagna ändringar är
huvudförslag.
Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons, Elin Hoffners och Anna Hildebrands
yrkanden och finner Elin Lemons yrkande vara motförslag.
Den som bifaller regiondirektörens förslag röstar ”Ja”
Den som bifaller Elin Lemons yrkande röstar ”Nej”

Omröstningsresultat
Ledamot
Ann-Marie Johansson
(S)
Bengt Bergqvist (S)
Kristina Holm (S)
Anders Frimert (S)
Ella Wallberg (S)
Christer Siwertsson (M)
Thomas Gutke (M)
Jan-Olof Andersson (M)
Elin Lemon (C)
Thomas Andersson (C)
Anna Hildebrand (MP)
Elin Hoffner (V)
Bengt-Åke Arendolf
(SD)
Antal

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej Avstår

X
X
X
X

8

4

X

1

Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden regiondirektörens
förslag antaget.

Justerandes sign

Justerandes sign
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REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Nya mer enhetliga öppenvårdsavgifter införs den1 april 2016. Det innebär
avgifter enligt följande:
Typ av besök/avgift
a. Vårdbesök oavsett vårdgivarkategori
b. Gruppbesök och teambesök
c. Hälsoskolor (ingår i högkostnadsskydd)
d. Screening/riktade hälsokontroller
(ingår inte i högkostnadsskydd)
e. Besök via distansöverbryggande teknik
- Egenprovtagning virtuella
hälsorum (under en prövotid på 2 år)
f. Ambulanstransport (ingår ej i
högkostnadsskydd)
g. Laboratoriemedicin hälsokontroll
h. Nödvändig tandvård
i. Debitering uteblivna besök, även
avgiftsfria (ingår ej i högkostnadsskydd)
j. Vårdbesök på jourtid och på
akutmottagning
k. Receptförnyelse per telefon/elektroniskt
l. Barn och unga under 18 år
m. Laboratoriemedicin pga. sjukdom
n. Röntgen, fysiologen och nuklearmedicin

Förslag avgift (kr)
300
300
150
150
300
0
300
300
300
300
400
150
0
0
0

2. Regionstyrelsen får i uppdrag att följa upp om patientströmmar förändras med
anledning av att nya avgifter införs.
3. Åldersgränsen för avgiftsfria besök för barn och ungdomar sänks från fyllda 20
år till fyllda 18 år. Inom Ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM) och
Ungdomsmottagningen ska det vara avgiftsfritt för barn och ungdomar under
23 år (oförändrat).
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att revidera tillämpningsanvisningar
(avgiftshandboken) utifrån de nya avgifterna.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda avgifter enligt den så kallade Gula taxan
(intyg, hälsokontroller).
6. Självbetjäning införs initialt i receptionen på Östersunds sjukhus, med
betalsättet fakturering (utan faktureringsavgift).
Justerandes sign

Justerandes sign
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7. Möjlighet till avgiftsfri uppdelning av betalning inom en bestämd tidsrymd, till
exempel fem och tio månader, ska införas.
8. Samlingsfakturering införs för kundfakturor.
9. Automatiserad frikortshantering införs, med syfte att kunna ansluta till den
nationella lösningen.
10. Finansiering av införande av självbetjäning, automatiserad frikortshantering och
samlingsfakturering sker inom utrymmet för ökade intäkter genom
avgiftsöversynen.

Reservationer
Elin Lemon (C) och Thomas Andersson (C) reserverar sig till förmån för Elin Lemons
yrkande.
Elin Hoffner (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckning
Lennart Ledin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Som liberal kan jag inte acceptera den kraftiga höjningen av vårdavgifter som föreslås
träda i kraft den 1 april 2016.
Höjningen innebär att personer med svag ekonomi som behöver sjukvård drabbas
avsevärt mer av avgiftshöjningen än personer med bättre ekonomi. Eftersom höjningen
är så kraftig riskerar den att avhålla de resurssvagaste personerna från att i tid söka
sjukvård. Allvarliga sjukdomar kommer då att upptäckas senare vilket medför större
kostnader för regionen än om personerna sökt sjukvård i tid och innan tillståndet till
och med kräver akut vård. Den avsedda intäktsökningen kan således i stället snabbt
komma att bytas mot en kostnadsökning för sjukvårdsverksamheten.
De mer enhetliga avgifterna innebär att tjänster med olika innehåll och olika utförare
med avseende på kompetens debiteras med samma avgift. Dels torde det upplevas som
orättvist, dels kan det öka efterfrågan av tjänster som utförs av personal med högst
kompetens och som kostar mest, d v s i första hand läkare. De nya vårdavgifterna
riskerar därmed att bli kostnadsdrivande.
Jag är också förvånad över att socialdemokraterna, även med hänsyn till koalitionen
med moderaterna, hellre väljer en avgiftshöjning som går ut över de svagare i samhället
Justerandes sign

Justerandes sign
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än alternativet med en ökad solidarisk finansiering av vården.
-------------------

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg till regionstyrelsens förslag:
”Ambulansavgift uttas för högst 10 resor under ett år.”
Eva Hellstrand (C) yrkar följande:
1. Nya mer enhetliga öppenvårdsavgifter införs den1 april 2016. Det innebär
avgifter enligt följande:
a.
100 kr
besök på hälsocentral förutom läkare
200 kr
läkare på hälsocentral
300 kr
specialistläkare
b.
300 kr
teambesök
c.
150 kr
hälsoskolor
d.
screening/riktade hälsokontroller
e.
200 kr
läkarbesök via distansoberoende teknik
0 kr
egen kontroll –
f.
200 kr
ambulans
g.
200 kr
laboratoriemedicin hälsokontroll
h.
nödvändig tandvård
i.
500 kr
uteblivet besök (förutsatt att ett säkerställande görs så att
alla har möjlighet att få påminnelse, ur ett tillgänglighets perspektiv)
j.
400 kr
vårdbesök på jourtid och akutmottagning (utan remiss)
k.
100 kr
receptförnyelse
l, m, n
0 kr
6. Självbetjäning införs initialt i receptionen på Östersunds sjukhus, med
betalsätten kort, fakturering och möjlighet till förhandsbetalning
Eva Hellstrand (C) yrkar dessutom följande:
”Om vårt förslag faller yrkar vi följande tillägg: Efter 12 månader ska en uppföljning av
effekten av nya avgifter och betalningsmetoder göras av en extern granskare.”
Lennart Ledin (L) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag.
Monalisa Norrman (V) yrkar följande:
1. Vänsterpartiet yrkar på att öppenvårdsavgifter införs den1 april 2016 enligt följande:
Typ av besök/avgift Förslag avgift (kr)
a. Vårdbesök oavsett vårdgivarkategori 200
b. Gruppbesök och teambesök 200
c. Hälsoskolor 150
d. Screening/riktade hälsokontroller 0
e. Besök via distansöverbryggande teknik 200
- Egenprovtagning virtuella hälsorum (under 2 år) 0
f. Ambulanstransport 200
Justerandes sign

Justerandes sign
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g. Laboratoriemedicin hälsokontroll 200
h. Nödvändig tandvård 300
i. Debitering uteblivna besök, även avgiftsfria 0
j. Vårdbesök på jourtid och på akutmottagning 300
k. Receptförnyelse per telefon/elektroniskt 100
l. Barn och unga under 20 år 0
m. Laboratoriemedicin pga. sjukdom 0
n. Röntgen, fysiologen och nuklearmedicin 0
*Samtliga punkter ingår i högkostnadsskyddet.
Högkostnadsskyddet återställs till 2012 års nivå, 900kr
Punkten 3: Vänsterpartiet yrkar avslag.
Ny avgiftsnivå för distriktssköterskebesök 0 kr
Monalisa Norrman (V) lämnar dessutom följande tilläggsyrkande:
”Uppföljningen av besöksmönstren ska även redovisa den ekonomiska belastningen av
det samlade avgiftssystemen inom vård och omsorg samt hur många fler som nått
högkostnadsskydden.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
”- Den enhetliga öppenvårdsavgiften ska vara 200 kr
- Åldersgränser för avgiftsfrihet ska behållas.
- Screening såsom mammografi och gynekologisk cellprovskontroll ska vara avgiftsfri,
tillika hälsoskolor, hälsokontroller och hälsosamtal, samt distansöverbryggande metoder
ska vara avgiftsfria.
- I övrigt yrkar jag bifall till utredarens förslag.
- Vid införande av en högre avgift för uteblivna besök ska det vara säkerställt att det är
möjligt och enkelt att avboka tider – detta oavsett funktionssätt och vårdenhet.”
Lars-Erik Olofsson (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag inklusive Ann-Marie
Johanssons tilläggsyrkande och bifall till Eva Hellstrands tilläggsyrkande om
uppföljning.
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag inklusive Ann-Marie
Johanssons tilläggsyrkande och avslag till Eva Hellstrands (C), Lennart Ledins (L),
Monalisa Norrmans (V) och Anna Hildebrands (MP) yrkanden.
Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C) och Jörgen Larsson (C) yrkar bifall till Eva
Hellstrands yrkande.
Linn Berglin (S) och Susanné Wallner (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag
inklusive Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande.
Elin Hoffner (V) yrkar bifall till Monalisa Norrmans yrkande.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(67)

Protokoll

20(67)

Regionfullmäktige
2016-02-09--10
David Bell (MP) yrkar bifall till Anna Hildebrands yrkande.
Ann-Marie Johansson (S) yrkar avslag på Eva Hellstrands tilläggsyrkande eftersom det
tillgodoses i det ursprungliga förslaget. Hon yrkar vidare avslag på Monalisa Norrmans
och Anna Hildebrands tilläggsyrkanden och avslag på Eva Hellstrand, Anna
Hildebrands, Monalisa Norrmans och Lennart Ledins övriga förslag.
Anton Nordqvist (MP), Anton Hammar (S), Ronny Karlsson (SD), Mats El Kott (L)
och Niklas Rohdin (S) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag inklusive Ann-Marie
Johanssons tillägg och Eva Hellstrands, Monalisa Norrmans, Anna Hildebrands och
Lennart Ledins ändringsyrkanden och finner regionstyrelsens förslag inklusive AnnMarie Johanssons tillägg antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Proposition
Ordföranden utser regionstyrelsens förslag till huvudförslag.
Ordföranden ställer proposition på Eva Hellstrands, Lennart Ledins, Monalisa
Norrmans och Anna Hildebrands yrkanden och finner Eva Hellstrands yrkande vara
motförslag.

Propositionsordning
Den som bifaller regionstyrelsens förslag röstar ”Ja”
Den som bifaller Eva Hellstrands förslag röstar ”Nej”

Omröstningsresultat
Med 34 ja-röster, 14 nej-röster och 7 som avstår finner ordföranden regionstyrelsens
förslag antaget (se bifogat omröstningsprotokoll).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Eva Hellstrands tilläggsyrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans tilläggsyrkande och finner det
avslaget.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Nya mer enhetliga öppenvårdsavgifter införs den1 april 2016. Det innebär
avgifter enligt följande:
Typ av besök/avgift
a. Vårdbesök oavsett vårdgivarkategori
b. Gruppbesök och teambesök
Justerandes sign

Justerandes sign

Förslag avgift (kr)
300
300
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c. Hälsoskolor (ingår i högkostnadsskydd)
d. Screening/riktade hälsokontroller
(ingår inte i högkostnadsskydd)
e. Besök via distansöverbryggande teknik
- Egenprovtagning virtuella
hälsorum (under en prövotid på 2 år)
f. Ambulanstransport (ingår ej i
högkostnadsskydd)
g. Laboratoriemedicin hälsokontroll
h. Nödvändig tandvård
i. Debitering uteblivna besök, även
avgiftsfria (ingår ej i högkostnadsskydd)
j. Vårdbesök på jourtid och på
akutmottagning
k. Receptförnyelse per telefon/elektroniskt
l. Barn och unga under 18 år
m. Laboratoriemedicin pga. sjukdom
n. Röntgen, fysiologen och nuklearmedicin

150
150
300
0
300
300
300
300
400
150
0
0
0

2. Regionstyrelsen får i uppdrag att följa upp om patientströmmar förändras med
anledning av att nya avgifter införs.
3. Åldersgränsen för avgiftsfria besök för barn och ungdomar sänks från fyllda 20
år till fyllda 18 år. Inom Ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM) och
Ungdomsmottagningen ska det vara avgiftsfritt för barn och ungdomar under
23 år (oförändrat).
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att revidera tillämpningsanvisningar
(avgiftshandboken) utifrån de nya avgifterna.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda avgifter enligt den så kallade Gula taxan
(intyg, hälsokontroller).
6. Självbetjäning införs initialt i receptionen på Östersunds sjukhus, med
betalsättet fakturering (utan faktureringsavgift).
7. Möjlighet till avgiftsfri uppdelning av betalning inom en bestämd tidsrymd, till
exempel fem och tio månader, ska införas.
8. Samlingsfakturering införs för kundfakturor.
9. Automatiserad frikortshantering införs, med syfte att kunna ansluta till den
nationella lösningen.
10. Finansiering av införande av självbetjäning, automatiserad frikortshantering och
Justerandes sign
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samlingsfakturering sker inom utrymmet för ökade intäkter genom
avgiftsöversynen.
11. Ambulansavgift uttas för högst 10 resor under ett år.

Reservationer
Eva Hellstrand, Elin Lemon, Thomas Andersson, Marianne Larm-Svensson, Berit
Johansson, Cristine Persson, Mattias Vernberg och Jörgen Larsson (samtliga C)
reserverar sig till förmån för Eva Hellstrands yrkanden.
Monalisa Norrman, Börje Lundin, Bo Danielsson och Elin Hoffner (samtliga V)
reserverar sig till förmån för Monalisa Norrmans yrkanden.
Anna Hildebrand, Anton Nordqvist och David Bell (samtliga MP) lämnar följande
reservation: Mot bakgrund av det underlag som utredningen tagit fram ser vi det som
olyckligt att avsteg från utredningens förslag är så stort och utan någon
konsekvensanalys. Vi reserverar oss därför till förmån för Anna Hildebrands yrkanden.
Lennart Ledin (L) lämnar följande reservation: Jag reserverar mig till förmån för mitt
yrkande om avslag då jag och många med mig anser att den kraftiga höjningen av
vårdavgifterna drabbar de mest resurssvaga i samhället, i första hand många kvinnor
och pensionärer. De har också de högsta ohälsotalen. De höga avgifterna medför att
risken är stor för att många kommer att avstå från att i tid söka sjukvård. Allvarliga
sjukdomar kommer då att upptäckas senare och vara mer utvecklade, vilket medför
större kostnader för regionen än om personerna sökt sjukvård i tid och innan
tillståndet till och med kräver akut vård. Den avsedda intäktsökningen kan således
snabbt komma att bytas mot en kostnadsökning för sjukvårdsverksamheten. De
nuvarande vårdavgifterna bör därför behållas framdeles.

Utdrag till
Samtliga chefer

Justerandes sign
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§ 11 Förändrad åldersgräns för rätt till följeslagare och
betalning av egenavgift för sjukresor (RS/1890/2015)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2015-12-08, § 295 Förändrad åldersgräns
för rätt till följeslagare och betalning av egenavgift för sjukresor
En utredning om patientavgifter ska behandlas på regionstyrelsens sammanträde i
december 2015. I utredningen sägs att ”För ungdomar föreslås avgiftsfrihet upp till 18årsdagen, därefter gäller full avgift.”
För att åstadkomma en enhetlig tillämpning av åldersgränser i Region Jämtland
Härjedalen, bör även de regler, i reglerna för sjukresor, som avser åldersgräns för barn
ändras. I de meningar, där ”barn t o m 19 år” förekommer, bör formuleringen ersättas
med ”fram till 18-årsdagen”.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
I de meningar, i sjukresereglerna, där åldersgränsen ”t o m 19 år” förekommer, ersätts
den med ”fram till 18-årsdagen”. De berörda meningarna får efter förändringen följande
ordalydelse:
a. En besöksresa per vecka för anhörig till barn fram till 18-årsdagen. (Sid 2)
b. Besök vid vårdinrättning när besöket ingår som led i behandling av sjukt barn fram
till 18-årsdagen. (Sid 2).
c. Barn fram till 18-årsdagen betalar ingen egenavgift. (Sid 4)
d. Barn fram till 18-årsdagen har rätt att ta med sig en anhörig utan intyg. (Sid 5)

Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar avslag på regiondirektörens förslag. Nuvarande regler bör gälla.
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till Elin Hoffners yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Elin Hoffners yrkande
och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
I de meningar, i sjukresereglerna, där åldersgränsen ”t o m 19 år” förekommer, ersätts
den med ”fram till 18-årsdagen”. De berörda meningarna får efter förändringen
följande ordalydelse:
a. En besöksresa per vecka för anhörig till barn fram till 18-årsdagen. (Sid 2)
b. Besök vid vårdinrättning när besöket ingår som led i behandling av sjukt barn fram
Justerandes sign
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till 18-årsdagen. (Sid 2).
c. Barn fram till 18-årsdagen betalar ingen egenavgift. (Sid 4)
d. Barn fram till 18-årsdagen har rätt att ta med sig en anhörig utan intyg. (Sid 5)

Reservation
Elin Hoffner (V) och Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för Elin
Hoffners avslagsyrkande.
--------------------------

Yrkande
Monalisa Norrman (V) yrkar avslag på alla punkter. Nuvarande regler ska gälla.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Monalisa Norrmans
yrkande och finner regionstyrelsens förslag antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller regionstyrelsens förslag röstar ”Ja”
Den som bifaller Monalisa Norrmans yrkande röstar ”Nej”

Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster, 13 nej-röster och 10 som avstår finner ordföranden regionstyrelsens
förslag antaget (se bifogat omröstningsprotokoll).
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

I de meningar, i sjukresereglerna, där åldersgränsen ”t o m 19 år” förekommer, ersätts
den med ”fram till 18-årsdagen”. De berörda meningarna får efter förändringen
följande ordalydelse:
a. En besöksresa per vecka för anhörig till barn fram till 18-årsdagen. (Sid 2)
b. Besök vid vårdinrättning när besöket ingår som led i behandling av sjukt barn fram
till 18-årsdagen. (Sid 2).
c. Barn fram till 18-årsdagen betalar ingen egenavgift. (Sid 4)
d. Barn fram till 18-årsdagen har rätt att ta med sig en anhörig utan intyg. (Sid 5)

Reservation
Monalisa Norrman, Elin Hoffner, Börje Lundin och Bo Danielsson (samtliga V)
lämnar följande reservation: Vänsterpartiet vill inte ha någon ändring av åldersgräns
och reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.

Justerandes sign
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Utdrag till
Chef Centrum för diagnostik, teknik och service
Projektledare LUP ekonomi
Ekonomidirektör

§ 12 Fullmäktiges frågestund (RS/12/2016)
- Mattias Vernberg (C) ställer fråga till Ann-Marie Johansson (S) om cook and chill.
- Mats El Kott (L) ställer fråga till Robert Uitto (S) om ICORN
- Jörgen Larsson (C) ställer fråga till Robert Uitto (S) om regional digital agenda
- Margareta Mahmoud Persson (KD) ställer fråga till Ann-Marie Johansson (S) om
egen vårdbegäran.
- Anna Hildebrand (MP) ställer fråga till Ann-Marie Johansson (S) om
koldioxidutsläpp vid resor.
- David Bell (MP) ställer fråga till Ann-Marie Johansson (S) om införande av
vårdnära service även på helgerna.
- Elin Lemon (C) ställer fråga till Ann-Marie Johansson (S) om utlokalisering av
verksamhet i enlighet med Jörgen Larssons motion.
- Jörgen Larsson (C) ställer fråga till Christer Siwertsson (M) om hälsovalet och
privata utförare.
- Anna Hildebrand (MP) ställer fråga till Christer Siwertsson (M) om ny struktur för
primärvården.

§ 13 Revidering av ekonomiskt resultat 2015 i regionplan
2015-2017 (RS/1761/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 19

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 10 december 2014, § 274, om Reviderad regionplan
2015-2017. I den återfinns en ramfördelning som baserat på beräknade skatteintäkter
och övrig finansiering skulle ge ett ekonomiskt resultat 2015 på -96 miljoner kronor.
Resultatet för 2016 budgeterades till -24 miljoner kronor och för 2017 +8 miljoner
kronor. Dessa resultat förutsatte att resultatförbättrande åtgärder enligt den långsiktiga
planen för god ekonomisk hushållning skulle genomföras i en takt så att
nettokostnadsutvecklingen 2015 kunde begränsas till 2,1 %. De ekonomiska
uppföljningsrapporterna som gjorts under 2015 visar på en ökning av underskottet och
en nettokostnadsutveckling som kraftigt överstiger takten i intäktsökningen.
Prognosen för helår 2015 har sedan april varit oförändrad och är – 265 miljoner kronor.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(67)

Protokoll
Regionfullmäktige
2016-02-09--10
Det är 103 miljoner kronor sämre än utfallet 2014. Det ger också en budgetavvikelse
med -169 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges resultatkrav för året på -96
miljoner. Region Jämtland Härjedalens resultat till och med oktober 2015 är -106
miljoner kronor. Justerat för erhållna engångseffekter i form av återbetalning från AFA
försäkring med
22 miljoner kronor och retroaktiv ersättning för dyra Hepatitläkemedel med 7 miljoner
kronor är resultatet -135 miljoner kronor. 2014 års underskott för motsvarande period
var -60 miljoner kronor.
Med anledning av det prognostiserade underskottet har beslut tagits om ett antal
resultatförbättrande åtgärder. Den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk
hushållning för 2015-2025 (RS/337/2015) innehåller åtta satsningsområden och 17
åtgärdspaket för att uppnå kostnadsminskningar på 120 miljoner kronor. För 2015 finns
resultatförbättrande åtgärder motsvarande 10 miljoner kronor, för 2016 36 miljoner
kronor, 30 miljoner kronor för 2017 samt 29 miljoner kronor för 2018.
Utöver den långsiktiga utvecklingsplanen beslutade regionstyrelsen på sitt sammanträde
den 28-29 april, § 113, om ytterligare åtgärder. De omfattade:
•

•
•
•
•
•

Genomlysning avbemanningssituationen. Målet är att under 2015 reducera
ökningen av antalet årsarbetare 2014 med 50 % vilket skulle ge en besparing på
ca 20 miljoner kronor.
Översyn av effektivitet i styrningen med rådande organisatoriska indelning.
Inleda en fördjupad diskussion med landstinget Västernorrland om samverkan
och samordning av verksamhet och funktioner.
Generell översyn av områden inom regionen som kan samordnas och
därigenom ge en ökad kostnadseffektivitet.
Inrättande av särskilt kompetenskonto där medel tillförs baserat på
resultatförbättringens storlek.
Under våren och försommaren genomfördes en extern genomlysning av
organisationen och i augusti presenterade regiondirektören ramar för en ny och
mer effektiv organisation. Arbetet med övriga ovanstående åtgärder fortgår.

De åtgärder som har beslutats och pågår bedöms inte kunna leda till ett resultat som
understiger det prognostiserade resultatet per helår på -265 miljoner kronor.
Med anledning av ovanstående föreslog regionstyrelsen till regionfullmäktige
2015-11-24--25 att regionstyrelsen skulle få rätt att överskrida budgeten till ett resultat
på -265 miljoner kronor. Regionfullmäktige beslutade att ärendet skulle återremitteras
till regionstyrelsen för att ge revisorerna möjlighet att kommentera förslaget och dess
följder.
Eftersom verksamhetsår 2015 är slut finns inte längre anledning att hantera ärendet
vidare. Ärendet bör därför avslutas.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2015-11-24--25, § 146 Revidering av ekonomiskt
resultat 2015 i regionplan 2015-2017

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Ärendet avslutas.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Ärendet avslutas.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet avslutas.

Utdrag till
Ekonomidirektör

§ 14 Regler för planering och uppföljning enligt Region
Jämtland Härjedalens styrmodell (RS/101/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 17

Ärendebeskrivning
Den 11 februari 2015, § 17, beslutade regionfullmäktige om regler för planering och
uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell. Reglerna utgick från
huvudprinciperna i den styrmodell som gällt sedan 2013 men hade reviderats med
anledning av bildandet av Region Jämtland Härjedalen. Reglerna har nu reviderats igen
med anledning av en ny tjänstemannaorganisation som gäller från och med den 1 januari
2016 och en ny politisk organisation som gäller från och med 1 december 2015. I de nya
reglerna har också processen för uppföljning av ekonomi och mål förtydligats. Den
processen innebär bland annat att det görs en tertialrapport per april istället för ett
delårsbokslut.
Syftet med styrmodellen är att det ska finnas en enhetlig, systematisk och tydlig struktur
för hur Region Jämtland Härjedalen ska styras och följas upp. Styrmodellen ska
medverka till att politiska målen uppfylls och att kvaliteten säkerställs. Genom
styrmodellen ska det finnas en röd tråd från visioner på politisk nivå till genomförande
och uppföljning på verksamhetsnivå. För att genomföra och konkretisera de politiska
målen skapas olika styrdokument i form av policyer, planer och andra stöddokument.
De utgör viktiga utgångspunkter i styrmodellen och ska följas av alla politiska organ och
Justerandes sign
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verksamheter.
Reglerna redogör för hur styrmodellen fungerar och vilken ansvarsfördelning som gäller
i det interna arbetet. Reglerna anger också för vilka styrdokument som ska finnas och
hur de styrdokumenten ska utformas, fastställas och följas upp. Det finns också en
beskrivning av vilka perspektiv, tillexempel miljö och jämställdhet, som ska finnas med
när beslutsunderlag upprättas.
Reglerna ska följas av alla politiska organ och verksamheter i arbetet med att planera och
följa upp verksamheten enligt styrmodellens principer.

Beslutsunderlag
Reviderade regler för planering och uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens
styrmodell, 2016-01-11

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Reviderade regler för planering och uppföljning enligt Region Jämtland
Härjedalens styrmodell fastställs.
2. Styrmodellen ska följas upp under hösten 2016.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Reviderade regler för planering och uppföljning enligt Region Jämtland
Härjedalens styrmodell fastställs.
2. Styrmodellen ska följas upp under hösten 2016.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Reviderade regler för planering och uppföljning enligt Region Jämtland
Härjedalens styrmodell fastställs.
2. Styrmodellen ska följas upp under hösten 2016.

Utdrag till
Förvaltningschefer, Regionstabschef, Avdelningschefer, Områdeschefer,
Verksamhetsstrateger och sekreterare i politiska organ.

Justerandes sign
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§ 15 Förslag till ändring av Stiftelsen Jamtlis stadgar
(RS/2114/2015)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 24

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 188
Styrelsen för Stiftelsen Jamtli har begärt stiftarnas samtycke till ändring i
stiftelseurkunden. Ändringarna avser; 1) namnändring från Jämtlands läns landsting, 2)
arbetstagarrepresentation, 3) reglering av styrelsens beslutsförhet, 4) antalet
styrelseledamöter. Regionen har inga huvudsakliga invändningar mot förslagen förutom
gällande punkten 2) arbetstagarrepresentation i stiftelsens styrelse, som föreslås
avstyrkas.
Region Jämtland Härjedalen, kulturen, har samrått med Östersunds kommun,
kommunledningsförvaltningen i ärendet samt tagit del av synpunkter från Heimbygda
och Jämtlands läns Konstförening. Heimbygda och Jämtlands läns Konstförening har
godkänt föreslagna ändringar. Huvudmännens jurister har lämnat synpunkter utifrån
gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
Område kultur tjänstemannaförslag 2015-12-08.
Förslag till ändring av Jamtlis stadgar, 2015-10-01.

Förvaltningschefens förslag
1. Förslag till ändringar i stadgarna gällande namnändring, reglering av styrelsens
beslutsförhet samt antal styrelseledamöter tillstyrks.
2. Förslag till ändringar i stadgarna gällande arbetstagarrepresentation i stiftelsens
styrelse avstyrks.
3. Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att yttrande till Stiftelsen Jamtli
ges enligt upprättat förslag.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Förslag till ändringar i stadgarna gällande namnändring, reglering av styrelsens
beslutsförhet samt antal styrelseledamöter tillstyrks.
2. Förslag till ändringar i stadgarna gällande arbetstagarrepresentation i stiftelsens
styrelse avstyrks.
3. Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att yttrande till Stiftelsen Jamtli
ges enligt upprättat förslag.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
-------------Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

29(67)

Protokoll
Regionfullmäktige
2016-02-09--10

Yrkande
Monalisa Norrman (V) yrkar avslag på beslutspunkt 2 som ersätts med att i löpande
ärendetext lägga till:
”Som en av Jamtlis stiftare så förhåller sig styrelsen positiv till Stiftelsestyrelsens idé om
att ha facklig representation i styrelsen. Det är dock ingen fråga som stiftarna har att
besluta om utan avgörs helt av stiftelsens egen styrelse både om och i vilken
utsträckning.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till Monalisa Norrmans yrkande.
Susanné Wallner (M) yrkar avslag på Monalisa Norrmans yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Monalisa Norrmans
yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Reservation
Monalisa Norrman (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
---------------------

Yrkande
Monalisa Norrman (V) yrkar följande:
Beslutspunkt 3 kompletteras med följande tillägg:
”Dock vill regionfullmäktige som en av Jamtlis stiftare uttala sitt stöd för
stiftelsestyrelsens idé om arbetstagarrepresentation men att det är en fråga som stiftelsen
själv avgör, både om och i vilken utsträckning.”
Robert Uitto (S), Anna Hildebrand (MP) och Jörgen Larsson (C) yrkar bifall till
Monalisa Norrmans yrkande.
Mats El Kott (L) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionala utvecklingsnämndens förslag och Monalisa
Norrmans yrkande och finner Monalisa Norrmans yrkande antaget.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Yttrande till Stiftelsen Jamtli ges enligt upprättat förslag. Dock vill regionfullmäktige
som en av Jamtlis stiftare uttala sitt stöd för stiftelsestyrelsens idé om
arbetstagarrepresentation men att det är en fråga som stiftelsen själv avgör, både om
Justerandes sign
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och i vilken utsträckning.

Utdrag till
Stiftelsen Jamtli, Östersunds kommun kommunstyrelsen, Heimbygda, Jämtlands läns
konstförening

§ 16 Ändring i reglerna för stöd till politiska sekreterare i
Region Jämtland Härjedalen (RS/80/2016)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 25

Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade 2015-11-24 – 25, § 150 om ändring i arvodesregler för
förtroendevalda i region Jämtland Härjedalen. Bland annat beslutades att arvodena till
de förtroendevalda inte skulle räknas upp under resterande tid av mandatperioden.
Ändringen skulle inte påverka stödet till politiska sekreterare i Region Jämtland
Härjedalen.
Stödet till politiska sekreterare är knutet till arvodet till regionstyrelsens ordförande.
Eftersom någon uppräkning av arvode till regionstyrelsens ordförande inte ska ske
under resterande del av mandatperioden kommer inte heller ersättningen för stödet till
politiska sekreterare att räknas upp. För att rätta till detta måste ett tillägg om
uppräkning av stödet göras i reglerna för stöd till politiska sekreterare.
Kostnaden för uppräkningen av stödet har beaktats i budgeten för den politiska
organisationen.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Ett nytt stycke med följande lydelse förs in under punkten 3 i reglerna för stöd
till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen.
”Ersättningen för lönekostnader räknas årligen upp med den genomsnittliga
löneökningen för alla anställda i Region Jämtland Härjedalen.”
2. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Ett nytt stycke med följande lydelse förs in under punkten 3 i reglerna för stöd
till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen.
Justerandes sign
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”Ersättningen för lönekostnader räknas årligen upp med den genomsnittliga
löneökningen för alla anställda i Region Jämtland Härjedalen.”
2. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ett nytt stycke med följande lydelse förs in under punkten 3 i reglerna för stöd
till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen.
”Ersättningen för lönekostnader räknas årligen upp med den genomsnittliga
löneökningen för alla anställda i Region Jämtland Härjedalen.”
2. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016.

Utdrag till
De politiska organisationerna representerade i Region Jämtland Härjedalen

§ 17 Översyn av reglemente för Landstingets
pensionärsråd (RS/311/2015)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2015-12-08, § 298 Översyn av reglementena
för Länets handikappråd, Landstingets pensionärsråd och Landstingets
ungdomsråd
Landstingsfullmäktige beslutade den 22 – 23 oktober 2013 att ge landstingsstyrelsen i
uppdrag att göra en översyn av reglementena för Länets handikappråd, Landstingets
pensionärsråd och Landstingets ungdomsråd. Översynen skulle ta sikte på att tydliggöra
syftena med råden och rådens uppgifter, utgångspunkten var att råden borde vara
rådgivande. Länets handikappråd har även lämnat in ett initiativärende om i samband
med översynen byta namn till Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen.
Utifrån sitt ansvar för dialog och utveckling av regionens råd har regionfullmäktiges
presidium gjort en översyn av reglementena för Länets handikappråd och Landstingets
pensionärsråd. Presidiet har också behandlat frågan om ungdomsrådets verksamhet och
gett regionala utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda fortsatta former för
ungdomsinflytande i Region Jämtland Härjedalen. Ungdomsrådet och Ungdomstinget
bör med hänvisning till utredningen vara vilande under 2016.
Pensionärsrådet och Handikapprådet har getts möjlighet att lämna synpunkter på
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förslagen till reviderade reglementen. Pensionärsrådets synpunkter har beaktats men
föranleder ingen ändring i förslaget. Handikapprådet har inkommit med redaktionella
ändringar som har inarbetats i förslaget. Handikapprådet önskar även sortera under
regionfullmäktige. Rådets nuvarande placering är lagd utifrån styrelsens roll som
utförare och det ansvar som åligger styrelsen att ha kontakt med organisationens
verksamheter. Fullmäktiges presidium föreslår därför ingen ändring av detta.
Regionfullmäktiges presidium föreslår att Länets handikappråd byter namn till
Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen och att Landstingets pensionärsråd
byter namn till Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen. Fullmäktiges presidium
föreslår också att regionstyrelsen antar Tillgänglighetsrådets reviderade reglemente och
föreslår regionfullmäktige att anta Pensionärsrådets reviderade reglemente.
Fullmäktiges presidiums förslag bör genomföras.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag fullmäktiges presidium 2015-11-10, § 86
Förslag till reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen
Förslag till reglemente för Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen
Protokollsutdrag §37 LPR Pensionärsrådets reglemente

Regiondirektörens förslag

1. Länets handikappråd byter namn till Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland
Härjedalen.
2. Reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen antas.
3. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reglemente för Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen antas.

REGIONSTYRELSENS BESLUT
1. Länets handikappråd byter namn till Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland
Härjedalen.
2. Reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen antas.
3. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reglemente för Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen antas.

Protokollsanteckning
Elin Hoffner (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Råden vill lägga vikt på folkhälsoarbete för framtiden. Folkhälsocentrum önskades
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Regionfullmäktige
2016-02-09--10
därför kopplas som resurs för råden. Detta har förbisetts i hanteringen av ärendet.”
Anna Hildebrand (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Att nu gömma undan frågan om att i Jämtland Härjedalen utveckla formerna för
ungdomsdemokrati i ytterligare en utredning är högst anmärkningsvärt eftersom det är
en av huvuddelarna i den länsövergripande Ungdomsstrategin. Det visar endast på en
fortsatt ovilja till, och rädsla över, ett reellt inflytande och deltagande från våra unga
länsinvånare. Miljöpartiet ser tvärtemot att detta ska skyndsamt åtgärdas i enlighet med
nationella ungdomspolitiska mål och de i vår region genomförda projekt, utredningar,
konferenser, erfarenhetsutbyten, förarbeten och dialoger som förelagt
Ungdomsstrategin.”
-------------------Elisabeth Svensson (M), Elin Hoffner (V), Elin Lemon (C), Anna Hildebrand (MP),
Robert Uitto (S), Berit Johansson (C) och Monalisa Norrman (V) yttrar sig.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Reglemente för Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen antas.

Utdrag till
Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen
Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen

§ 18 Resor i anslutning till regionfinansierad IVFbehandling (RS/2071/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 18

Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen beslutade i december 2014 § 250 om ökat erbjudande
gällande landstingsfinansierade IVF-behandlingar. Beslutet togs utifrån en
harmonisering av utbudet i landet och till följd av den nya patientlagen, och utifrån
rekommendation från Norrlandstingens Regionförbunds direktion. Verksamheten
kompenserades med ett ökat anslag på 500 tkr.
Verksamhetschef och MLA inom område Kvinna konstaterar att kostnaderna för
erbjudandet är högre än finansiering vilket gör att de kommit med förslag på
kostnadsminskningar.
Verksamhetschefen och MLA föreslår att kvinnosjukvården inte ska bekosta resor och
boende i samband med behandlingar.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Förslag avseende resor och boende för dagens regionfinansierade IVF-behandlingar

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Fr o m 2016-02-01 finansierar Region Jämtland Härjedalen inte resor och boende i
anslutning till regionfinansierade IVF-behandlingar.

Yrkanden
Monalisa Norrman (V) yrkar avslag. ”Vi bör ha ett och samma regelverk för sjukresor
och boende för alla patientgrupper och alla medicinska tillstånd.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar avslag på förslag till beslut. ”Uppkomna boende- och
resekostnader är en naturlig följd av tidigare beslut om nya regler för IVF-behandlingar i
Region Jämtland Härjedalen, varför det totala finansieringsansvaret inte bör avhändas
regionen.”
Anders Frimert (S) yrkar bifall till regiondirektörens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Monalisa Norrmans
och Anna Hildebrands avslagsyrkanden och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Fr o m 2016-02-01 finansierar Region Jämtland Härjedalen inte resor och boende i
anslutning till regionfinansierade IVF-behandlingar.

Reservationer
Monalisa Norrman (V) och Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för sina
egna avslagsyrkanden.
--------------

Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar följande:
”Vård ska vara jämställd och jämlik. Det ska inte göras skillnad på patientgrupper,
regelverket ska därför vara detsamma utan undantag. Vänsterpartiet yrkar därför avslag.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till Elin Hoffners yrkande.
Jan-Olof Andersson (M) yrkar att datum ändras till 2016-03-01.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Andersson yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Elin Hoffners yrkande
och finner regionstyrelsens förslag antaget.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Fr o m 2016-03-01 finansierar Region Jämtland Härjedalen inte resor och boende i
anslutning till regionfinansierade IVF-behandlingar.

Reservationer
Elin Hoffner, Monalisa Norrman, Börje Lundin och Bo Danielsson (samtliga V)
reserverar sig till förmån för Elin Hoffners avslagsyrkande. Vårt sjukresereglemente ska
gälla lika för alla patienter och medicinska tillstånd. Undantag, där man själv får betala,
ska inte finnas.
Anna Hildebrand, Karin Österberg och David Bell (samtliga MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Elin Hoffners avslagsyrkande. Miljöpartiet ser inte att Region
Jämtland Härjedalen ska särskilja regler för olika patientgrupper.

Utdrag till
HS-direktör, Områdeschef Kvinna

§ 19 Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen
(RS/248/2015)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2015-12-08, § 296 Sponsringspolicy för
Region Jämtland Härjedalen
Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 29-30 september 2015 om en
remissversion av Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen. Policyn gick på
remiss till regionala utvecklingsnämnden. Nämnden behandlade policyn på sitt
sammanträde den 13 oktober och lämnade synpunkter som nu inarbetats i slutversionen
av policyn. Hur synpunkterna hanterats beskrivs i bilaga.
Sponsring är ett affärsmässigt samarbetsavtal. Sponsring får inte utgöra ett otillåtet stöd
till enskilt företag eller innebära att kravet på objektivitet kan ifrågasättas. Lagen om
offentlig upphandling, skattelagstiftning och marknadsföringslagen ska beaktas.
Regionen är i huvudsak finansierad med skatteintäkter och det krävs gemensamma
regler för att inte riskera att förtroende och opartiskhet kan ifrågasättas. Region
Justerandes sign
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Jämtland Härjedalen har sedan tidigare en restriktiv inställning till sponsring och det nya
förslaget till policy innebär att regionen inte ska sponsra extern part eller själv ta emot
sponsring.
I Region Jämtland Härjedalens uppdrag ingår att främja utveckling och tillväxt. Om
regionen vill bidra ekonomiskt med anledning av ett större publikt evenemang med
internationell och medial uppmärksamhet, kan det ses som en naturlig del av uppdraget.
Regionen definierar inte detta som sponsring. Beslut om sådant stöd ska baseras på en
skriftlig förfrågan. Beslut ska fattas av styrelse eller nämnd och insatsen ska följas upp
och utvärderas.
Sponsringspolicyn omfattar inte stöd till organisationer utan det regleras i Regler och
villkor för bidrag till externa organisationer samt länskulturens övriga stödformer
(LS/926/2014). Regler för gåvor och donationer (LS/324/1998) innehåller idag ett
avsnitt om sponsring. När den nya sponsringspolicyn har fastställts bör detta
styrdokument uppdateras.

Beslutsunderlag
Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen, reviderad version 2015-11-09
Hantering av inkomna synpunkter sponsringspolicy – bilaga, 2015-11-09
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-10-13, § 142
Remissvar från Regionala Utvecklingsnämnden

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen fastställs.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att uppdatera Regler för gåvor och donationer.

Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar att det ska framgå av policyn att regionen inte ska sälja
reklamplats.
Thomas Andersson (C) yrkar med anledning av det som framkommit i remissvaret från
regionala utvecklingsnämnden: ”I ett modernt och högteknologiskt samhälle kräver nya
lösningar och nytänkande, det vi tidigare kunde läsa på anslagstavlor eller tidningar i
väntrummen eller i Regionens lokaler skulle kunna finnas TV-skärm.
Konsekvenserna av sponsringspolicy och reglerna för spridning av information samt
fotografering och inspelning i Region Jämtland Härjedalens lokaler är inte tillräckligt
utredda. Ett stort antal företag/logotyper är synliga i regionens lokaler, i forskning och
försök och i många andra sammanhang. Vad händer med detta om policyn och reglerna
införs? Centerpartiet ser att det behövs en djupare och bredare analys hur företag,
myndigheter, föreningar mfl kan nyttja TV-skärmarna och bredda utbudet i hela Region
Jämtland Härjedalens verksamhet. Centerpartiet yrkar därav återremiss.
Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras
och finner att det ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Elin Hoffners tilläggsyrkande och finner det
avslaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen fastställs.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att uppdatera Regler för gåvor och donationer.

Reservation
Elin Hoffner (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Elin Lemon (C) och Thomas Andersson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget
återremissyrkande.
-------------------

Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar ”att det ska framgå av policyn att regionen inte ska sälja
reklamplats.”
Elin Lemon (C) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Djupare och bredare analys. Konsekvenser av sponsringspolicy och regler för
spridning av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland
Härjedalens lokaler är inte tillräckligt utredd.”
Monalisa Norrman (V) yrkar bifall till Elin Lemons återremissyrkande.
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M) och Ann-Marie Johansson (S) yrkar bifall
till regionstyrelsens förslag och avslag på Elin Lemons yrkande om återremiss.
Bengt Bergqvist (S), Lennart Ledin (L), Thomas Andersson (C) och Robert Uitto (S)
yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska behandlas idag.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller att ärendet ska behandlas idag röstar ”Ja”
Den som bifaller återremissyrkandet röstar ”Nej”

Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster, 20 nej-röster och 3 frånvarande finner ordföranden att ärendet
återremitteras (se bifogat omröstningsprotokoll)..
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet återremitteras med följande motivering:
Djupare och bredare analys. Konsekvenser av sponsringspolicy och regler för spridning
av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland Härjedalens
lokaler är inte tillräckligt utredd.

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden

§ 20 Regler för spridning av information samt
fotografering och inspelning i Region Jämtland
Härjedalens lokaler (RS/1140/2015)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2015-12-08, § 297 Regler för spridning av
information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland Härjedalen
I Region Jämtland Härjedalen finns ett stort antal lokaler och passager där allmänheten
har tillträde. Väntrum och entréer där patienter vistas i väntan på undersökning,
behandling eller besked har en särskild roll. God medicinsk kvalitet och omsorg om
individen börjar redan där. Motsvarande professionella kvalitet och omsorg ska
naturligtvis gälla mot besökare i offentliga lokaler där exempelvis kultur, utbildning och
mötesplatser tillhandahålls. Samtidigt är detta ofta intressanta platser för företag,
opinionsbildare och andra aktörer som vill sprida information och budskap.
Kommuner och landsting ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att allmänhetens
förtroende upprätthålls. Utifrån det ska Region Jämtland Härjedalens lokaler så långt
som möjligt hållas fria från ovidkommande information. Därför behövs regler för vad
som får spridas och vilka som får göra det. Reglerna omfattar även fotografering och
inspelning.
Justerandes sign
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Motsvarande regler antogs för Jämtlands läns landsting (LS/372/2013), men behöver
revideras efter regionbildningen. Detta ärende är alltså denna revidering. Regionala
utvecklingsnämnden har besvarat en remissversion. Nämnden påpekade att innehållet i
remissversionen i stort utgår från hälso- och sjukvård som kärnverksamhet, och önskade
att det tydligare framgår att reglerna även gäller den andra kärnverksamheten, regional
utveckling. Dessa synpunkter har beaktats i den version som nu utgör beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Förslag till Regler för spridning av information samt fotografering och inspelning i
Region Jämtland Härjedalens lokaler
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2015-10-13, § 143 Regler för spridning
av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland Härjedalens lokaler
Remissvar Regionala utvecklingsnämnden - Regler för spridning av information samt
fotografering och inspelning i Region Jämtland Härjedalens lokaler

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Regler för spridning av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland
Härjedalens lokaler fastställs.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Regler för spridning av information samt fotografering och inspelning i Region
Jämtland Härjedalens lokaler fastställs
-------------------

Yrkande
Elin Lemon (C) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Djupare och bredare analys. Konsekvenser av sponsringspolicy och regler för
spridning av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland
Härjedalens lokaler är inte tillräckligt utredd.”
Elin Hoffner (V) yrkar ”att det ska framgå av policyn att regionen inte ska sälja
reklamplats.”
Mats El Kott (L) och Monalisa Norrman (V) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska behandlas idag.

Omröstning
Omröstning begärs.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Propositionsordning
Den som bifaller att ärendet ska behandlas idag röstar ”Ja”
Den som bifaller återremissyrkandet röstar ”Nej”

Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster, 20 nej-röster och 3 frånvarande finner ordföranden att ärendet
återremitteras (se bifogat omröstningsprotokoll).
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet återremitteras med följande motivering:
Djupare och bredare analys. Konsekvenser av sponsringspolicy och regler för spridning
av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland Härjedalens
lokaler är inte tillräckligt utredd..

Utdrag till
Kommunikationschef

§ 21 Trafikförsörjningsprogram 2016-2020
(RS/102/2016)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-02-09, § 31

Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-01-26, § 10
Trafikförsörjningsprogram 2016-2020 (RUN/1082/2015)
Sedan lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) trädde i kraft 2012 ska det i varje region
finnas ett regionalt trafikförsörjningsprogram, som är fastställt av den regionalt
kollektivtrafikmyndigheten. Region Jämtland Härjedalen är regional
kollektivtrafikmyndighet. Programmet är det strategiska styrdokument som beskriver
hur kollektivtrafiken ska utvecklas. Det ska omfatta vardagsresandet inom regionen samt
till angränsande regioner och ligga till grund för beslut om allmän trafikplikt.

Beslutsunderlag
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 – 2020
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer 2015-10-15, § 33.
Regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 191.
Arbetsutskottet 2016-01-12, § 8.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Justerandes sign

Justerandes sign
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Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 - 2020 godkänns med följande två
förbehåll:
2. Programmet kompletteras med en bilaga som beskriver tillgänglig kollektivtrafik
i prioriterade stråk för personer med funktionshinder.
3. Om en stor del av kollektivtrafiken drivs med HVO inom ett år, i enlighet med
förslag från trafikutövaren och beslut i RUN/1239/2015, revideras målet om
CO2 utsläpp.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 - 2020 godkänns med följande två
förbehåll:
2. Programmet kompletteras med en bilaga som beskriver tillgänglig
kollektivtrafik i prioriterade stråk för personer med funktionshinder.
3. Om en stor del av kollektivtrafiken drivs med HVO inom ett år, i enlighet med
förslag från trafikutövaren och beslut i RUN/1239/2015, revideras målet om
CO2 utsläpp.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 - 2020 godkänns med följande två
förbehåll:
2. Programmet kompletteras med en bilaga som beskriver tillgänglig
kollektivtrafik i prioriterade stråk för personer med funktionshinder.
3. Om en stor del av kollektivtrafiken drivs med HVO inom ett år, i enlighet med
förslag från trafikutövaren och beslut i RUN/1239/2015, revideras målet om
CO2 utsläpp.
---------------------Av regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut framgår att programmet saknar en
beskrivning av tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionshinder. Under
beredningen av ärendet inför regionstyrelsen har det kommit fram att
transportstyrelsen gjort tillsyn av de regionala trafikförsörjningsprogrammen för 2012 2015 hos många kollektivtrafikmyndigheter i landet. Transportstyrelsen har då
uppmärksammat brister i programmen, bland annat kring redovisningen av
tillgängligheten för personer med funktionshinder. Transportstyrelsen beslöt i
september 2015, vad gäller trafikförsörjningsprogrammet för Region Jämtland
Härjedalen, att om de påtalade bristerna åtgärdades i trafikförsörjningsprogrammet för
2016 – 2020 och beslut om detta program kom transportstyrelsen tillhanda senast den
Justerandes sign
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29 februari 2016 så skulle de vara nöjda. Länstrafiken har arbetat med ta fram
beskrivningen men har ännu inte hunnit färdigställa den. Transportstyrelsen har nu
medgivit anstånd med redovisningen till 30 maj 2016.
Beskrivningen av tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionshinder är en
viktig del av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Det är därför inte lämpligt att
det antas av regionfullmäktige utan denna del. Ärendet bör därför återremitteras till
regionala utvecklingsnämnden för att färdigställas med de saknade uppgifterna.
Ärendet bör föreläggas fullmäktige för behandling i sådan tid att beslutet och
trafikförsörjningsprogrammet kan lämnas till transportstyrelsen inom den föreskrivna
tiden.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Ärendet återemitteras till regionala utvecklingsnämnden för att komplettera det
regionala trafikförsörjningsprogrammet med en beskrivning av tillgänglig
kollektivtrafik i prioriterade stråk för personer med funktionshinder.
2. Ärendet ska behandlas på nytt i regionfullmäktige i april 2016.
REGIONSTYRELSENS BESLUT
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Ärendet återemitteras till regionala utvecklingsnämnden för att komplettera det
regionala trafikförsörjningsprogrammet med en beskrivning av tillgänglig
kollektivtrafik i prioriterade stråk för personer med funktionshinder.
2. Ärendet ska behandlas på nytt i regionfullmäktige i april 2016.
----------------

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionala utvecklingsnämndens förslag och
regionstyrelsens förslag och finner regionstyrelsens förslag antaget.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet återemitteras till regionala utvecklingsnämnden för att komplettera det
regionala trafikförsörjningsprogrammet med en beskrivning av tillgänglig
kollektivtrafik i prioriterade stråk för personer med funktionshinder.
2. Ärendet ska behandlas på nytt i regionfullmäktige i april 2016.

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22 Taxor och produkter Länstrafiken i Jämtlands län AB
(RS/1825/2015)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 22

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 190
Länstrafikens kort och biljetter har varit oförändrade i ca 15 år, priserna har däremot
räknats upp årligen. Länstrafikens produkter behöver ses över bl.a. för att BestPricekoret (BP) måste utgå. Länstrafiken och regionala kollektivtrafikmyndigheten har
gemensamt utrett hur taxor och produkter ska utformas. Regionfullmäktige beslöt § 70
2015-06-16 - - 17 om taxor och produkter för Norrlandsresan. Genom ändringen
anpassas också denna taxa till Norrlandsresan, vilket också sker i de i andra
norrlandstingen.
I utredningen ”Samordnat taxesystem för de fyra nordligaste länen” WSP 2014,
framkom att i Jämtland kan priset sänkas på korta resor och höjas på längre resor för att
öka kollektivtrafikens attraktion och konkurrensförmåga. Detta förslag syftar till det.
Vidare visade utredningen att ungdomar 20-24 år tjänar ca 44 %, och personer 65-75 år
tjänar 75 % av vad vuxna personer 30-65 år gör. Ungdomsrabatt för personer 20-25 år
föreslås därför.
Taxor och produkter ska även harmonieras med tätortstrafiken i Östersund. Där ges
inte åldersgruppen 20-25 år någon rabatt. De är positiva till att införa en sådan
ålderskategori med 25 % rabatt av vuxenpriset, men vill skjuta på införandet. Förslaget
är därför att rabatter till ungdom/unga vuxna införs senast 2017-07-01
Taxor och produkter är en del av helheten för kollektivtrafiken. I regionalt
trafikförsörjningsprogram 2013-2015 finns mål
- att öka marknadsandelen,
- att Länstrafikens självfinansieringsgrad ska öka och
- att antalet konsumentresor ska öka.
Taxor och produkter har stor betydelse för att dessa mål ska kunna uppnås.
- För Norrlandssamarbetet finns även ett mål att Norrlandsresan och länstaxan inom
respektive län ska närma sig varandra.
- För kund ska det vara enkelt att köpa sin resa och den ska upplevas som prisvärd.
Enkelhet kan betyda olika saker för olika resenärsgrupper som pendlare och
sällanresenärer. Med pendlare avses arbets- och studiependlare ej gymnasieungdomar,
med sällanresenärer avses tjänsteresor, sjukresor och fritidsresor.
De taxor och produkter som föreslås ska bidra till att målen i Regionalt
trafikförsörjningsprogram uppnås.
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Beslutsunderlag
Utredning taxor och produkter – Länstrafiken Jämtlands län AB
Protokoll från Länstrafiken i Jämtlands län AB:s styrelse § 118 2015-10-16
Sammanställning - Förslag och nuvarande taxor och produkter.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden att besluta
1. Förslagen i Sammanställning förslag och nuvarande taxor och produkter antas i
sin helhet.
2. Produkterna Periodkort och 20-resorskort införs i ålderskategorierna barn/
skolungdom 6-19 år, vuxna och seniorer 65 - -.
3. Skolungdom har 50 % rabatt på vuxenpriset och seniorer har 25 % rabatt på
vuxenpriset.
4. Produkten BestPrice-kort, Länskort 5 dagar och Länskort 15 dagar utgår.
5. Om avbokning med resa med anrop- eller närtrafik inte görs enligt reglerna tas
en avgift ut motsvarande kontrollavgiften för resa utan giltigt färdbevis med
linjetrafik.
6. Förändringarna avseende taxor och produkter dock inte betalformer, träder i
kraft senast 2016-07-01.
7. Ungdom/unga vuxna ges 25 % rabatt på periodkort, Länskort och 20-resors
rabattkort.
8. Ålderskategorin ungdom/unga vuxna 20-25 år införs senast 2017-07-01.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förslagen i Sammanställning förslag och nuvarande taxor och produkter antas i
sin helhet.
2. Produkterna Periodkort och 20-resorskort införs i ålderskategorierna barn/
skolungdom 6-19 år, vuxna och seniorer 65 - -.
3. Skolungdom har 50 % rabatt på vuxenpriset och seniorer har 25 % rabatt på
vuxenpriset.
4. Produkten BestPrice-kort, Länskort 5 dagar och Länskort 15 dagar utgår.
5. Om avbokning med resa med anrop- eller närtrafik inte görs enligt reglerna tas
en avgift ut motsvarande kontrollavgiften för resa utan giltigt färdbevis med
linjetrafik.
6. Förändringarna avseende taxor och produkter dock inte betalformer, träder i
kraft senast 2016-07-01.
7. Ungdom/unga vuxna ges 25 % rabatt på periodkort, Länskort och 20-resors
rabattkort.
8. Ålderskategorin ungdom/unga vuxna 20-25 år införs senast 2017-07-01.
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Protokollsanteckning
Eva Hellstrand ställer sig inte bakom punkt 8 i förslaget till beslut.
------------------

Förslag till beslut på mötet
Robert Uitto (S) yrkar på att punkt 6 i förslaget till beslut ändras till ”Förändringarna
avseende produkter dock inte betalformer, sker parallellt med att Bestprice-korten fasas
ut april-juni 2016” samt att en ny punkt kommer till ”Nya taxor träder i kraft 2016-0701”

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på förändringen i punkt 6 och finner det antaget.
Ordförande ställer fråga på sitt tilläggsyrkande och finner det antaget.
Ordförande ställer fråga på resterande förslag till beslut från arbetsutskottet och finner
det antaget.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förslagen i Sammanställning förslag och nuvarande taxor och produkter antas i
sin helhet.
2. Produkterna Periodkort och 20-resorskort införs i ålderskategorierna barn/
skolungdom 6-19 år, vuxna och seniorer 65 - -.
3. Skolungdom har 50 % rabatt på vuxenpriset och seniorer har 25 % rabatt på
vuxenpriset.
4. Produkten BestPrice-kort, Länskort 5 dagar och Länskort 15 dagar utgår.
5. Om avbokning med resa med anrop- eller närtrafik inte görs enligt reglerna tas
en avgift ut motsvarande kontrollavgiften för resa utan giltigt färdbevis med
linjetrafik.
6. Förändringarna avseende produkter dock inte betalformer, sker parallellt med
att Bestprice-korten fasas ut april-juni 2016.
7. Nya taxor träder i kraft 2016-07-01.
8. Ungdom/unga vuxna ges 25 % rabatt på periodkort, Länskort och 20-resors
rabattkort.
9. Ålderskategorin ungdom/unga vuxna 20-25 år införs senast 2017-07-01.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
----------------

Yrkanden
Monalisa Norrman (V) yrkar följande ändringar:
”Beslutspunkt 1
Förslagen i Sammanställning förslag om nuvarande taxor och produkter antas i sin
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helhet med undantag för länskortet vars pris hålls oförändrat 1300 kr.
Ny punkt 10
Det nya taxorna och produkternas effekt på resmönster, antal resande och biljettintäkter
följs upp löpande och redovisas i styrelsen halvårsvis 2 gånger under år ett efter
genomförande.”
Anders Frimert (S) yrkar avslag på Monalisa Norrmans yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Monalisa Norrmans
yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Reservation
Monalisa Norrman (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckning
Anna Hildebrand (MP) deltar inte i beslutet.
--------------------

Yrkande
Börje Lundin (V) yrkar att länskortets pris hålls oförändrat på 1300 kronor.
Robert Uitto (S), Thomas Andersson (C) och Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till
regionala utvecklingsnämndens förslag.
Eva Hellstrand (C), Monalisa Norrman (V) och Anton Hammar (S) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionala utvecklingsnämndens förslag och Börje
Lundins yrkande och finner nämndens förslag antaget.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Förslagen i Sammanställning förslag och nuvarande taxor och produkter antas i
sin helhet.
2. Produkterna Periodkort och 20-resorskort införs i ålderskategorierna barn/
skolungdom 6-19 år, vuxna och seniorer 65 - -.
3. Skolungdom har 50 % rabatt på vuxenpriset och seniorer har 25 % rabatt på
vuxenpriset.
4. Produkten BestPrice-kort, Länskort 5 dagar och Länskort 15 dagar utgår.
5. Om avbokning med resa med anrop- eller närtrafik inte görs enligt reglerna tas
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6.
7.
8.
9.

en avgift ut motsvarande kontrollavgiften för resa utan giltigt färdbevis med
linjetrafik.
Förändringarna avseende produkter dock inte betalformer, sker parallellt med
att Bestprice-korten fasas ut april-juni 2016.
Nya taxor träder i kraft 2016-07-01.
Ungdom/unga vuxna ges 25 % rabatt på periodkort, Länskort och 20-resors
rabattkort.
Ålderskategorin ungdom/unga vuxna 20-25 år införs senast 2017-07-01.

Reservation
Börje Lundin (V), Monalisa Norrman (V), Elin Hoffner (V) och Bo Danielsson (V)
lämnar följande reservation: Vänsterpartiet antar förslag om taxor och produkter i sin
helhet med undantag för länskortet vars pris hålls oförändrat 1300 kronor.

Utdrag till
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer; Länstrafiken i Jämtlands län AB

§ 23 Garantiförbindelse avseende hyresmans åtagande
(RS/1911/2015)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 23

Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 192
Region Jämtland Härjedalen är en delägare i AB Transitio. AB Transitio ska
tillhandahålla spårfordon till de regionala tågtrafikbolagen. Region Jämtland Härjedalen
får anvisa annan hyrestagare som får använda fordonen. En sådan anvisning förutsätter
att Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse enligt villkor i aktieägaravtalet
p. 9 Uthyrning av införskaffade spårfordon
”9.5 Om Aktieägare anvisar Godkänd Hyrestagare (Norrtåg AB), som inte är
Aktieägare, som hyresman av spårfordon, skall Aktieägaren vara skyldig att i förhållande
till Bolaget utfärda en garantiförbindelse (i form av en proprieborgen) för hyresmannens
rätta fullgörande av hyresbetalningar och övriga betalningar till Bolaget enligt
hyresavtalet. Garantiförbindelsen skall, i allt väsentligt, ha den ordalydelse som framgår
av bilaga 9. Om sådan garantiförbindelse inte utfärdas skall Aktieägaren inte äga rätt att
anvisa hyresman.”
Norrtåg AB ska nu hyra spårfordon av AB Transitio. Region Jämtland Härjedalen måste
därför teckna garantiförbindelse enligt aktieägaravtalet.
Med proprieborgen menas att borgensmannen (Region Jämtland Härjedalen) ansvarar
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för skulden ”som sin egen”.

Beslutsunderlag
Förslag till garantiförbindelse avseende hyresmans åtagande (bilaga 9).
Hyresavtal.
Punkt 9 i aktieägaravtalet mellan aktieägarna i AB Transitio.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse för Norrtåg AB:s förpliktelser
enligt hyresavtal med AB Transitio enligt upprättat förslag.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse för Norrtåg AB:s förpliktelser
enligt hyresavtal med AB Transitio enligt upprättat förslag.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse för Norrtåg AB:s förpliktelser
enligt hyresavtal med AB Transitio enligt upprättat förslag.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse för Norrtåg AB:s förpliktelser
enligt hyresavtal med AB Transitio enligt upprättat förslag.

Utdrag till
Norrtåg AB
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§ 24 Anslag till Gemensamma nämnden för Närvård
Frostviken för ambulansverksamhet (RS/2097/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 21

Ärendebeskrivning
Närvård Frostviken lämnade i maj 2015 en beskrivning om ekonomiskt utfall för
ambulans Gäddede 2014, beräkning 2015 och trolig kostnad 2016. Sammantaget
beskrivs att för 2016 kommer ersättningen från region Jämtland Härjedalen inte att
täcka kostnaderna, ett underskott på 650 tkr.
Därutöver beskrivs att nuvarande ambulansgarage inte uppfyller arbetsmiljöverkets krav
på arbetslokal. Därför planeras en flytt av verksamheten. I den nya lokalen planeras
samverkan med räddningstjänst, ambulans, fjällräddning och polis. Då kommer hyran
troligen fördubblas från dagen 90 tkr till 180 tkr som inte ingår i beskrivningen av
underskott 650 tkr.
Närvård Frostviken har under flera år fått utökat anslag för ambulansverksamheten:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ambulans Gäddede 2 055 600 2 055 600 2 125 500 3 263 800 4 323 000 4 614 000 4 711 200
Uppräkning
69 900
38 300
59 200
91 000
97 200 113 069
Utökad ram
1 100 000 1 000 000 200 000
Summa
2 055 600 2 125 500 3 263 800 4 323 000 4 614 000 4 711 200 4 824 269

Utifrån denna framställan har Region Jämtland Härjedalen gjort en analys av
ekonomiska konsekvenser av om ambulansverksamheten i Gäddede skulle återtas i
regionens egen ambulansverksamhet. Den utredningen konstaterar att kostnaden för
driften av enbilsstationer i Regionen 2014 varierar mellan 6243 tkr -7135 främst
beroende på skillnad i lokalkostnad. Kostnaden för Gäddede uppgick till 5990 tkr, en
lägre kostnad på 253-1145 tkr. Hyreskostnaden i Gäddede är låg men ombyggnation
planeras med ökad kostnad som följd. I budgeterade kostnader för 2015 ligger
Gäddedes kostnader 328-1300 tkr lägre än Regionens stationer. I tidigare analyser av
ambulansverksamheten i Gäddede 2013 finns beskrivet negativa konsekvenser med bl.a.
kostnadsökningar vid ett övertagande av Gäddede till Regionen. Inget nytt har
tillkommit som ändrar detta. Så länge kostnaden för Gäddede är lika med, eller lägre än,
drift av stationen med lägsta kostnad i Regionen finns inget incitament till övertagande
eftersom ett övertagande kommer att öka kostnaderna.
Ny framställan har nu gjorts från Närvård Frostviken med årsbokslut 2015 som grund,
och med förtydligande kring nyttoeffekter av att ambulansverksamheten ligger kvar i
Närvård Frostvikens regi. Sammantaget begärs utökat anslag för 2016 på 500 tkr. Det är
fortfarande osäkert hur kostnader för nytt ambulansgarage kommer att se ut, men detta
kommer att klarna senare under 2016. Därför begär Närvård Frostviken att beredskap
för utökat anslag förökad hyreskostnad också bör finnas för del av 2016 med
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helårseffekt 2017.
För att denna nya kostnad inte ska innebära försämrat ekonomiskt resultat för Region
Jämtland Härjedalen krävs att motsvarande kostnadsminskning görs inom
Regionstaben, d.v.s. administration.

Beslutsunderlag
Närvård Frostvikens begäran maj 2015
Analys av eventuellt övertagande i region-regi av ambulansen i Gäddede 2016
Närvård Frostvikens begäran januari 2016

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Närvård Frostviken beviljas utökad ram 2016 med 500 tkr, och maximalt 100 tkr för
ökade hyreskostnader (helår).
2. Vårdvalsnämnden får utökad ram med 600 tkr 2016 genom omdisponering av 600
tkr från Regionstyrelsens anslag för Regionstaben.

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar på återremiss och ”att beslutsunderlaget kompletteras med
en konsekvensbeskrivning av en budgetminskning för regionstaben med 600tkr.”
Monalisa Norrman (V) och Elin Lemon (C) yrkar bifall till Anna Hildebrands
återremissyrkande.
Jan-Olof Andersson (M) yrkar avslag på Anna Hildebrands yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Närvård Frostviken beviljas utökad ram 2016 med 500 tkr, och maximalt 100 tkr
för ökade hyreskostnader (helår).
2. Vårdvalsnämnden får utökad ram med 600 tkr 2016 genom omdisponering av 600
tkr från Regionstyrelsens anslag för Regionstaben.

Reservationer
Anna Hildebrand (MP), Monalisa Norrman (V), Elin Lemon (C) och Eva Hellstrand
(C) reserverar sig till förmån för Anna Hildebrands återremissyrkande.
------------------------Justerandes sign
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Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar på återremiss och ”att beslutsunderlaget kompletteras med
en konsekvensbeskrivning av en budgetminskning för regionstaben med 600tkr.”
Ann-Marie Johansson (S), Jan-Olof Andersson (M), Christer Siwertsson (M), Anton
Hammar (S) och Gunnar Hjelm (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och avslag
på Anna Hildebrands återremissyrkande.
Elin Lemon (C) och Monalisa Norrman (V) yrkar bifall till Anna Hildebrands
återremissyrkande.
Eva Hellstrand (C), Monalisa Norrman (V) och Susanné Wallner (M) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner det antaget.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Närvård Frostviken beviljas utökad ram 2016 med 500 tkr, och maximalt 100 tkr
för ökade hyreskostnader (helår).
2. Vårdvalsnämnden får utökad ram med 600 tkr 2016 genom omdisponering av 600
tkr från Regionstyrelsens anslag för Regionstaben.

Utdrag till
Närvård Frostviken
Strömsunds kommun
Vårdvalsnämnden

§ 25 Omdisponering av budget 2016 med anledning av ny
tjänstemannaorganisation (RS/2101/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 20

Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade 2015-06-17 2015, § 89, om Finansplan 2016-2018.
Beroende på Region Jämtland Härjedalens nya organisation som till stora delar gäller
från och med 2016-01-01 skall budgetram som innefattar resurser för ekonomistrateg,
nämndsekreterare, information, registrator, upphandling, folkhälsostrateg samt
samordning ANDT omdisponeras från den regionala utvecklingsnämnden till
regionstyrelsen. Personal och resurser samlas i den nya Regionstaben. Totalt omfattar
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detta 4 343 000 kr.
För övriga medarbetare och resurser inom områdena ekonomi- och
personaladministration samt IT som övergår från den regionala utvecklingsnämnden till
regionstyrelsen kommer kostnader att internfaktureras till den regionala
utvecklingsnämnden och därför omdisponeras ingen budgetram för dessa.
I samband med omorganisationen skall också budgetram på 845 000 kr avseende
konsthandläggare samt tillhörande omkostnader omdisponeras från regionstyrelsen till
den regionala utvecklingsnämnden.
Enligt ovanstående omdisponeras därför 2016 netto 3 498 000 kr från den regionala
utvecklingsnämnden till regionstyrelsen.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
3 498 000 kr omdisponeras 2016 från den regionala utvecklingsnämnden till
regionstyrelsen.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

3 498 000 kr omdisponeras 2016 från den regionala utvecklingsnämnden till
regionstyrelsen.

Utdrag till
Ekonomidirektör
Regionala utvecklingsnämnden
Regionstyrelsen
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§ 26 Svar på motion från Kia Carlsson och Mats El Kott
(FP) om att motverka våldsbejakande extremism
(RS/1042/2015)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 26

Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 197
Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är avgörande betydelse för att
förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl
fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av
frågan.
Det handlar om både offentliga verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet,
socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer såsom idrottsföreningar,
ungdomsorganisationer och religiösa samfund. Det är av yttersta vikt att en regional och
kommunal handlingsplan innehåller förslag på hur kopplingen till polisen och åklagaren
och andra stärks och hur regionen kan arbeta för att motverka stöd till miljöer där
extremism kan få fäste.
I juni 2014 utsågs Mona Sahlin till Nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Nu är det hög tid att även Region Jämtland Härjedalen tar
tag i frågan. Det förebyggande arbetet är extremt viktigt vilket samordnaren mot
våldsbejakande extremism beskriver på sin hemsida.
Mot den bakgrunden yrkar motionären;
• Att en regional handlingsplan utarbetas för regionen på kort och lång sikt skall
arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.
•

Att arbetet i största möjliga mån ska ske i samarbete med regionens kommuner,
samt aktörer ur civilsamhället för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism.

Överväganden
Mot bakgrund av motionsställarnas intention föreslås att det fortsatta arbetet genomförs
inom ramen för Mobilisering mot droger som är en bred samverkan mellan Region
Jämtland Härjedalen, Polisen, Länsstyrelsen, kommunerna, frivilliga och idéburna
organisationer, samfund och arbetsmarknadens parter. Syftet är att arbeta för en trygg
och attraktiv region.
Som en del i denna samverkansform föreslås, i samråd med Polisområde Jämtland, att
polisen tar det inledande samordningsansvaret för arbetet mot våldsbejakande
Justerandes sign
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extremism. Polisen kommer inom kort att få sina kommunpoliser på plats. Den
funktionen kommer att ansvara för arbetet och samverkan med kommunerna och
Region Jämtland Härjedalen i den här frågan.
Det förebyggande arbetet för att hindra den våldsbejakande extremismen, bör därför
ligga inom den samverkansform som redan finns upparbetad kring brottsförebyggande
arbete.

Beslutsunderlag
Motion från Kia Carlsson och Mats El Kott (FP) om att motverka våldsbejakande
extremism.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad

Förslag till beslut på mötet
Mats El Kott (L) yrkar på att motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot bifallsyrkandet och finner att
nämnden bifaller till arbetsutskottets förslag.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
---------------

Yrkanden
Elin Lemon (C) yrkar bifall till motionen.
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall på motionen.
Justerandes sign
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”Det är av största vikt att en regional handlingsplan utarbetas för regionen på kort och
lång sikt för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. I en handlingsplan ska
det tydliggöras vilken eventuell specialistkompetens som krävs, uppskattad tidsåtgång
och behov av personella resurser.”
Lennart Ledin (L) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Elin Lemons och
Anna Hildebrands yrkande om bifall till motionen och finner regiondirektörens förslag
antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsens tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag

Reservation
Elin Lemon (C), Eva Hellstrand (C) och Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till
förmån för sina egna yrkanden.

Protokollsanteckning
Lennart Ledin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Motsvarande motion från Liberalerna har behandlats i Östersunds kommun och
bifölls av kommunens fullmäktige 2015-10-29 varvid det beslutades att:
Uppdra till kommunledningsförvaltningen att omedelbart ta fram en lokal
handlingsplan mot våldsbejakande extremism som ska redovisas våren 2016.
Handlingsplanen skall tas fram i samarbete med andra kommuner, Region Jämtland
Härjedalen samt andra aktörer i civilsamhället.
Regionen skulle enligt min mening kunna dra nytta av detta samarbete och upprätta en
motsvarande plan i stället för det brist på engagemang i frågan som nu kan uttolkas av
dagens beslut med anledning av motionen.”
-----------------------

Yrkanden
Lennart Ledin (L) yrkar bifall till motionen och att regionfullmäktige uppdrar till
regionstyrelsen att söka samarbete med Östersunds kommun i arbetet att upprätta en
handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism och därvid även upprätta
motsvarande handlingsplan för regionen.
Mats El Kott (L), Thomas Andersson (C), Anna Hildebrand (MP) och Mikael Säbom
(SD) yrkar bifall till motionen.
Susanné Wallner (M) och Robert Uitto (S) yrkar bifall till regionala utvecklingsnämndens
förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionala utvecklingsnämndens förslag och Lennart
Ledins yrkande och finner nämndens förslag antaget.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen anses besvarad.

Utdrag till
Förslagsställare

§ 27 Svar på motion från Susanné Wallner (M) om att
införa betalautomater för kort- och smsbetalning och
ankomstregistrering (RS/1151/2015)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 27

Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) har i en motion till regionfullmäktige den 17 juni 2015 yrkat att
Region Jämtland Härjedalen ska underlätta för patienter genom att införa
betalautomater på lämpliga platser. Betalautomaterna ska ha möjlighet till
ankomstregistrering och betalning av patientavgiften via sms eller betalkort. (Susanné
Wallner har även tidigare lämnat en motion angående betalautomater men då med
möjlighet att betala med kontanter och kort. Den motionen behandlades i
regionfullmäktige i juni 2015.)
En utredning om mer enhetliga patientavgifter har nyligen presenterats för
regionstyrelsen. Utredningen innehåller förslag på införande av självbetjäningsterminaler
för ankomstregistrering och förslag på betalningsrutiner.
Utredningen föreslår att initialt placeras terminaler för självbetjäning endast i anslutning
till sjukhusreceptionen. En utvärdering bör göras innan införande sker på flera enheter.
Utredningen föreslår vidare att endast anmälan görs i terminalerna, dvs. att terminalerna
inte har någon betalkortsfunktion. Fakturering föreslås som huvudsakligt betalsätt och
möjlighet till e-faktura ska erbjudas. Betalautomater bedöms vara betydligt dyrare i
inköp och underhåll.
Sms-betalning av patientavgifter har ännu inte vunnit genomslag inom landsting och
regioner men är en intressant idé inför framtiden. Region Jämtland Härjedalen saknar
resurser att själva utveckla denna typ av tjänst initialt. Som exempel kan nämnas att när
det gäller automatiserat frikortssystem samarbetar landsting och regioner kring att
utveckla en nationell tjänst. Kanske kan möjligheten till sms-betalning också utvecklas
med gemensamma krafter på sikt.
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Beslutsunderlag
Motion från Susanné Wallner om att införa betalautomater för kort- och smsbetalning
och ankomstregistrering

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen anses besvarad.

Utdrag till
Ekonomidirektör

§ 28 Svar på motion från Mats El Kott (FP) om
regionrådens arbete (RS/1440/2015)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 0216-01-18—19, § 28

Ärendebeskrivning
Mats El Kott ställer i en motion frågan vad regionråden gör och för att undvika
misstroende kommunicera detta bättre utåt. Mats El Kott föreslår en kalender på
Region Jämtland Härjedalens externa webbplats där man tydligt kan se vad respektive
regionråd avser att göra de närmaste två veckorna samt att kalendern uppdateras
dagligen. Mats El Kott vill även att respektive regionråd i efterhand redogör för vad hen
gjort månaden innan samt på vilket sätt det gagnat regionen.
Öppenhet och insyn kring förtroendevaldas aktiviteter är viktigt, det gäller för såväl
regionråden som för övriga arvoderade politiker. Ett upplägg med en kalender som visar
vad en förtroendevald politiker gör två veckor framåt bedöms dock vara en
säkerhetsrisk. Det finns erfarenhet av att politiker förföljts och hotats vilket riskerar att
öka i omfattning om en detaljerad kalender med plats och tid presenteras i förväg.
Det finns i dag flera möjligheter att följa de förtroendevalda politikernas aktiviteter.
Regionstyrelsens sammanträden är offentliga till viss del och sammanträdeskalendrar för
nämnder, styrelse och fullmäktige redovisas på Region Jämtland Härjedalens webbplats.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

58(67)

Protokoll
Regionfullmäktige
2016-02-09--10
Det går alltid att kontakta regionråden via telefon eller mejl, kontaktuppgifter finns på
Region Jämtland Härjedalens webbplats. Flertalet regionråd använder sig av sociala
medier i kontakten med medborgare och de enskilda partiernas webbplatser redogör
också för respektive aktiviteter.
Att öppet visa regionrådens aktiviteter kommer också att underlättas när Region
Jämtland Härjedalen inom kort lanserar en ny extern webbplats där fokus ligger på
kommunikation med medborgarna. Bland annat planeras en funktion för att visa upp
twitter- och facebookflöden. Dessa kan kopplas till enskilda regionråd för att
medborgarna tydligare ska få en inblick i vad uppdraget innebär och vilket arbete som är
gjort eller planeras. Det finns också möjlighet att skapa utrymmen för regionrådens
bloggar där de kan presentera sitt arbete. Det planeras också för en kalender där
politiska möten och evenemang kan synliggöras. Ett utvecklingsarbete av Region
Jämtland Härjedalens strategi kring sociala medier ska också ske under 2016.

Beslutsunderlag
Motion från Mats El Kott (FP) om regionrådens arbete

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Elin Lemon (C) yrkar bifall till motionen.
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till regiondirektörens förslag.
Lennart Ledin (L) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Elin Lemons
bifallsyrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Elin Lemon (C) och Eva Hellstrand (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckning
Lennart Ledin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Justerandes sign
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”Regionrådens förehavanden i form av ”kalenderhändelser” de närmaste två veckorna
torde utan ökad säkerhetsrisk för råden kunna redovisas på samma sätt som för
statsråden i regeringen. Hotbilden med avseende på regionråden torde till följd av ett
sådant arrangemang knappast öka utan skulle i stället påtagligt bidra till mera öppenhet
och insyn för regionens medborgare och andra intresserade.
Motionens förslag om att regionråden i efterhand redogör för vad de gjort under
månaden och på vilket sätt det gagnat regionen behandlas inte i svaret på motionen.
Beredningen av motionen är därmed inte fullständigt.”
-------------------------

Yrkanden
Lennart Ledin (L) yrkar i första hand på återremiss med följande motivering:
a) Det ligger i demokratin och det bör ligga i regionens intresse att öka öppenheten
om de ledande regionpolitikernas arbete genom att respektive råds
aktiviteter/arbete under de närmaste fjorton dagarna översiktligt redovisas på
hemsidan. Det bör undersökas om detta kan ske på motsvarande sätt som för
statsråden i regeringen.
b) Motionens förslag om en efterhandsredovisning av regionrådens arbete har inte
behandlats i svaret på motionen vilket innebär att motionen inte är fullständigt
beredd.
Lennart Ledin (L) yrkar i andra hand bifall till motionen.
Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag
och avslag på Lennart Ledins yrkanden.
Mats El Kott (L) yrkar bifall till motionen och föreslår att fråga ska ställas på de två attsatserna var för sig.
Elin Lemon (C) och Eva Hellstrand (C) yrkar bifall till motionen.
Robert Uitto (S), Mikael Säbom (SD) och Monalisa Norrman (V) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på motionens första att-sats och finner den avslagen.
Ordföranden ställer proposition på motionens andra att-sats och finner den avslagen.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller att andra att-satsen ska avslås röstar ”Ja”
Den som bifaller att andra att-satsen ska antas röstar ”Nej”

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Med 36 ja-röster, 13 nej-röster och 6 frånvarande finner ordföranden att andra attsatsen avslås.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen avslås.

Utdrag till
Mats El Kott (L)
Kommunikationschef

§ 29 Svar på motion från Berit Johansson (C) om policy
för kost och nutrition (RS/1520/2015)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-01-18—19, § 29

Ärendebeskrivning
Berit Johansson (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att en kost- och
nutritionspolicy ska tas fram för Region Jämtland Härjedalen.
Jämtlands läns landstings landstingsfullmäktige beslutade den 14-15 februari 2012, § 22,
att avveckla landstingets kostpolicy som gällt sedan 2008. Det mot bakgrund av en
genomförd översyn av landstingets policyer som konstaterat att policyn gav en
beskrivning om kost internt och ansågs därmed vara en fråga som kunde hanteras inom
landstingsstyrelsens ansvarsområde. Det ansågs också att frågeställningar och
målsättningar för kost generellt hanterades inom Folkhälsopolicy för Jämtlands län.
Förutom att avveckla kostpolicyn beslutade fullmäktige att det skulle tydliggöras hur en
policy förhåller sig till dokumenten i den nya landstingsplanprocessen. Utifrån Berit
Johanssons motion har ett PM om arbetet med kost och nutrition upprättats som
belyser nutritionens betydelse för hälsa och tillfrisknande samt varför det är viktigt att
det finns tydliga riktlinjer för arbetet.
För patienter är rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga och även en
ekonomisk fråga. Med rätt nutrition kan tillfrisknandet påskyndas, sjukdomar bromsas
och behovet av läkemedel senareläggas. Region Jämtland Härjedalens kostenhet strävar
efter att servera mat som är välsmakande, tilltalande, har rätt konsistens och vars
näringsinnehåll stämmer överens med de rekommendationer som anges i
livsmedelsverkets "Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg", Socialstyrelsens "Näring
för god vård och omsorg. En vägledning för att förebygga och behandla undernäring" samt
Livsmedelsverkets övriga rekommendationer. Utöver dessa rekommendationer ska
också övergripande mål inom hälso- och sjukvård, ekonomi, miljö med mera återspeglas
i kostenhetens arbete med måltider.
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För att uppnå bästa tänkbara kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården är det
viktigt att det för den enskilda individen ställs samma krav på nutritionsbehandlingen
som på annan medicinsk behandling. I det arbetet behövs en tydlig vägledning för beslut
på alla nivåer inom området. Till exempel i arbete med livsmedelsupphandlingar,
verksamhetsspecifika planer, riktlinjer och ansvarsbeskrivningar. Även om kostenheten
idag arbetar utifrån nationella riktlinjer och övergripande mål saknas specifika
bestämmelser för kost och nutrition inom Region Jämtland Härjedalen. Bland annat
dokument som beskriver hur medarbetare ska förhålla sig i kostfrågor och vilka
ansvarsförhållanden som gäller, exempelvis utifrån de krav dietisterna har utifrån sin
yrkesutövning i förhållande till avdelningarnas efterfrågan.
Mot bakgrund av ovan bör en policy för kost och nutritionsområdet upprättas. Policyn
ska i enlighet med Region Jämtland Härjedalens styrmodell som infördes 2013 ange
regionens värderingar och förhållningssätt till kost och nutrition. Policyn ska omfatta
patienter, medarbetare och besökare. Region Jämtland Härjedalens vision och värdering,
Livsmedelsverkets- och Socialstyrelsens rekommendationer samt andra relevanta
styrdokument, riktlinjer och principer ska vara grundläggande utgångspunkter. En kostoch nutritionspolicy bör även innehålla riktlinjer kring livsmedelssäkerhet. Utöver de
styrande livsmedelslagarna är det av yttersta vikt att det även finns lokala rutiner som
anpassar och implementerar de styrande dokumenten till vårdavdelningens lokala
förhållanden. Policyn kan vara vägledande i frågor kring miljö och klimat, vara styrande
för arbetet med kravställningar i livsmedelsupphandlingar och verksamhetsspecifika
planer. Den kan också ligga till grund för vilka dokument som ska styra utbud av koster
och livsmedel som ska tillhandahållas av Region Jämtland Härjedalen.
Region Jämtland Härjedalens nutritionsråd och dietist ska involveras i arbetet med
policyn. Arbetet med policy bör också genomföras parallellt med pågående arbeten
inom folkhälsoområdet, exempelvis revidering av länets folkhälsopolicy, och det
planerade arbetet under 2016 med en översyn av Region Jämtland Härjedalens
styrdokument. Policyn ska behandlas i regionfullmäktige senast vid sammanträdet i
oktober 2016.

Beslutsunderlag
Motion från Berit Johansson (C) om policy för kost och nutrition
PM om kost och nutrition

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls.

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar avslag på motionen.
”Detta på grund av att jag inte ser att det är en politisk fråga. Istället är det en
verksamhetsfråga att tillse att samma krav ställs på nutritionsbehandling som på annan
medicinsk behandling. Livsmedelssäkerhet ser jag heller inte vara av den digniteteten att
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det är aktuellt för en policy.
I enlighet med mitt initiativärende den 131128 (”Tydliggörande av kostenhetens
uppdrag – för lång sikt och daglig hantering”) är det dessutom redan beslutat att det ska
kvalitetssäkras så att patienten får den mat den behöver - både som medicinsk
behandling och som en del av tillfrisknandet. Då konstaterades också att kostfrågan, på
samma vis som övriga hälso- och sjukvårdsfrågor, kräver ett samarbete och fungerande
rutiner mellan olika professioner för alla som hanterar och ordinerar kost.
Idag när hälso- och sjukvården till stora delar även är organiserad med en mindre grupp
av personal som har som uppgift att ansvara för manhantering och annan vårdnära
servicen bör förutsättningen för efterlevnaden av rutiner och regler vara bra liksom
implementering av eventuella förändringar över tid
Jag ser heller inte hur en policy för kost och nutrition ska kunna garantera att en
inriktning på regionens livsmedelsupphandling kommer att resultera i exempelvis inköp
av giftfri frukt och grönsaker, samt antibiotikafritt kött, så länge det inte ekonomiskt
budgeteras för detsamma. Av samma anledning tror jag heller inte att en policy medför
att bemanningsbehovet gällande dietister uppfylls.”
Elin Lemon (C) yrkar bifall till motionen.
Monalisa Norrman (V) yrkar bifall till Anna Hildebrands yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Anna Hildebrands
avslagsyrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls.

Reservation
Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
--------------------------

Yrkande
Anna Hildebrand (MP) yrkar avslag på motionen.
Jan-Olof Andersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Berit Johansson (C) yttrar sig och tackar för förslaget att bifalla motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Anna Hildebrands
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avslagsyrkande och finner regionstyrelsens förslag antaget.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen bifalls.

Reservation
Anna Hildebrand (MP) lämnar följande reservation: Jag reserverar mig mot beslutet till
förmån för mitt eget avslagsyrkande. Huvudanledningen är att jag inte ser att det är en
politisk fråga. Istället är det en verksamhetsfråga att tillse att samma krav ställs på
nutritionsbehandling som på annan medicinsk behandling.

Utdrag till
Enhetschef vid kostenheten

Valärenden 2016 (RS/1/2016)
§ 30 Almi företagspartner MITT AB: Kompletterande
nominering av 1 ledamot till styrelsen för perioden fram
till och med 2018-12-31.
Valberedningen föreslår Eva Hellstrand (C) till ledamot.
Christer Siwertsson (M) förslår Susanné Wallner (M) till ledamot.
Thomas Andersson (C) hävdar att centerpartiet, vänsterpartiet, kristdemokraterna och
miljöpartiet ingått valteknisk samverkan.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 20.20
Sammanträdet återupptas kl. 20.30
Margareta Winberg (S) informerar om att eftersom lagen om proportionalitet kräver att
antalet ledamöter som ingår i den valtekniska samverkan ska vara minst närvarande
ledamöter delat med 1 plus det antal som ska väljas. Det innebär 45/2=23. Då endast 12
av de i den valtekniska samverkan var närvarande avvisar ordförande förslaget om
valteknisk samverkan.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och Christer Siwertssons
yrkande och finner Christer Siwertssons yrkande antaget.
Justerandes sign
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Omröstning
Omröstning begärs och sluten omröstning genomförs. 45 ledamöter är närvarande.

Omröstningsresultat
Susanné Wallner (M) 30 röster
Eva Hellstrand (C) 15 röster
Ordföranden finner att Susanné Wallner (M) nomineras till ledamot.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Till Almi företagspartner Mitt AB nomineras:
Ledamot:
Susanné Wallner (M)

§ 31 Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening:
Kompletteringsval av 1 ombud och 1 ombudsersättare för
perioden fram till och med 2018-12-31.
Valberedningen föreslår:
Ombud
Karin Österberg (MP)
Ombudsersättare
Anton Hammar (S)

Yrkande
Anton Nordqvist (MP) föreslår att David Bell (MP) utses till ombud istället för Karin
Österberg (MP).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och Jonny Springes yrkande
och finner Jonny Springes yrkande antaget.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Till Jämtland Härjedalens Turism ekonomisk förening utses:
Ombud
David Bell (MP)
Ombudsersättare
Anton Hammar (S)

Justerandes sign

Justerandes sign
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Protokoll
Regionfullmäktige
2016-02-09--10

§ 32 Regionala utvecklingsnämnden: Fyllnadsval av
ersättare för tiden fram till och med 2018-12-31 i stället
för Hans Wessén (M) som avsagt sig uppdraget
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

På valberedningens förslag utses:
Ersättare:
Kurt Scherl (M)

§ 33 Regionstyrelsen: Fyllnadsval av ersättare i stället för
Hans Wessén (M) som avsagt sig uppdraget
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

På valberedningens förslag utses:
Ersättare:
Lise Hjemgaard Svensson (M)

§ 34 Utskottet för infrastruktur: Fyllnadsval av ersättare
för tiden fram till och med 2018-12-31 i stället för Hans
Wessén som avsagt sig uppdraget.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

På valberedningens förslag utses:
Ersättare:
Kurt Scherl (M)

§ 35 Utskottet för personal: Fyllnadsval av ersättare för
tiden fram till och med 2018-12-31 i stället för Hans
Wessén som avsagt sig uppdraget
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

På valberedningens förslag utses:
Ledamot:
Thomas Gutke (M)

Justerandes sign

Justerandes sign
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Protokoll
Regionfullmäktige
2016-02-09--10

§ 36 Länstrafiken i Jämtlands län AB: Fyllnadsval av
ledamot för tiden fram till och med 2019-12-31 i stället
för Hans Wessén (M) som avsagt sig uppdraget
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

På valberedningens förslag utses:
Ledamot:
Elisabeth Sjöström (M)

§ 37 Viltförvaltningsdelegationen: Nominering av ledamot
för tiden fram till och med 2018-12-31 i stället för JanErik Hagström (S) som avsagt sig uppdraget
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

På valberedningens förslag utses:
Ledamot:
Kjell Tjärnås (S)

§ 38 Vårdvalsnämnden: Fyllnadsval av ledamot för tiden
fram till och med 2018-12-31 i stället för Lise Hjemgaard
Svensson (M) som avsagt sig uppdraget.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

På valberedningens förslag utses:
Ledamot:
Göran Fürstenberg (M)

Justerandes sign

Justerandes sign
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