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MOTION

Motion om eventuell anställning av avancerade
specialistsjuksköterskor
Det görs idag många försök att hjälpa läkarna i våra landsting. Kreativiteten och
ambitionen är stor vad gäller att f inna nya sätt att avlasta läkarna så att de skall
kunna utöva sin yrkesroll mer effektivt och pragmatiskt.
Ett exempel på en väl beprövad metod är att införa läkarsekreterare. Det finns
idag fler sätt då innovationerna inom vårdsektorn går framåt.
Idag finns det något så fint som avancerade specialistsjuksköterskor. Det är
precis som det låter, en uppgradering av sjuksköterskeyrket. En avancerad
specialistsjuksköterska kan t .ex. ta ansvar för ronder, skriva ut remisser, utöva
kroppsundersökningar, bedöma diverse provsvar och t.o.m. skriva ut patienter.
I Sverige är detta en ny grupp av sjuksköterskor. I Holland och USA har man
haft liknande personal inom vården som varken är läkare eller sjuksköterskor,
utan någon däremellan.
I flera av våra landsting så har man idag infört avancerade
specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård. Dessa tar således över en del av
läkarens uppgifter på respektive avdelning fast man behåller sin roll som
sjuksköterska i övrigt. Detta bidrar till att man får säkrare vård och kortare
väntetider. Utbildningen som krävs för att bli en avancerad
specialistsjuksköterska är en masterutbildning. Detta är ett lyft på flera sätt för
de sjuksköterskor som vill utbilda sig. Både lönemässigt och karriärmässigt.
Givetvis är tanken att dessa uppgraderade sjuksköterskor skall finnas inom fler
områden än inom kirurgin. Våden och tekniken blir allt mer avancerad och
ställer allt högre krav på våra läkare. Därför är dessa avancerade
specialistsjuksköterskor ett välkommet tillskott inom vården. Detta skulle
säkerligen vårt landsting behöva .
Därför yrkar Sverigedemokraterna i Jämtlands Region :
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Att man undersöker möjligheterna, behovet och fördelarna med att ha
avancerade specialistsjuksköterskor i vårt landsting.
Att man gör upp en plan på hur man skall införa avancerade
specialistsjuksköterskor om ovan undersökning visar att detta skulle vara
motiverat.

SVERIGEDEMOKRATERNA
Region Jämtland.
Regionsfullmäktige Jämtland/Härjedalen.
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Motion om att ge tandläkare större möjligheter att anmäla
barnmisshandel.
Det har, runt om i riket, diskuterats huruvida tandläkare blundar för
barnmisshandel. Barnombudsmannen har gjort undersökningar som
pekar på att många tandläkare låter bli att anmäla misstänkta fall av
barnmisshandel till Socialtjänsten. Givetvis så skall man även ha i
åtanke att tandläkarna eller tandskötarna skall ges kunskap och
ökade möjligheter för att kunna anmäla misstänkta fall av
barnmisshandel till socialstyrelsen.

Därför yrkar Sverigedemokraterna i Region Jämtland/Härjedalen
Att man verkar för att öka kunskapen och möjligheterna för
folktandvården att upptäcka och anmäla misstänkta fall av
barnmisshandel.

Peter Johansson: Ledamot Region Jämtland/ Härjedalen
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Motion angående åte rkoppling från sjuksköters kor som valt att avs luta sin ans tällning
hos Jämtlands läns landsting.
Bakgrund
Rekryteringen av legitimerade sjuksköterskor med olika specialiteter blir allt svårare. Stora
pensionsavgångar kommer också till som ytterligare fö rsvårar bemanningsarbetet av aktuell
yrkesgrupp. Vi ser också illavarslande tendenser med att stafetter blir lösningarna också när det
gäller bemanning av just sjuksköterskor, detta i sin tur ö kar på kostnaderna ytterligare, när det
gäller stafetter.

Förslag
Undertecknad föreslår att landstingsfullmäktige ger i uppdrag att utreda möjligheten att kartlägga
orsakerna till varfö r före detta anställda sjukskö tersko r valt att avsluta sin anställning inom
Jämtlands läns landsting. Kartläggningen kan ske genom telefonintervjuer, enkäter eller på annat
sätt. Kartläggningen ska sedan ligga till grund i arbetet med att göra Regio n Jämtland Härjedalen
till en attraktiv arbetsgivare, inte minst för sjukskö terskor. Detta förfarande kan också appliceras
på andra yrkesgrupper.

~s ~'Ii vJaJJMJ

Susanne Wallner, M och regionfullmäktigeledamot
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Medborgarförslag
Till
Region Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 Östersund

Datum: 150305
Namn: Ann-Chatrine Ramstedt
Gatuadress: Ängesvägen 50
Postnummer och ort: 840 40 5venstavik

T elefon- / mobilnummer: 073-1832062
E-postadress: ann-katrin.ramstedt@hotmail .com

Förslaget i korthet:
Ta bort besöksavgiften för mammografiundersökningarna

Motivering (beskriv och motivera ditt förslag) :
Då aortascreeening och PSA prov är gratis för männen bör mammografi också vara avgiftsfri.

Härmed godkänner jag att Region Jämtland Härjedalen lagrar och behandlar dc personuppgifter jag lämnat.
Förslaget kommer att diarieföras och blir därmed offentligt, förslaget kommer även att bli publicerat på regionens

wcbbplats.

UnderSkrift:.-,-v-,-,f,I-1,'11,-,-=~ä-,-__/jG~
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Motion
Utred förutsättningarna för att införa en förmånsportal

Region Jämtland Härjedalen står inför en tid av stora rekryteringsbehov. Det kommer ställas
allt högre krav på arbetsgivarna, eftersom allt fler kommer gå i pension och för få utbildas.
För att Regionen skall lyckas attrahera nya medarbetare såsom bland annat
undersköterskor, sjuksköterskor, lärare, läkare och specialister. Inom industrin och it saknas
också kompetens, listan kan göras lång .
För att höja vår attraktionskraft vill vi jag att vi utreda förutsättningarna för att ta fram ett
breddare förmånsutbud, som erbjuder liknande förmåner till kvinnor och män via en så kallad
förmånsportal. Det handlar om att erbjuda ett flexibelt förmånsutbud för att kunna tillgodose
en diversifierad arbetsgrupp med olika behov att uppnå balans i livet. Förmåner är ganska
vanliga i näringslivet. Flera kommuner i Sverige har detta och många jobbar med att se över
just denna typ av lösningar för att skapa attraktion i sin kommun eller region . Det kan vara
allt från ren inflyttar service och erbjudanden i regionen till att skapa smarta lösningar inom
pensioner, försäkringar och finansiell planering . Det är komplexa områden som många
gånger skapar både ångest och förvirring i en djungel av utbud .
Det är ofta mycket information som ska filtreras till vad som gäller just mig som privatperson
och därför är det viktigt att kunna skapa förståelse kring och trygghet i den totala
ersättningen som kan erbjudas. Det är viktigt att göra det enkelt att förstå och på så viss
skapa ett intresse för den kommande pensionen som exempel. Regionens boende och
anställda kan på så vill få hjälp för att säkerställa att man har bättre förutsättningar för
framtida behov i sitt sparande än att "tappa bort" pengar på grund av okunskap.
I vår region kunde man som det turistlän vi är koppla på andra förmånstjänster såsom
erbjudanden från våra lokala destinationer. Regionen är rik på "upplevelser" via det breda
turistutbud som idag finns och detta skulle gynna både miljö och den egna plånboken.

Jag yrkar därför att:
En arbetsgrupp tillsätts som får i uppdrag att diskutera med parterna om en möjlig
lösning .
Gruppen skall ha en sammansättning av näringsliv, tjänstemän, politiker,
medborgare.

&C
\"vrS vJuv~"eY

Susanne Wall ner (M)

Regionfullmäktige ledamot Jämtland Härjedalen

ÄRENDE 8

Folkpartiet Liberalerna
Jämtlands län

Interpellation
till Robert Uitto
DAMMSÄKERHET
Dagens Nyheter har den senaste tiden haft en artikelserie om
”cyberhot” och om Sveriges möjligheter att skydda sig mot
”cyberkrig”. I sina undersökningar fann DN bland annat ett vatten
kraftverk som låg helt öppet att styra. I Jämtland Härjedalen har vi
ett stort antal vattenmagasin vars dammluckor styrs från platser
långt ifrån magasinen och från ett flertal olika ägare/intressenter.
Under förra året kunde vi läsa om att ett bolag i Norge, som
Jämtkraft är delägare i, av ”misstag” tömde en hel sjö.
Jag undrar nu
om Du och Region Jämtland Härjedalen har någon uppfattning
om riskerna vid en ”cyberattack” riktade mot att öppna damm
luckor i regionen
och om Du och Region Jämtland Härjedalen har någon uppfatt
ning om hur den regionala utvecklingen skulle påverkas av att
samtliga dammluckor ovanför Storsjön öppnas samtidigt.
Östersund 8 januari 2015

Mats El Kott
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Interpellation

2015-03-19

Ställd till regionstyrelsens ordförande Anna-Marie Johansson
Mångbesöks modellen har sitt ursprung ur ett arbete som skedde i Kalmar. Arbetssättet har
använts i Kalmar sedan 2004 och 1 600 patienter har varit med om den bredare utredning som
ingår i modellen. En studie gjord i Kalmar 2003 visade att 3 % av patienterna gjorde 13% av
besöken på akutmottagningen. Patienterna är i alla åldrar. Samtalet med sjuksköterskan tar i
genomsnitt 20 minuter. Sittandes på sängkanten fyller sjuksköterskan i ett omvårdsformulär och
frågar om patientens förklaring till besöket, kroniska sjukdomar, tidigare vård och eventuellt
missbruk. Med patientens medgivande kan sedan sjuksköterskan ta kotakt med de
samverkanspartners, t.ex. socialtjänsten, psykiatriker, eller annan som behövs för att patienten ska
få den hjälp som den behöver. Hälften av patienterna träffar psykiatrikern. Kopplingen mellan
kroppsliga och själsliga problem är en styrka i modellen . Man frågar om sådant som nedstämdhet,
oro, depression eller ångest vilket sällan sker i den vanliga akutvården. En utvärdering gjord 2005
visar att mångbesökarmodellen (MBl'v!) sparar runt 5 miljoner om året genom att patienterna kan
minska sin vårdkonsumtion . De flesta patienterna är också nöjda med hur de tas om hand. MBM
innebär besparingar även om arbetssättet kräver mer personal på akuten. Trots att MBM funnits
så länge och fått flera utmärkelser har modellen inte några efterföljare, så vitt Kalmarborna vet.
Det är obegripligt med de goda siffror man uppvisar.
Mot bakgrund av den utredning kring mångbesöksmodellen som är gjord önskar jag ställa en del
relevanta frågor.
Har man följt samma modell här eller har man enligt vad man påstår gjort en egen
modell?
2. Om detta är en egen modell vem har tagit fram den?
3. Om det inte är det och man döpt den till samma namn har man använt samma metodik?
4. Vad avser man att göra nu med modellen?
1.

Susanne Wallner, M.
Regionfullmäktigeledamot Jämtland Härjedalen
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INTERPElLATION
Medicinsk kunskap är färskvara. Utgångspunkten för vården måste vara att patienten
alltid ska ha tillgång till den bästa och mest prisvärda behandlingsinsatsen och då är
vårdpersonalens kunskap och utbildning avgörande tillsammans med förmågan att
organisera vården på ett patientcentrerat sätt.
Att sjukvården löpande utmönstrar icke eller mindre verksamma behandlingsmetoder och
anammar ny kunskap borde vara en självklarhet. Ett framgångsrikt arbete med detta
hänger intimt samman landstingens resurser för fortbildning av vårdpersonal.
Sverige saknar system som kontinuerligt kontrollerar läkarnas och vårdpersonalens
kompetens . 2005 gjordes en överenskommelse som innebär att läkemedelsföretagens
möjlighet att betala för läkar- å vårdanställda utbildning/fortbildning endast utgör en
liten del av kostnaderna . Landsting/region har nu ensamma ansvaret att finansiera och
garantera fort- å utbildning. Sen årsskiftet 2015. får inte längre industrin sponsra läkares
utbildning alls. Numera ska allt betalas av arbetsgivarna. Det finns bland vårdpersonal en
stor oro att nivåerna på tillgång till fortbildning drastiskt har minskat de senaste 10
åren.
Som folkvalda måste vi ställa oss frågan vad denna utveckling har för patienterna?
Vården i landet är redan dokumenterat ojämlik utifrån geografisk hemort och framtida
satsningar och prioriteringar av fortbildning kan avgöra om de skillnaderna kan minskas .
Tillgång till fortbildning är också en konkurrensfaktor när det gäller rekrytering av
vårdpersonal.
Därför frågar jag:
1.

2.

Hur har vårdpersonalens fortbildning förändrats i såväl volym som kostnader i
Region Jämtland Härjedalen de senaste tio åren?
Hur avser regionens politiska majoritet hantera utmaningen att hålla en likvärdig
nivå jämfört med övriga landsting/regioner på fortbildning av vårdpersonal?

Centerpartiet
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Interpellation

Ställd till Anna Hildebrand an svarig fö r fo lkhälsofrågo rna i Region J ämtland Härjedalen.

För oss som läst på i lite olika dokument ute i länets kommuner kan med oro
konstatera att i allt fler välfärdsredovisningar se hur unga kvinnors ohälsa blivit allt
sämre. Tittar man på den del som rör unga medborgare, så finns det ett tydligt och
obekvämt mönster som sticker ut. Det är den del som handlar om den psykiska
hälsan hos våra unga kvinnor, framförallt årskurs 1 på gymnasiet, där staplarna på
ett tydligt sätt sticker ut. De är en grupp som mest tydligt upplever stress, illamående
och som inte äter skollunchen . Gymnasiet har ett uppsamlingsområde från hela länet
och är således en fråga kring både hälsa och regional utveckling för hela regionens
ungdomar. Många skulle kunna hävda att det är naturligt att denna grupp sticker ut
pågrund av flera omständigheter som bland annat rör byte av skola, nya
klasskamrater, nya skolämnen och nya miljöer etc. Jag vågar hävda att det är
oacceptabelt att vi finner oss i att detta är naturligt. Vi har ett ansvar för alla
medborgares hälsa , i synnerhet de som inte kan framhäva sig själva . Detta är en av
våra största utmaningar när det gäller folkhälsoarbetet i regionen som vi inte får
kapitulera för.

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag:

1. Vad anser du vara de viktigaste åtgärderna som regionen bör göra kortsiktigt?
2. Hur gör ni långsiktigt för att säkra en hållbar folkhälsa för våra unga kvinnor?
3. Vilka konkreta åtgärder avser den politiska majoriteten att vidta för att öka den
generella fol

älsan och psykiska hälsan hos regionens unga befolkning?

Joel Nordkvist (M) - Ledamot av regionfullmäktige
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Interpellation till Bengt Berqvist personalpolitiska utskottet
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2015-03-24

Mot bakgrund av den problematik vi har när det gäller brist på sjuksköterskor, tycker jag att det
är dags att börja utbilda undersköterskor till sjuksköterskor. Dessa bör under studietiden få
förmånen att ha betald utbildning. Idag går utbildningstakten för sakta, här har vi möjligheten att
gå förre andra regioner för att skapa fördelar för vår egen personalrekrytering.
Hur ser du på dessa möjligheter?
2. Om vi inte gör detta vilka tankar har du och övriga i majoriteten för att lösa
personalbristen?
1.
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Interpellation
Regionsfullmäktige Jämtland/Härjedalen 150414-15
ställd till den politiska majoriteten i Regionsledningen

Rett Center är ett nationellt svenskt center för Rett syndrom, en
sällsynt men svår neurologisk störning som drabbar företrädesvis flickor
i spädbarnsåldern. Detta center finns på Frösön där en klinisk och
vetenskaplig kompetens om sjukdomen finns samlad. Man har även ett
samarbetsavtal med Norrlands Universitetssjukhus. Centrat finansieras
med statliga medel och enligt uppgift finns idag en finansiering säkrad
fram till 2016.
Centrat står idag utan fast överläkare.
Vilka åtgärder har den politiska regionsledningen gjort, eller
planerar a göra, ror att säkra den fortsatta driften av Retts
Center so ett nationellt centrum i Jämtland även efter 2016.
Lars-Eri
ofsson KD
Margareta ahmoud Persson KD
Hans-Olof dersson KD
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Interpellation
Regionsfullmäktige Jämtland/Härjedalen 150414-15
ställd till den politiska majoriteten i Regionsledningen

Varje sommar ställs sjukvården inför stora utmaningar.
Sjukvårdspersonal har en lagstadgad rätt till semester
samtidigt som Region Jämtland Härjedalen skall kunna
erbjuda en patientsäker och kompetent sjukvård även
under sommarmånaderna.
Under perioden juni till augusti, har tidigare år, både
tillgången på vårdplatser och en patientsäker bemanning
varit bekymmersam.

Vilka förberedelser och åtgärder har vidtagits, vad
gäller tillgång till vårdplats och adekvat bemanning,
för att säkerställa en fungerande sjukvård under
somm en 2015?

Lars-Eri Olofsson KD
Margar ta Mahmoud Persson KD
Hans-O of Andersson KD
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Interpellation
Regionsfullmäktige Jämtland/Härjedalen 150414-15
ställd till den politiska majoriteten i Regionsledningen

Primärvården i Region Jämtland Härjedalen har under många år varit
underbemannad vad gäller tillgång till läkare.
Situationen förvärrades dramatiskt i samband med stafettläkarstoppet
2013 och antalet distriktsläkarvakanser har därefter ökat. HC Torvalla och
HC Brunflo står därtill utan fasta läkare och situationen är ytterst
bekymmersam på andra hälsocentraler bl.a. Funäsdalen.
Den situation som primärvården befinner sig i äventyrar inte bara
patienternas rätt till en trygg och säker vård utan innebär också betydande
kostnadsökningar för att få verksamheten flytande.

Vad har den politiska majoriteten i regionen för planer, både
akuta och långsiktiga, för att komma till rätta med den
oerhört lvarliga situationen vi har i primärvården?

Margare Mahmoud Persson KO
Hans-Ol f Andersson KO
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FRÅGA
En viktig hörnsten i vårdvalsreformen är att behandla landstingslregiondriven och
privat driven primärvård på ett konkurrensneutralt sätt. Regionen har förbundet
sig att kompensera de privata utföra rna i Hälsovalet när den egna primärvården
drar över budget och konsumerar ett större ekonomiskt utrymme än vad
ersättningsmodellen egen tl igen medger.
Därför frågar jag:
L Hur stora belopp, som avse r överdragen för 2011, kommer utbetalas?
2. Vilka besked har getts privata vårdgivarna i Hälsovalet när det gä ller
ersättninga rna och tidpunkt för utbetalningarna som avse r 20 11 års
verksamhet?

Brunflo l april 20 15

(jA tt~L~(jJ~ Ju0Vvl ~\../v
Marianne Larm Svensson
Centerpartiet
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ÄRENDE 14
R EGIO N

JÄMTLAND
HÄRJEDALEN
Revisionskontoret

Skrivelse
2015-01 -19
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Dm REV/ 1/ 2015

Revisionsdirektör Majvor Enström
Tfn: 063- 14 75 28

Regionfullmäktige

FRAMSTÄLLAN OM TILLÄGGSANSLAG

vår fram ställan om tilläggsanslag föranleds av att det vid tiden för vå r budgetframställan saknades
full ständiga uppgifter om region bildningens konsekvenser för revisionsuppdraget. Förändringarna i
den politiska organisationen efter valet var heller inte kända. Vi står dessutom inför en nyrekrytering
av revisionsdirektör under året.
De ökade kostnader under 2015 för revisionsverksamh eten som vi nu kan beräkna avser följande:
- Utökat revisionsuppdrag med två nämnder
- Utökning av revisorskollegiet med två ledamöter fr.o.m. 2015
- Dubbla revisorskollegium und er l:a kvartalet 2015
- Ökad arvodesersättning för ordförande och v. ordförande (punkt 8.4)
- Rekrytering av ny revisionsdirektör

Vi hemställer om ett tilläggsa nslag för 2015 på totalt 400 000 kr
Vi bifogar ett underlag med beräknade kostnader för vår framställan (bi laga 1)

För Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

~?4.~ . ~Be[Ol ~:

Annelie
Vice ordförande

Kopia till
Särski lda budgetberedningen för revisorernas anslag/fullmäktiges presidium
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Revisionskontoret

2015-01-19
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Bilaga 1

Revisionsdirektör Majvor Enström
063-14 75 28

FRAMSTÄLLAN OM JUSTERING AV ANSLAGET FÖR
REVISIONSVERKSAMHETEN ÅR 2015
I det följande redovisas beräkningar av de kostnader som tillkommer med
anledning av regionbildning, valresultatet mm:


Utökat revisorskollegium efter valet 2014
”Regionen har en revisor för varje parti som är representerat i
regionfullmäktige. Antalet ska uppgå till minst fem”. 1
Revisorskollegiet i Jämtlands läns landsting har under föregående
mandatperiod bestått av 6 revisorer, en för vardera parti som varit
representerade i landstingsfullmäktige.
Den fr o m 2015 nybildade Region Jämtland Härjedalen har, i enlighet
med valresultatet, 8 partier representerade i regionfullmäktige och
revisorskollegiet utökas följaktligen med 2 ledamöter.
Beräknad kostnad: 70 000 kr (exkl arbetsgivaravgift och förlorad
arbetsinkomst)



Dubbla revisorskollegium
Uppdraget som revisor är slutfört inte förrän revisorerna året efter
mandatperioden har avslutat granskningen av verksamheten och
avlämnat revisionsberättelsen för mandatperiodens sista år. De nyvalda
revisorskollegiet tillträder vid årsskiftet och revisionen har därmed
dubbla kollegier under de fyra första månaderna av den nya
mandatperioden.
Beräknad kostnad: ca 7 000 kr (exkl arbetsgivaravgift )



Ändrade arvodesregler fr o m 2015
I arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen som
gäller fr.o.m. 2015 föreskrivs följande:

1

Reglemente för revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

fel! talet kan inte representeras i angivet format.

Adress: Göviken Postadress:831 83 Östersund Telefon: 063-14 75 00 Telefax: 063-15 38 00
E-post: revision@jll.se Internet: www.jll.se Bankgiro: 250-0486 Postgiro: 8 28 00-4

Jämtlands läns landsting
Regionens revisorer
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”Revisorernas ordförande och vice ordförande har rätt till
förrättningsarvode för deltagande i förrättningar som har samband med
revisionsuppdraget men inte har samband med revisorernas
förvaltning.”
Enligt tidigare arvodesregler har det fasta arvodet för ordförande och
vice ordförande innefattat även möten mm som inte behandlat
revisorernas förvaltning. Exempelvis deltagande i samtliga
fullmäktigemöten, träffar med fullmäktiges presidium, träffar med
landstingsstyrelsen och egna verksamhetsbesök.
Beräknad kostnad: 23 000 kr (exkl arbetsgivaravgift)


Rekrytering av ny revisionsdirektör
Nuvarande revisionsdirektör går i pension i och med 2015 års utgång.
Rekryteringen av ny revisionsdirektör beräknas genomföras med målet
att den nya direktören ska kunna tillträda i månadsskiftet
november/december för att möjliggöra en bra introduktion för denne
och ett ordnat överlämnande från den avgående direktören.
Beräknad kostnad: 200 000 kr (referens; rekryteringen av
ekonomidirektören)



Utökat uppdrag maa regionbildningen
Revisorerna har att granska all verksamhet och i den omfattning och
med den inriktningen som behövs för att få ett tillräckligt underlag för
sin och fullmäktiges bedömning i ansvarsprövningen.
I revisionsuppdraget ingår även den verksamhet som bedrivs i bolag,
stiftelser, Samordningsförbundet i Jämtlands län, Norrlandstingens
regionförbund, Gemensamma nämnder och externa utförare i
Hälsovalet.
Med bildandet av Region Jämtland Härjedalen har
granskningsuppdraget utökas som följd av de verksamheter som
överflyttas från regionförbundet. En liknande bedömning har
regionstyrelsen gjort avseende sitt uppdrag vid övertagande av det
regionala utvecklingsansvaret.
Den nya Regionen innehåller två nya nämnder, Vårdvalsnämnden och
Regionala utvecklingsnämnden där granskningen ska vara av den
inriktningen och omfattningen att dessa nämnder kan ansvarsprövas på
samma sätt som den prövning som görs för regionstyrelsen.
I den nya Region Jämtland Härjedalen ingår de verksamheter som vid
bildandet av Regionförbundet Jämtlands län gick över från landstinget.
På grund av ekonomiska skäl har verksamheten i dessa inte granskats
sedan överflyttningen. Dessutom utökas revisionsuppdraget även med
näringslivsstöd och utvecklingsprojekt som tidigare hanterades i
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Jämtlands läns landsting
Regionens revisorer

24
2015-01-19

Länsstyrelsen. Detta ställer ökade krav på revisorernas riskanalyser och
granskningsinsatser. Särskild uppmärksamhet från revisorerna
kommer att behövas under året för samgåendet då alla system, rutiner
mm ska fogas samman.
Erfarenheter från bildandet av andra regioner exempelvis Halland visar
på ett märkbart ökat behov av revisionsinsatser under bildandet men
även några år efter bildandet av regionen. Detta på grund av ökade
risker för brister i interna kontrollen, effektivitetsbrister mm.
Beräknad kostnad; 100 000 kr

3 (3)

ÄRENDE 14
Utdrag sammanträdesprotokoll

2014-06-03
Särskilda budgetberedningen

§ 15 Revisorernas budget för 2015 (LS/778/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har lämnat in en budgetframställan för år 2015 till särskilda
budgetberedningen.
Revisorerna bedömer att budgeten för revisorernas verksamhet för år 2015 bör uppgå till
5 400 000 kronor med tillägg av de uppräkningar som gäller för landstingets budget.
Landstingets revisorer bedömer att revisionsuppdraget för regionens revisorer kommer att
bli mer omfattande än det hittillsvarande uppdraget. Det kommer därmed att krävas en
generell ökning av anslaget för revision. På kort sikt kan det även komma att behövas
extrainsatser i samband med regionbildningen och den närmaste tiden därefter.
Revisorerna vill därför ges möjlighet att återkomma med tilläggsäskande när alla delar i
regionbildningen är klar. Den bekymmersamma ekonomiska situationen i
landstingsverksamheten kräver att revisorerna som fullmäktiges kontrollorgan ägnar
särskild uppmärksamhet åt hur styrelsen hanterar de i många hänseenden svåra och
olikartade frågorna för att åstadkomma en ekonomi i balans.
Den regionala utvecklingsverksamheten inklusive folkhögskolor, kultur och kollektivtrafik
fanns i landstingets verksamhet innan den fördes över till Regionförbundet i Jämtlands län
under 2011 och 2012. I samband med att regionförbundet bildades tillfördes
regionförbundet resurser för den politiska kostnaden för revisionen. Anslaget till
revisionsverksamheten i landstingest påverkades dock inte på grund av bildandet av
regionförbundet. Däremot fick revisorerna en minskning av anslaget med 200 000 kronor
för 2011 till följd av beslut med anledning av Omställning 2010. Större delen av den
verksamhet som kommer att återföras omfattades av revisionsverksamheten fram till och
med år 2010. De nya uppgifter som har tillförts regionförbundet och de ytterligare
uppgifter som kommer att tillföras regionen från staten är inte av den omfattningen att de
behöver påverka omfattningen på uppdraget. Med hänsyn till detta bör man inom ramen
för befintlig budget med uppräkning kunna genomföra en verksamhet som väl uppfyller
kraven på god revision. Med hänsyn till landstingets ekonomiska situation är det också
svårt att motivera en utökning av ramen. Budgeten bör därför fastställas till samma nivå
som för år 2014 med tillägg av de uppräkningar som gäller för landstingets budget.

Beslutsunderlag

Budgetframställan för revisionsverksamheten 2015.

Tjänstemannaförslag

Särskilda budgetberedningen föreslår landstingsfullmäktige
Budgeten för landstingets revisorers verksamhet för år 2015 fastställs till samma nivå som
för år 2014 med tillägg av de uppräkningar som gäller för landstingets budget.

Yrkande

Göte Norlander (C) yrkar följande:
1. Budget för landstingets revisorers verksamhet för år 2015 fastställs till 5 100 000
kronor för år 2015 med tillägg av de uppräkningar som gäller för landstingets
budget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utdrag sammanträdesprotokoll

2014-06-03
Särskilda budgetberedningen

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Göte Norlanders yrkande och finner det antaget.

SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGENS BESLUT

1. Särskilda budgetberedningen föreslår landstingsfullmäktige
Budget för landstingets revisorers verksamhet för år 2015 fastställs till
5 100 000 kronor med tillägg av de uppräkningar som gäller för
landstingets budget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDE 15

Kvalitetspolicy för Region Jämtland Härjedalen
Version: 1
Ansvarig: Regionfullmäktige
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Kvalitetspolicy Region Jämtland Härjedalen

Samordningskansliet
Solweig Nesterud

2015-02-03

Dnr:RS/103/2015

ÄNDRINGSFÖRTECKNING
Version
1.

Datum

Ändring

2015-02-03

Nyutgåva

28

2(3)

Beslutat av

Datum

Kvalitetspolicy Region Jämtland Härjedalen

Samordningskansliet
Solweig Nesterud

2015-02-03
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Dnr:RS/103/2015

Inledning
Region Jämtland Härjedalens visioner är ”God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län” samt
”En region att längta till och växa i”.
För att på ett systematiskt sätt kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa kvalitet i
arbetssätt och metoder har ett ledningssystem införts i verksamheten. Grunden till arbetet ligger i
att vårdgivare ska inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens
föreskrifter SOSFS 2011:9. Förutom detta omfattar regionens ledningssystem tre andra viktiga
arbetsområden: miljö, arbetsmiljö samt informationssäkerhet.

Värdering
Länsborna ska som patienter/kunder/uppdragsgivare och samarbetspartner i sitt
förhållande till landstinget:
• känna att deras behov är styrande för arbetet
• känna sig trygga i att tjänsterna utförs med kompetens och säkerhet
• uppleva att de bemöts med engagemang, lyhördhet och respekt
• känna att verksamhetsföreträdare har helhetssyn vid val av åtgärder
• känna att förslag och klagomål uppmuntras som ett led i att ständigt förbättra
organisationen
Ledare inom samtliga nivåer ska visa sitt engagemang genom:
• att vara tydliga med verksamhetens mål och resultat
• att basera åtgärder utifrån fakta och med en helhetssyn på verksamheten
• att ha en positiv människosyn och fokusera på samverkan, kommunikation och relationer
mellan människor
• att ha insikt om att det är organisationens individer som skapar verksamhetens resultat
och att alla måste få möjlighet att förstå sin egen roll och utveckla sin kompetens
Medarbetarna ska visa sitt engagemang genom:
• att ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete och tänka bort revirgränser av olika slag
• att vara delaktiga i arbetet med att nå verksamhetens mål och förbättra dess resultat
Verksamheterna ska använda ett process-/flödesinriktat arbetssätt genom att:
• kartlägga och dokumentera relevanta interna och externa processer/flöden
• fastställa mätbara mål och följa upp resultat
• fortlöpande utvärdera resultaten och fastställa nya mål för att ständigt förbättra
verksamheten
• jämföra verksamheten med andra och lära av de bästa
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Region Jämtland Härjedalen, hälso- och sjukvårdsstaben
Anna Kerstin Lejonklou
Kerstin Andersson- Thorell

2015-01-26

Underlag till förslag om att avveckla krav på hänvisning
från läkare i primärvård samt införa egen vårdbegäran i
Region Jämtland Härjedalen (Dnr RS/ 219 /2015)
Bakgrund

Den nya patientlagen ger vårdsökande mer och utökat ansvar samt möjlighet att söka
öppen hälso- och sjukvård i hela landet. Förutsättning är att vården ges av ett
landsting/region eller vårdgivare med avtal. Även om vårdsökande har möjlighet att
inkomma med egen vårdbegäran så avgör medicinska behovet prioritering av vården.
Inom olika landsting/regioner kan egen vårdbegäran benämnas olika, t.ex. egenremiss. I
detta förslag använder vi genomgående egen vårdbegäran i betydelsen att vårdsökande
kan söka öppen specialiserad och högspecialiserad vård själv utan att ha fått remiss från
en läkare i primärvård.

Utgångspunkter för remisser

Remissen används inom hälso- och sjukvården som underlag vid förfrågan mellan olika
professioner i hälso- och sjukvården.
Enligt Socialstyrelsens termbank är definitionen: en handling som utgör beställning av
tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient.
Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2004:11, reglerar vårdgivarens och
verksamhetschefens ansvar för hur remisser ska utformas och hanteras. Remissen blir ur
den vårdsökandes perspektiv ett instrument för att nödvändiga uppgifter ska finnas
tillgängliga för bedömning av en vårdsökandes medicinska behov.
Remissen är alltså ett instrument för att hantera patientinformation på ett tydligt sätt.
Remissen behöver vara kvar som informationsunderlag mellan professioner inom hälsooch sjukvården mellan olika specialiteter och vårdnivåer.

Ska vårdsökande själva få inkomma med egen vårdbegäran?

De flesta landsting/regioner har börjat tillämpa möjligheten att vårdsökande själva ska
få inkomma med egen vårdbegäran till specialiserad öppen vård.
I nuläget har medborgarna möjlighet att inkomma med egen vårdbegäran i 17 av 21
landsting/regioner. Region Jämtland Härjedalen är en av de fyra landsting/regioner
som fortfarande har kvar kravet på hänvisning. I alla fyra pågår diskussioner om att
avveckla detta samt ge medborgarna möjlighet till egen vårdbegäran.
Egen vårdbegäran ska ses som ett alternativ för en vårdsökande att söka öppen
specialiserad och öppen högspecialiserad vård utan att vända sig till primärvården först.
Men ingen vårdsökande ska tvingas att inkomma med egen vårdbegäran. Det innebär
alltså att primärvårdens remissförfarande till specialiserade vården behålls parallellt med
egen vårdbegäran.
Egen vårdbegäran kan vara såväl muntlig som skriftlig. En egen vårdbegäran bedöms på
samma sätt av hälso- och sjukvårdens medicinska kompetenser, som om vårdbegäran
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vore skriven av en läkare. Det är således fortsatt vårdsökandes medicinska behov som
avgör tillgången till vården. Ytterst är det den mottagande specialiteten, som avgör
vilken vård och på vilken vårdnivå som den vårdsökande ska få hjälp. Det kan innebära
att den vårdsökande hänvisas till primärvård eller till egenvård.
Vårdgarantin börjar att räkna från den dagen då vårdsökandes vårdbegäran bedöms och
accepteras av vårdgivaren.
Erfarenheter från andra landsting/regioner som har gjort motsvarande förändring visar
att vissa enstaka verksamheter inledningsvis har haft en anhopning av vårdsökande
med egen vårdbegäran. En anhopning som sedan planat ut.
En effekt kan också bli att tillgängligheten till vård påverkas positivt. Arbetssättet kan
även innebära ett sparat besök i primärvården, vilket kan ge andra patienter tillträde.
Om beslutet fattas innebär det att planerings- och förberedelsearbete behöver
genomföras i verksamheterna. Det är anledning till att beslutet föreslås verkställas
januari 2016.

Sammanfattning

Förslaget innebär enklare förfaringssätt för vårdsökande som vill nyttja möjligheten att
söka öppen specialiserad och högspecialiserad vård i hela landet.
 Avveckla kravet på hänvisning från läkare i primärvård till öppen specialiserad
och öppen högspecialiserad vård. Införa möjlighet till egen vårdbegäran
 Behålla specialistvårdsremissen som informationsunderlag mellan hälso- och
sjukvårdens olika specialiteter, professioner och vårdnivåer kommer att vara
kvar.
 Specialistvårdsremissen är betalningsunderlag mellan landsting/regioner.

2(2)
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ÄRENDE 19

_
REGION
JAMTLAND HÄRJEDALEN

2015 -01- 07

Medborgarförslag

Dnr··.. ······J..........l20.........
Till:
Jämtlands läns landsting
Box 654
831 27 Östersund

Datum: 2015-01-04
Från:

It

Namn.
GatuadrE
Postnum

••

Telefon-}
E-postad

Förslag.

Att Jämtlandslandsting ska skriva p~ avtal om klimatvärd

Motivering: Beskriv och motivera ditt förslag.

Jag lider aven mycket allvarlig systemsjukdom som heter "Diffus Systemlsk
skleros". Sedan ett är tillbaka lever jag som om jag hade fotboja. Har svårt att
gå ut överhuvudtaget. Jag kan inte bli kall, inte ens lite småfrusen. I mitt fall
handlar träning och rehabilitering om att överleva. Jag får själv betala min
klimatvård utomlands.
För mig känns det som jag bor i landet Jämtland och inte i landet Sverige.
Jämtland är nämligen ett av tre landsting som inte skrivit på avtal
om"Klimatvård".
Känner mig besviken på landstinget som inte ser vilket behov som finns och
hur få patienter som verkligen behöver detta för att kunna få en möjlighet till
rehabilitering och värme.

H~rmed godkänner jag att Jämtlands läns la
ting lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat.
I ' föras och blir dä m d offentligt, förslaget kan även bli publicerat p§ landstingets
Förslaget kommer a
webbplats.

Underskrift: T--t--f.rf--"------'=-T*--:;f-'~-"'=..=::>,...<:..-----------

"-....... Jämtlands Läns

Mall för medborl:larförs]as till

Ilands mns landsting, Sekretariatet, J WiIlOY, tfn: 06..1·14 7S S \, e-post janle~.\\'ino\''2,ilJ.se

E.O Landsting
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Skrivelse
2015-01-19

Dnr: REV/3/2015

Revisionsdirektör Majvor Enström
Tfn: 063- 14 75 28

Regionfullmäktige

Årsredovisning för är 2014
Vi överl äm nar härmed vår årsredovisn ing för revisionsverksamheten för år 20 14.

För Landstingets revisorer

~,~~Annelie ~engtsson
V ordfö rande

Bilaga
Ars redovis nin g för år 20 14 för Landstingets reviso rer.

36

.

ÄRENDE 22

Bokslut 2014
1.

Landstingets revisorer
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LANDSTINGETS REVISORER

Sammanfattning
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LANDSTINGETS REVISORER
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HEARINGS OCH VERKSAMHETSBESÖK
Vid våra sammanträden har hearings genomförts med inbjudna företrädare för olika
delar av landstingsverksamheten. Hearings har genomförts med utgångspunkt från de i
förväg utskickade frågor och genomförts inom följande verksamheter mm :
















Ekonomi o långsiktig utvecklingsplanering (LUP) (tillkommande)
Internt stafettläkaravtal (tillkommande)
Livsstilsfrågor
Patientsäkerhetsenheten (tillkommande)
Delårsrapporten per 2013-04-30
LUP- arbetsläget (tillkommande)
Finansförvaltning (tillkommande)
Operationsprocessen
Delårsrapporten per 2012-08-31
Sjukfrånvaron
Kom petensfö rsö rj ning
Landstingets vindkraftssatsning (tillkommande)
LEX-Maria
Vårdplatsplanering

I samband med revisorernas ordinarie möte den 19-20/5 2014 genomfördes verksam
hetsbesök vid; akutmottagningen inom länssjukvården, Brunflo HC och Z-gränd HC.
LEKMANNAREVISION
Landstingets företag (Landstingsbostäder i Jämtland AB och Stiftelsen Jämtlands läns
museum) har granskats genom lekmannarevisorn resp. revisorn. I lekmannarevisionen
ingår även Länstrafiken AB och Norrtåg AB som tillkom 2008 som dotterföretag till
läns trafiken. Granskningen av Norrlandstingens regionförbund (NRF) sker genom en,
från varje norrlandsting, utsedd revisor. Ordförandeskapet för granskningen av Norrtåg
och NRF roterar mellan norrlandstingen - för 2014 har revisor och sakkunnigbiträdet
från Jämtland haft ansvaret för granskningen av nämnda organisationer.
Revisorer inom kollegiet har även med biträde av revisionskontoret utfört revision av
Samordningsförbundet i Jämtlands län som tillkom år 2011.
ÖVRIGA AKTIVITETER
Ordföranden och vice ordföranden har deltagit i fullmäktiges regelbundna presidieträf
far. Vid "Revisorernas dialog" i landstingsfullmäktige har revisorernas ordförande läm
nat information om granskningsresultat och om revisionsverksamheten i övrigt. Vi har
under året också haft överläggningar med fullmäktiges presidium och med landstingssty
reIsen.
Ledamöter ur revisorskollegiet har vidare deltagit i Starev:s vinterkonferens i Are, års
konferensen i Stockholm (Starev är en sammanslutning av kommuner och landsting
3(5)
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Bokslut 2014
Patientnämnden

43

Patientnämnden

44

Sammanfattning
VERKSAMHET OCH RESULTAT

kommunbesök skett i Härjedalens och
Östersunds kommuner. I Härjedalen besöktes
sociala utskottet inom socialnämnden, de
landstingsdrivna hälsocentralerna i Sveg och
Funäsdalen samt den privata hälsocentralen
Fjällhälsan i Hede. I Östersunds kommun
besöktes vård- och omsorgsnämnden.

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och
klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och
bidra till kvalitetsutveckling och hög
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården samt
tillgodose tvångsvårdade patienters lagstadgade
rätt att få en stödperson.

Patientnämndens årsberättelse har lämnats till
landstingsfullmäktige samt statistik och ärenden
har återförts till verksamhetschefer och
ledningsgrupper inom landstinget.

Patientnämnden har under året haft 6
sammanträden och kansliet har haft 576
registrerade ärenden. Detta är en ökning av
antalet ärenden med 20% sen föregående år och
det högsta antalet ärenden sedan 2005. Ännu
tidigare år är inte jämförbara. Under 2013 var
antalet registrerade ärenden 479. Totalt under
året avslutades 535 pågående ärenden. 2013
avslutades 519 ärenden. 77 % av ärendena
avlutades inom två månader vilket är lika stor
procent som förra året trots ökningen av
ärenden. Antalet ärenden som registrerats under
rubriken kommunikation/bemötande har ökat
markant. Inom primärvården har även ärenden
som rör tillgänglighet ökat. Inom specialistvården
har förutom ärendena som rör
kommunikation/bemötande även ärenden
rörande vård och behandling ökat.

Patientnämnden ansvarar för att rekrytera,
utbilda och tillsätta stödpersoner inom psykiatrisk
tvångsvård. En utbildningshelg i samarbete med
Landstinget Gävleborg och Landstinget Dalarna
erbjöds stödpersonerna i maj. Tio stödpersoner
och en utredare från patientnämndens kansli
deltog. Under året har ytterligare en träff på
hemmaplan arrangerats för stödpersonerna.
Under 2014 har antalet nya stödpersonsuppdrag
ökat markant vilket kan tyda på att det nu är en
bättre efterlevnad av den lagstiftning som styr att
alla tvångsvårdade patienter ska erbjudas en
stödperson. Antalet nytillsatta
stödpersonsuppdrag under året är 23 jämfört
med nio uppdrag föregående år.

Liksom tidigare år är det fler kvinnor än män
som tar kontakt med patientnämnden. Andelen
ärenden som initierades av kvinnor var 2014 62%
jämfört med 65 % föregående år

MÅLUPPFYLLELSE
Patientnämndens mål avseende
stödpersonsverksamheten är uppfyllda till 100%.
Målet som ställts med att sprida information om
patientnämndens verksamhet till
patientföreningar och liknande är inte uppfyllt.
Mål avseende handläggningstider, återföring till
verksamheter och ekonomi ligger nära
målsättningen

Statistik för verksamhetsåret 2013 har för första
gången skickats till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, förutom som tidigare
Socialstyrelsen.
En nationell översyn av klagomålshanteringen
inom hälso- och sjukvård i Sverige pågår där även
patientnämndernas funktion ses över.
Utredningen ska redovisas senast den 31 dec
2015.

EKONOMI
Ett mindre underskott på 16 000 kronor är det
ekonomiska resultatet för perioden.

Enligt de avtal som finns med samtliga
kommuner i länet om patientnämndsverksamhet
ska varje kommun besökas under en
mandatperiod. Under perioden har

2(6)
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Måluppfyllelse
Mål och målvärde 2014

Utfall
2014-12

Stödpersoner utses inom två
arbetsdagar från ansökan enl. LPT och
inom 5 dagar från ansökan enl. LRV
Målet är 100%.

100 %

Patienter med tvångsvård får
information om rätten till stödperson.
Målet är att antal uppdrag och nya
stödpersonsärenden ska öka med 20
% jämfört med år 2013

Målet uppfyllt

Fler patienter ska känna till
patientnämnden. Antal
informationstillfällen hos
patientföreningar och liknade ska öka
med 20 %.

Ingen ökning

Få informationstillfällen p g a få
förfrågningar och reducerad
bemanning under en del av året

Redovisade patientärenden till vården
används som ett verktyg i
vårdansvarigas kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete.
Andel verksamhetschefer som fått
återföring ska vara 100 %.

Ej uppfyllt

Återföring skett till
ledningsgrupper inom alla
aktuella centrum utom ett.

God ekonomisk hushållning ska
uppnås genom budget i balans.

-16 000

Ett mindre underskott är årets
resultat

Patientnämndens ärenden ska
handläggas effektivt. 80 % av
ärendena ska vara avslutade inom 2
månader

77%

En kraftig ökning av ärenden
samt en reducerad bemanning
under delar av våren har gjort att
målsättningen inte kunnat hållas.
Handläggningstiden påverkas
även av hur lång tid det tar att få
svar från vården. Några
verksamheter lyckas inte hålla
svarstiden på fyra veckor.
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Patientnämnden

Ekonomi
Analys av utfall och prognos på helår
Resultatutveckling innevarande år, prognos helår
samt jämförelse med föregående år
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Kommentarer till utfall och åtgärder för att uppnå målet:

Ett mindre underskott på 16 000 kronor blev det ekonomiska resultatet för året.
Siktet var ställt på plus/ minus noll men det blev en liten differens, tyvärr åt minushållet. Bidragande
orsak var en ökning av stödpersonsärenden i slutet av året och kostnader för förberedelser för
uppgradering av system för registrering.
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Utfall intäkter och kostnader jämfört mot budget och föregående
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3 1 mars 20 15

Jämtlands läns landsting
Till Regionfullmäktige
i Region Jämtland Häljedalen
org. 111' 232 100-0214

Revisionsberättelse för år 2014
1. Inledning
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i
Landstingsstyrelsen, Patientnämnden, fullmäktigeberedningarna för Demokrati, Folkhälsa och Vård
och rehabilitering. Vidare har vi granskat verksamheten inom de n, mellan Jämtlands läns landsting
och länets kommuner, Gemensamma nämnden fdr samordnad upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdspl'Odukter samt verksamheten inom den, mellan landstinget och
Strömsunds kommun, Gemensamma nämnden avseende Närvård Frostviken.
Vi har även genom lekmannarevisorerna granskat verksamheten i företagen Landstingsbostädel' i
Jämtland AB, Norrtåg AB och Länstrafiken i Jämtlands län AB. De förtroendevalda revisorerna har
granskat Stiftelsen Jamtli, Norrlandstingens regionforbund, Samordningsforbundet Jämtlands län,
Regionfdrbundet Jämtlands län samt de av landstinget Förvaltade fonderna som inte omfattas av
krav på auktoriserad revisor.
2. Uppdrag och ansvar
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gä llande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten . De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning t ill fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksam heten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
landstingets revisionsreglemente. Granskn ingen har genomförts med den inriktning och
omfattn ing som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Våra skrivelser och de sakkunn igas rapporter som avlämnats under året framgår av bifogad
förteckning. Utöver det som framkommit i de skriftliga rapporterna har vi inhämtat underlag
med hjälp av dokumentanalyser, hearings med företrädare för tjänstemannaledningen,
verksamhetschefer m.fl.
Till vår berättelse bifogas de granskningsrapporter som lekmannarevisorerna, en ligt 10 kap. 5 §
aktiebolagslagen, har lämnat för de ovan nämnda aktiebolagen samt revisionsberättelser för dessa
bolag. Till berättelsen bifogas också revisionsberättelserna från de förtroendevalda i ovan nämnda
stiftelsen, regionförbundet och samordningsförbundet.
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3. Resultatet av vår granskning år 2014
•

Land,tingmyrel,ens styrning, ledning och kontroll har fö r 2014 inte va rit tillfredsställande.
Resul ta ter enligt 2014 års årsredovisning innebär att landstinget för fjärd e åre t i rad inte lever
upp till kommunallage ns krav om en eko nomi i balans. Flera av centrum, främst in om
vården, har tilldelats en budget som beretts på ett sådant sätt att stora delar in te är
fi nansierad, så kallad "o hanterad obalans". En situation so m försvårar för styrelsen att utkräva
ansvar ge ntem ot verksamhetern a och dess utom riskerar att försvaga till tron till budgeten som
styrmedel.
Verksamhetsmålen främst inom m ålområden "Patienter" har i väsentliga avsee nden inte
uppnåtts och särskil t bekymmersamt är den bristande tillgänglighete n till vården .
Sjukfrånvaro n bland m edarbetarna är fortsatt alarmerande.
D en eko nomiska situationen som vi under flera år bedöm t vara ytterst allvarlig har under
201 4 förvärrats jämfö rt med fö regående år. Resultatet fö r år 20 14 är minus 161,8 mkr.
Åtgärder i form av handlingsplaner som tagits ftam har inte varit tillräckliga fö r att
ås tadkomm a en fö rbättrad eko no mi. Några ytte rligare och kraftfulla åtgä rder fö r att vända
den eko nom iskt negativa utvecklingen har inte kunn at återfinnas vid vår granskning av
styrelsens proto koll.
Det egna kapitalet har minskat under en rad av år och är 2014 nere på 353,5 mkr och
riskerar därmed att helt förbrukas inom en snar framtid om det inte snarast vidtas kraftfulla
åtgärder. Landstinget har under en rad av år lånat till investeringar och åte rlånet, som för
20 14 dock minskat någo t, uppgår till drygt 3 miljarder kronor vilket i det närmas te är li ka
med landstingets totala netto kostnad för 20 14.
Landstinget lever inte upp till kommun allage ns krav o m åtgärdsplan fö r återställande av
underskott från tidigare år som totalt uppgår till 347,2 m kr varav 58, I mkr skulle täckas
201 4. Årets resultat innebär äve n att landstinget inte uppnår de finansiella och
verksamhetsm ässiga målen fö r god eko nomisk hushållning år 20 14.
Styrelsen har berett budgeten för 201 5 i strid med kommunallagens krav om en budge t i
balans. Styrelsen beslutade i november 201 4 att fö reslå fullm äktige att besluta om Regionplan
fö r 201 5-201 7 med bud geterat und erskott för åre n 201 5 och 2016 med totalt 11 4,2 mkr
varav för 201 5 92,8 mkr.

•

Patientnämnden har i allt väse ntligt full gjo rt sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt och
uppnått de uppsatta målen. Granskninge n ge r inte anledning att rikta kritik m ot nämnden.

•

Gemensamma nämnden for upphandling, lagerhållning och distribution av ,;ukvård,produkter
har utfö rt sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt och inom givna ramar. Rappo rt över
g ranskningen har läm nats till nämnden. G ranskningen ger inte an ledning att rikta
alllllärkning Bl o t nämnden.

•

Gemen,amma nämnden (Or Närvård Fro,tviken har utfö rt sitt uppdrag på ett tillfredsställande

•

sätt och ino m givna ramar. Rappo rt över granskninge n har lämnats till nämnden.
Gra nskninge n ger inte anledning att rikta anm ärkning mot nämnden.
Beredningen (O,. Demokrati och folkhäl,a har enligt vår gransknin g av beredningens proto koll,
verksamhetsberättelse och andra handlingar utfö rt sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.
G ranskninge n ge r inte an ledning till anm ärkn ing mot beredningen.
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•

Beredningen for Vård och rehabilitering har enligt vår granskning av beredningens protokoll,
verksamhetsberättelse och andra handlingar utfört sitt uppdrag på ett tillftedsställande sätt.
Granskningen ger inte anledn ing till anmätkning mot beredningen.

Ansvllrsprövllillg nämnder och beredningllr
Vi bedömer sammantaget att Patientnämnden, Gemensamma nämnden för upphandling,
lagerhå llning och distribu tion av sjukvårdsprodukter, Beredningen för demokrati och folkhälsa
och Beredningen för vård och rehabilitering:
i all t väsentl igt har bedrivit verksam heten på ett ändamålsenligt och från ekonom isk
synpunkt tillfredsställande sätt.
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
att interna kontroll har var it tillräckig.
att resultatet en ligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnderna och beredningarna samt
enskilda ledamöterna i dessa organ.

Amvllrsprövning LandstingssfJ'l'elsen
Vi avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen. Vårt beslut har sin
grund i vår bedömning att landstingsstyrelsens styrning, ledning, uppföljning och kontroll varit
oti ll fredsstä llande. Vi bedömer vidare att styrelsens beredning av budget har varit otillräcklig och
att måluppfyllelsen i både ekonomi och verksamhet är otill fredsstä llande Den tidigare allvarliga
ekonomiska situationen har ytterligare förvärrats under 2014, jämfört med föregående år.
Vi tillstyrker att landstingets årsredovisning för 2014 godkänns.

Vi åberopar bifogade redogö relse och rapporter en ligt förteckning.

Östersund den 3 1 m ars 2015

j;~~e~r#(j(N1 c:;;Z"~/lY ~
Ordförande

Anneliv.;engtsson
Vice oräförande

Förtroende ald revisor

~Cu9L\~tk&V{!\~;;a'Y!~:fk-rv(~"gtl~~j.({!Jullo'7~
.

Eva Simonsson
Förtroendevald revisor

I,,ga-Lis Brom"e Sjöber0 '
Förtroendevald revisor

G ustaforllIsgård
Förtroendevald revisor
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna
Reviso rernas redogörelse (nr 1)
Förteckning öve r de sakkunnigas rapporter (nr 2)
G ransknings rap porter från lekmannareviso rerna i Landstingsbostäder i Jämtland AB (nr 3)
Revisionsberättelse r från Landstingsbostäder i Jäm tland AB (nr 3), Stiftelsen Jamrli (nr 4),
Revisionsberättelser från N o rrlandstinge ns regionförbund
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REVISIONSKONTORET

RESULTATET AV GRANSKNINGEN ÅR
2014
Ansvarig: Majvor Enström revisionsdirektör
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råÇÉêä~Ö=íáää=î™ê~=ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=®ê=®îÉå=ä~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉåë=ÇÉä™êëê~ééçêíÉêI=™êëÄçâëäìí=íáää=ÑìääJ
ã®âíáÖÉI=ëíóêÉäëÉåë=éêçíçâçää=ãÉÇ=Ü~åÇäáåÖ~ê=çÅÜ=ìééÖáÑíÉê=ëçã=Ñê~ãâçããáí=á=ÇÉ=Öê~åëâåáåÖëJ
áåë~íëÉê=ëçã=êÉîáëçêÉêå~=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=êÉîáëáçåëéä~å=Ñ∏ê=™ê=OMNQ=Ü~ê=ÖÉåçãÑ∏êíK=
o®âÉåëâ~éÉêå~=Ü~ê=Öê~åëâ~íë=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñê™å=i~Ö=çã=âçããìå~ä=êÉÇçîáëåáåÖ=çÅÜ=êÉJ
âçããÉåÇ~íáçåÉê=Ñê™å=o™ÇÉí=Ñ∏ê=âçããìå~ä=êÉÇçîáëåáåÖ=EohoFK==
aÉ=ëóåéìåâíÉê=ëçã=îá=ä®ãå~í=á=ìíä™í~åÇÉå~=~îëÉÉåÇÉ=ÇÉä™êëÄçâëäìíÉå=EéÉê=~éêáä=çÅÜ=éÉê=~ìÖìëíáFJ=
é™=ëíóêåáåÖÉåI=ã™äìééÑóääÉäëÉå=á=Éâçåçãáå=çÅÜ=îÉêâë~ãÜÉíÉå=J=®ê=íáää=ëíçê~=ÇÉä~ê=ÖáäíáÖ~=®îÉå=Ñ∏ê=
ÜÉä™êÉí=OMNQK=bâçåçãáå=®ê=ãóÅâÉí=ÄÉâóããÉêë~ã=ãÉÇ=ëíçê~=ìåÇÉêëâçíí=çÅÜ=®îÉå=ÄêáëíÉê=á=ã™äJ
ìééÑóääÉäëÉ=á=îÉêâë~ãÜÉíÉåK==
•

i~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉå=ë~âå~ê=îÉêâë~ãÜÉíëéä~å=ãÉÇ=ìííçäâåáåÖ=~î=Ñìääã®âíáÖÉë=ìééÇê~Ö=íáää=
ëíóêÉäëÉåK=píóêÉäëÉåë=™íÉêê~ééçêíÉêáåÖ=á=™êëêÉÇçîáëåáåÖÉå=ìíÖ™êI=äáâí=íáÇáÖ~êÉ=™êI=Ñê™å=
i~åÇëíáåÖëÇáêÉâí∏êÉåë=îÉêâë~ãÜÉíëéä~åK==
j™äìééÑóääÉäëÉå=ÉåäáÖí=ÇÉí=ìééÇê~Ö=ëçã=Ñìääã®âíáÖÉ=ÖÉíí=ëíóêÉäëÉå=~åëÉê=îá=Ç®êÑ∏ê=áåíÉ=
î~ê~=ã∏àäáÖ=~íí=á=ëáå=ÜÉäÜÉí=ÄÉÇ∏ã~K==
píóêãçÇÉää=Ü~ê=ìåÇÉê=OMNR=âçãéäÉííÉê~íë=ãÉÇ=Éå=îÉêâë~ãÜÉíëéä~å=Ñ∏ê=êÉÖáçåëíóêÉäëÉåK=

•

sÉêâë~ãÜÉíëã™äÉå=Ü~ê=á=î®ëÉåíäáÖ~=~îëÉÉåÇÉå=áåíÉ=ìééå™ííë=çÅÜ=ÄÉÜ∏îÉê=ÉåäáÖí=î™ê=ãÉJ
åáåÖ=Éíí=∏â~í=ÑçâìëK=_êáëí~åÇÉ=ã™äìééÑóääÉäëÉ=Ñáååë=Ñê®ãëí=áåçã=ã™äçãê™ÇÉí=Òé~íáÉåíÒ=
Ç®ê=ÉåÇ~ëí=Éíí=ã™äî®êÇÉ=ìééå™ííëK=_êáëí~åÇÉ=ã™äìééÑóääÉäëÉ=êÉÇçîáë~ë=®îÉå=áåçã=ã™äçãJ
ê™ÇÉå~==ÒãÉÇ~êÄÉí~êÉÒI=ÒîÉêâë~ãÜÉíëêÉëìäí~íÒ=çÅÜ=ÒÉâçåçãáÒK=aÉå=Ü∏Ö~=ëàìâÑê™åî~êçå=
Ää~åÇ=éÉêëçå~äÉå=®ê=Ñçêíë~íí=~ä~êãÉê~åÇÉ=äáâëçã=ÇÉí=ëíçê~=~åí~äÉí=ëàìâëâêáîåáåÖëÇ~Ö~ê=
Ää~åÇ=ä®åÉíë=ÄÉÑçäâåáåÖ=á=∏îêáÖíK=_ÉâóããÉêë~ãí=®ê=®îÉå=ÇÉå=Äêáëí~åÇÉ=íáääÖ®åÖäáÖÜÉíÉå=
íáää=î™êÇÉåK=

•

sá=ëÉê=éçëáíáîí=é™=ÇÉå=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=™êëêÉÇçîáëåáåÖÉå=ëçã=ëâÉíí=á=îáëë~=ÇÉä~ê=ëçã=ÉñÉãJ
éÉäîáë=êÉÇçîáëåáåÖ=~î=ÇÉå=∏îÉêëáâíäáÖ~=~îëí®ãåáåÖÉå=~î=ä~åÇëíáåÖëéä~åÉåë=Ñê~ãÖ™åÖëÑ~âJ
íçêÉê=çÅÜ=êÉÇçîáëåáåÖÉå=~î=iÉ~åK=üêëêÉÇçîáëåáåÖÉå=ÄÉÜ∏îÉê=ÇçÅâ=ìíîÉÅâä~ë=íáää=~íí=á=Ñ∏êJ
î~äíåáåÖëÄÉê®ííÉäëÉå=®îÉå=êÉÇçîáë~=Éâçåçãáå=á=e®äëçî~äÉíI=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉêå~=çÅÜ=ä~åÇëJ
íáåÖÉíë=Éâçåçãáëâ~=™í~Ö~åÇÉå=á=ÉñíÉêå~=é~êíÉê=ëçã=Äçä~ÖI=ëíáÑíÉäëÉ=çÅÜ=êÉÖáçåÑ∏êÄìåÇK=

•

f=Öê~åëâåáåÖÉå=~î=™êëêÉÇçîáëåáåÖÉå=Ü~ê=Ñê~ãâçããáí=~íí=ÑäÉê~=~î=ÅÉåíêìã=ÄìÇÖÉíÉê~í=
ÒçÜ~åíÉê~Ç=çÄ~ä~åëÒ=ëçã=Ñ∏ê=OMNQ=ìééÖáÅâ=íáää=NNT=ãâêK=aÉå=ëí∏êëí~=çÄ~ä~åëÉå=Ñáååë=Üçë=
ÅÉåíêìã=Ñ∏ê=çéÉêÉê~åÇÉ=ëéÉÅá~äáíÉíÉê=çÅÜ=ÅÉåíêìã=Ñ∏ê=ãÉÇáÅáåëâ~=ëéÉÅá~äáíÉíÉêK=üåóç=êÉJ
âçããÉåÇÉê~ê=îá=ëíóêÉäëÉå=~íí=ìíîÉÅâä~=ÄìÇÖÉíéêçÅÉëëÉå=Ñ∏ê=~íí=ã∏àäáÖÖ∏ê~=Éå=íóÇäáÖ=ëíóêJ
åáåÖ=çÅÜ=ÖÉ=Éå=Ñ∏êíêçÉåÇÉÑìää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=~åëî~êëìíâê®î~åÇÉ=ÖÉåíÉãçí=îÉêâë~ãÜÉíÉêå~K=f=
åì=ê™Ç~åÇÉ=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=ãÉÇ=Éå=Éâçåçãáëâ=çÄ~ä~åëI=êÉÇ~å=á=áåÖ™åÖÉå=~î=™êÉíI=Ñ∏êëî™ê~ë=
Éíí=êÉÉääí=~åëî~êëìíâê®î~åÇÉK=

•

s™ê=Öê~åëâåáåÖ=îáë~ê=~íí=ëíóêÉäëÉå=Ü™ääáí=ëáÖ=áåÑçêãÉê~Ç=çã=ëáíì~íáçåÉå=á=ä~åÇëíáåÖÉíK=píóJ
êÉäëÉå=Ü~ê=Ñ™íí=êÉÇçîáëåáåÖ~ê=á=ã™å~Çëê~ééçêíÉê=çÅÜ=ÇÉä™êëê~ééçêíÉê=çã=ëáíì~íáçåÉå=á=
ä~åÇëíáåÖÉí=çÅÜ=çÅâë™=ÄÉëäìí~í=çã=Éíí=~åí~ä=ìééÇê~Ö=íáää=ä~åÇëíáåÖëÇáêÉâí∏êÉå=á=Ñçêã=~î=
Ü~åÇäáåÖëéä~åÉê=ãã=Ñ∏ê=~íí=âçãã~=íáääê®íí~=ãÉÇ=ÇÉå=ãóÅâÉí=ÄÉâóããÉêë~ãã~=ÉâçåçJ
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ãáëâ~=ëáíì~íáçåÉåK=píóêÉäëÉåë=ìééÇê~Ö=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=ê~ééçêíÉêå~=Ü~ê=ÇçÅâ=á=ã™åÖ~=
Ñ~ää=Ü~åÇä~í=çã=~íí=íáÇáÖ~êÉ=ÄÉëäìí~ÇÉ=™íÖ®êÇÉê=ëâ~=ÑìääÑ∏äà~ë=ìí~å=~íí=ã~å=íáää=ëóåÉë=Ü~ê=ìíJ
î®êÇÉê~í=çã=ÇÉëë~=™íÖ®êÇÉê=â~å=âçãã~=~íí=ÖÉ=∏åëâ~í=êÉëìäí~íK=mêçÖåçëÉêå~=Ü~ê=ìåÇÉê=
OMNQ=éÉâ~í=é™=∏â~åÇÉ=ìåÇÉêëâçíí=EÑê™å=ãáåìë=TV=ãâê=íáää=ÄçâëäìíÉí=ãáåìë=NSN=ãâêF=çÅÜ=
ëíóêÉäëÉåë=™íÖ®êÇÉê=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=áåíÉ=î~êáí=íáääê®ÅâäáÖ~K==pçã=îá=íáÇáÖ~êÉ=é™í~ä~í=~åëÉê=îá=ÇÉí=
î~ê~=å∏Çî®åÇáÖí=~íí=ÇÉ=ä™åÖëáâíáÖ~=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉêå~=âçãÄáåÉê~ë=ãÉÇ=âê~ÑíÑìää~=™íÖ®êÇÉê=
ëçã=â~å=ÖÉ=ÉÑÑÉâíÉê=é™=âçêí=ëáâí=çÅÜ=Ö∏ê~=~íí=Éâçåçãáå=â~å=Ä∏êà~=î®åÇ~=ìéé™íK=sá=~åëÉê=
®îÉå=~íí=ÇçâìãÉåí~íáçåÉå=á=ëíóêÉäëÉåë=éêçíçâçää=ÄÉÜ∏îÉê=ìíîÉÅâä~ë=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÇÉå=êÉJ
ÇçîáëåáåÖ=~î=~êÄÉíëä®ÖÉí=á=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ=çÅÜ=êÉëìäí~í=~î=ÇÉ=ìééÇê~Ö=ëçã=ëíóêÉäëÉå=ÄÉëäìJ
í~êK=
•

^î=ëíóêÉäëÉåë=éêçíçâçää=Ñê~ãÖ™ê=~íí=ÇÉå=™êäáÖ~=ìééÑ∏äàåáåÖëéä~åÉå=çÅÜ=äáâ~äÉÇÉë=áåíÉêåJ
âçåíêçääéä~å=Ñ∏äàíë=ìéé=ÉåäáÖí=ÄÉëäìí~Ç=íáÇéä~åK=açâìãÉåí~íáçåÉå=á=ëíóêÉäëÉåë=éêçíçâçää=
®ê=âå~ééÜ®åÇáÖ=çÅÜ=ÇÉí=Ö™ê=áåíÉ=~íí=ìíä®ë~=îáäâ~=êáëâÉêLÄêáëíÉê=ëçã=áÇÉåíáÑáÉê~íë=çÅÜ=îáäâ~=
™íÖ®êÇÉê=ëçã=îáÇí~Öáíë=ë~ãí=êÉëìäí~íÉí=~î=ÇÉëë~=™íÖ®êÇÉêK==

•

üíÉêä™åÉå=Ü~ê=ìåÇÉê=OMNQ=ãáåëâ~í=å™Öçí=ãÉå=®ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=é™=Éå=ãóÅâÉí=ÄÉâóããÉêJ
ë~ã=åáî™K=mÉåëáçåë™í~Ö~åÇÉå=®ê=~îí~äëêÉÖäÉê~ÇÉ=çÅÜ=é™îÉêâ~ë=áåíÉ=~î=™íÉêä™åáåÖÉåK=a®êJ
Éãçí=Ñáååë=êáëâ=Ñ∏ê=~íí=îÉêâë~ãÜÉíÉå=â~å=Ñ™=ëí™=íáääÄ~â~=Ç™=éÉåëáçåëãÉÇÉä=ã™ëíÉ=ÄÉí~ä~ë=
ìíK==

•

i~åÇëíáåÖÉí=®ê=ä™åÖí=áÑê™å=Éå=ÖçÇ=Éâçåçãáëâ=ÜìëÜ™ääåáåÖ=îáäâÉí=îá=îáÇ=ÑäÉê~=íáÇáÖ~êÉ=íáääÑ®äJ
äÉå=ìééã®êâë~ãã~í=é™I=ëÉå~ëí=á=ìíä™í~åÇÉí=çã=ÇÉä™êëê~ééçêíÉêå~K=i~åÇëíáåÖÉíë=êÉëìäí~í=
Ñ∏ê=OMNQ=®ê=Éå=Ñ∏êë®ãêáåÖ=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=™ê=çÅÜ=Ö~éÉí=ãÉää~å=åìî~ê~åÇÉ=ÉâçJ
åçãáëâ~=ëáíì~íáçå=çÅÜ=Éå=ÖçÇ=Éâçåçãáëâ=ÜìëÜ™ääåáåÖ=ìééÖ™ê=íáää=OOM=ãâê=EÉåäáÖí=ìééJ
ÖáÑíÉê=á=™êëêÉÇçîáëåáåÖÉåFK=e~åÇäáåÖëéä~åÉêå~=ëçã=ÄÉëäìí~íë=ëóÑí~ê=Ñê®ãëí=íáää=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=
âî~äáíÉíÉå=á=îÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=âçããÉê=Ç®êãÉÇ=é™=ëáâí=âìåå~=ÖÉ=éçëáíáî~=ÉÑÑÉâíÉê=á=ÉâçJ
åçãáåK==

s™ê=ë~ãã~åÑ~íí~åÇÉ=ëäìíë~íë=®ê=~íí=ÇÉí=Éâçåçãáëâ~=êÉëìäí~íÉí=çÅÜ=ÇÉí=êÉëìäí~í=Ñ∏ê=îÉêâë~ãÜÉíÉêå~=
ëçã=êÉÇçîáë~ë=á=™êëÄçâëäìíÉí=Ñ∏ê=OMNQ=á=ÑäÉê~=î®ëÉåíäáÖ~=ÇÉä~ê=áåíÉ=ìééÑóääÉê=ÇÉí=ìééÇê~Ö=ëçã=
Ñìääã®âíáÖÉ=ÖÉíí=íáää=ëíóêÉäëÉå=Ñ∏ê=™ê=OMNQK=bÖÉí=â~éáí~ä=Ü~ê=Ñ∏ê®åÇê~íë=ìåÇÉê=éÉêáçÇÉå=OMMV=Ó=
OMNQ=Ñê™å=UOUIS=ãâê=íáää=PRPIR=ãâê=çÅÜ=âçããÉê=~íí=î~ê~=Ñ∏êÄêìâ~í=áåçã=Éå=ëå~ê=Ñê~ãíáÇ=çã=
áåíÉ=êÉÖáçåëíóêÉäëÉå=í~ê=âê~Ñíí~Ö=Ñ∏ê=~íí=âçãã~=íáääê®íí~=ãÉÇ=ÉâçåçãáåK=
sá=ëÉê=éçëáíáîí=é™=ÇÉí=ä™åÖëáâíáÖ~=~êÄÉíÉ=ëçã=Ö∏êë=á=ëóÑíÉ=~íí=âçãã~=íáääê®íí~=ãÉÇ=ÇÉå=ãóÅâÉí=
ÄÉâóããÉêë~ãã~=Éâçåçãáëâ~=ëáíì~íáçåÉå=ãÉå=îá=~åëÉê=~íí=ÇÉíí~=ã™ëíÉ=âçãÄáåÉê~ë=ãÉÇ=âê~ÑíJ
Ñìää~=™íÖ®êÇÉê=é™=âçêí=ëáâí=ëçã=Ö∏ê=~íí=Éâçåçãáå=î®åÇÉê=ìéé™íK=
2. INLEDNING/BAKGRUND
1.1

LANDSTINGETS STYRMODELL

dê~åëâåáåÖÉåë=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=Ü~êI=Ñ∏êìíçã=êÉÖÉäîÉêâÉíI=î~êáí=ä~åÇëíáåÖÉíë=ëíóêãçÇÉää=ëçã=®ê=
ìíÑçêã~Ç=ÉåäáÖí=Ñ∏äà~åÇÉW=
� i~åÇëíáåÖëéä~åÉå=çãÑ~íí~ê=Ñìääã®âíáÖÉë=ã™äçãê™ÇÉå=Ñ∏ê=íêÉ™êëéÉêáçÇ=ë~ãí=Ñê~ãÖ™åÖëÑ~âJ
íçêÉê==
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� jÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñê™å=Ñê~ãÖ™åÖëÑ~âíçêÉêå~=ìí~êÄÉí~ê=ä~åÇëíáåÖëÇáêÉâí∏êÉå=Éå=sÉêâJ
ë~ãÜÉíëéä~å=ëçã=ÖçÇâ®ååë=~î=ëíóêÉäëÉå=
� f=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=i~åÇëíáåÖëéä~åÉå=ìí~êÄÉí~ë=®îÉå=ä~åÇëíáåÖë∏îÉêÖêáé~åÇÉ=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉêK=
NO=J=™êëéä~å=EirmF=ëçã=ìí~êÄÉí~íë=ìåÇÉê=™êÉí=áåÖ™ê=çÅâë™=á=ãçÇÉääÉåK=
1.2

DET ÄR STYRELSENS ANSVAR SOM GRANSKAS

píóêÉäëÉI=å®ãåÇÉê=çÅÜ=ÄÉêÉÇåáåÖ~ê=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=~íí=îÉêâë~ãÜÉíÉå=ÄÉÇêáîë=ÉåäáÖí=Ö®ää~åÇÉ=ã™äI=
ÄÉëäìí=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=ë~ãí=ÇÉ=Ñ∏êÉëâêáÑíÉê=ëçã=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=^åëî~êÉí=çãÑ~íí~ê=®îÉå=~íí=
ê®âÉåëâ~éÉêå~=Ñ∏êë=çÅÜ=®ê=ìééê®íí~ÇÉ=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ä~Ö=ë~ãí=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=íáääê®ÅâäáÖ=áåíÉêå=
âçåíêçää=çÅÜ=™íÉêêÉÇçîáëåáåÖ=íáää=Ñìääã®âíáÖÉK==
oÉîáëçêÉêå~ë=~åëî~ê=®ê=~íí=éê∏î~=çãW=
•
•
•

îÉêâë~ãÜÉíÉå=ëâ∏íë=é™=Éíí=®åÇ~ã™äëÉåäáÖí=çÅÜ=Ñê™å=Éâçåçãáëâ=ëóåéìåâí=íáääÑêÉÇëëí®ää~åJ
ÇÉ=ë®ííI==
ê®âÉåëâ~éÉêå~=®ê=ê®ííîáë~åÇÉ=çÅÜ==
ÇÉå=áåíÉêå~=âçåíêçääÉå=ëçã=Ö∏êë=áåçã=å®ãåÇÉêå~=çÅÜ=ÄÉêÉÇåáåÖ~êå~=®ê=íáääê®ÅâäáÖ=ë~ãí=
çã=îÉêâë~ãÜÉíÉå=ÄÉÇêáîáíë=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=Ñìääã®âíáÖÉë=ìééÇê~ÖK=

oÉîáëçêÉêå~ë=ìééÇê~Ö=çÅÜ=~êÄÉíëë®íí=êÉÖäÉê~ë=á=âçããìå~ää~ÖÉåI=~âíáÉÄçä~Öëä~ÖÉå=EäÉâã~åå~êÉîáJ
ëçêÉêå~F=çÅÜ=ä~åÇëíáåÖÉíë=êÉîáëáçåëêÉÖäÉãÉåíÉK=dê~åëâåáåÖÉå=ëâ~=ÖÉåçãÑ∏ê~ë=ÉåäáÖí=ÖçÇ=êÉîáJ
ëáçåëëÉÇ=á=âçããìå~ä=îÉêâë~ãÜÉí=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ãÉÇ=Éå=ë™Ç~å=ìêî~äëã®ëëáÖ=çãÑ~ííåáåÖI=áåêáâíåáåÖ=
çÅÜ=âî~äáíÉí=~íí=ÇÉå=ÖÉê=Éíí=íáääê®ÅâäáÖí=ìåÇÉêä~Ö=Ñ∏ê=êÉîáëçêÉêå~ë=™êäáÖ~=~åëî~êëéê∏îåáåÖ=çÅÜ=ìíí~J
ä~åÇÉ=á=êÉîáëáçåëÄÉê®ííÉäëÉåK=
m™=ëÉÇî~åäáÖí=ë®íí=Ü~ê=êÉîáëçêÉêå~=Ñ∏ê=™ê=OMNQ=ÄÉëäìí~í=çã=Éå=êÉîáëáçåëéä~å=Eaåê=obsLTLOMNRFK=
mä~åÉå=Ü~ê=ìééê®íí~íë=ÉÑíÉê=Éå=ÖêìåÇäáÖ=~å~äóë=~î=ÇÉ=êáëâÉê=ëçã=â~å=ìíÖ∏ê~=Üçí=çÅÜ=ÜáåÇÉê=îáÇ=
îÉêâë~ãÜÉíÉåë=ÑìääÖ∏ê~åÇÉ=ìíáÑê™å=Ñìääã®âíáÖÉë=ã™ä=ë~ãí=ÇÉ=âçåëÉâîÉåëÉê=á=Ñçêã=~î=Éâçåçãáëâ=
ëâ~Ç~I=Ñ∏êíêçÉåÇÉëâ~Ç~=ãã=ëçã=â~å=ìééëí™=çã=êáëâÉêå~=áåíê®ÑÑ~êK==
oÉîáëáçåÉå=Ñ∏ê=™ê=OMNQ=Ü~ê=äáâí=íáÇáÖ~êÉ=™ê=ÖÉåçãÑ∏êíë=á=Ñçêã=~îX=Ñ∏êÇàìé~ÇÉ=Öê~åëâåáåÖ~êI=Ñ∏êJ
ëíìÇáÉêI=ÜÉ~êáåÖI=îÉêâë~ãÜÉíëÄÉë∏âI=Öê~åëâåáåÖ=~î=éêçíçâçää=çÅÜ=Ü~åÇäáåÖ~ê=ë~ãí=ÖÉåçã=~íí=á=
∏îêáÖí=~âíáîí=Ñ∏äà~=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉê=á=ä~åÇëíáåÖëîÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=á=çãî®êäÇÉåK=dê~åëâåáåÖÉå=~î=
ëíóêÉäëÉåë=™íÉêê~ééçêíÉêáåÖ=íáää=Ñìääã®âíáÖÉ=Ü~ê=Ñ∏ê=OMNQ=çãÑ~íí~ê=Ñ∏êìíçã=ÇÉä™êëÄçâëäìí=éÉê=~ìJ
Öìëíá=çÅÜ=™êëÄçâëäìíI=®îÉå=ÇÉä™êëÄçâëäìí=éÉê=~éêáäK=oÉîáëçêÉêå~=Öê~åëâ~ê=®îÉå=_çëí~ÇëÄçä~ÖÉíI=
píáÑíÉäëÉå=g~ãíäáI=p~ãçêÇåáåÖëÑ∏êÄìåÇÉí=á=g®ãíä~åÇI=i®åëíê~ÑáâÉå=^_I=kçêêí™Ö=^_=çÅÜ=kçêêJ
ä~åÇëíáåÖÉåë=êÉÖáçåÑ∏êÄìåÇ=ÖÉåçã=ëáå~=ìíëÉÇÇ~=äÉâã~åå~êÉîáëçêÉêLêÉîáëçêÉêK=ûîÉå=dÉãÉåë~ãJ
ã~=å®ãåÇÉå=Ñ∏ê=ìééÜ~åÇäáåÖ=çÅÜ=ÇáëíêáÄìíáçå=~î=ëàìâî™êÇëéêçÇìâíÉê=ë~ãí=dÉãÉåë~ãã~=
å®ãåÇÉå=å®êî™êÇ=cêçëíîáâÉå=áåÖ™ê=á=êÉîáëáçåëìééÇê~ÖÉíK=
oÉîáëáçåëâçåíçêÉí=Ü~ê=é™=êÉîáëçêÉêå~ë=ìééÇê~Ö=ìåÇÉê=™êÉí=ÖÉåçãÑ∏êí=Öê~åëâåáåÖ~ê=ÉåäáÖí=êÉîáJ
ëáçåëéä~åÉå=OMNQ=_áä~Ö~=NK=a®êíáää=Ü~ê=®îÉå=ìééâçããÉå=êÉîáëáçå=ÖÉåçãÑ∏êíë=Ñê®ãëí=ãÉÇ=~åJ
äÉÇåáåÖ=~î=ÇÉå=ãóÅâÉí=~ääî~êäáÖ~=Éâçåçãáëâ~=ëáíì~íáçåÉå=Ñ∏ê=ä~åÇëíáåÖÉíK=dÉåçã=î™êí=êÉîáëáçåëJ
âçåíçê=Ü~ê=îá=ìåÇÉê=™êÉí=ÄäK~K=Ñ∏äàí=ä~åÇëíáåÖÉíë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ä™åÖëáâíáÖ=ìíîÉÅâäáåÖëéä~åÉêáåÖ=EirmF=
ë~ãí=~åÇê~=ìåÇÉê=™êÉí=~âíì~äáëÉê~ÇÉ=ÄÉÜçî=~î=êÉîáëáçåëáåë~íëÉêK=
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3. RESULTAT
1.3

GRUNDERNA FÖR REVISORERNAS ANSVARSPRÖVNING

•

•
•
•
1.4

_êáëí~åÇÉ=ã™äìééÑóääÉäëÉI=çÜ∏êë~ãÜÉí==
íáää=ã™ä=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=Ñ~ëíä~ÖÇ~=~î=ÑìääJ
ã®âíáÖÉ=ÉääÉê=á=Ñ∏êÉëâêáÑíÉêK=
_êáëí~åÇÉ=ëíóêåáåÖI=äÉÇåáåÖI=ìééÑ∏äàJ
åáåÖ=çÅÜ=âçåíêçääK=

•

lÄÉÜ∏êáÖí=ÄÉëäìíëÑ~íí~åÇÉK=

•

fÅâÉ=ä~ÖÉåäáÖ=îÉêâë~ãÜÉíI=ÄêçííëäáÖ=
Ö®êåáåÖK=

c∏êíêçÉåÇÉëâ~Ç~=ÉääÉê=~åå~å=áãã~íÉJ
êáÉää=ëâ~Ç~K=
bâçåçãáëâ=ëâ~Ç~K=

•

líáääê®ÅâäáÖ=ÄÉêÉÇåáåÖ=~î=®êÉåÇÉåK=

•

bà=ê®ííîáë~åÇÉ=êÉÇçîáëåáåÖ=

ÅRSREDOVISNINGEN

ÒüêëêÉÇçîáëåáåÖÉå=ëâ~ää=êÉÇçÖ∏ê~=Ñ∏ê=ìíÑ~ääÉí=~î=îÉêâë~ãÜÉíÉåI=îÉêâë~ãÜÉíÉåë=Ñáå~åëáÉêáåÖ=çÅÜ=ÇÉå=
Éâçåçãáëâ~=ëí®ääåáåÖÉå=îáÇ=ê®âÉåëâ~éë™êÉíë=ëäìí==
N=¬=c∏êî~äíåáåÖëÄÉê®ííÉäëÉå=ëâ~ää=áååÉÜ™ää~=Éå=∏îÉêëáâí=∏îÉê=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=âçããìåÉåë=ÉääÉê=ä~åÇëJ
íáåÖÉíë=îÉêâë~ãÜÉíK=
rééäóëåáåÖ~ê=ëâ~ää=®îÉå=ä®ãå~ë=çã=
NK=ë™Ç~å~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=ëçã=áåíÉ=ëâ~ää=êÉÇçîáë~ë=á=Ä~ä~åëê®âåáåÖÉå=ÉääÉê=êÉëìäí~íê®âåáåÖÉå=ãÉå=ëçã=®ê=
îáâíáÖ~=Ñ∏ê=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=~î=âçããìåÉåë=ÉääÉê=ä~åÇëíáåÖÉíë=êÉëìäí~í=ÉääÉê=ëí®ääåáåÖI=
OK=ë™Ç~å~=Ü®åÇÉäëÉê=~î=î®ëÉåíäáÖ=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=âçããìåÉå=ÉääÉê=ä~åÇëíáåÖÉí=ëçã=Ü~ê=áåíê®ÑÑ~í=ìåÇÉê=
ê®âÉåëâ~éë™êÉí=ÉääÉê=ÉÑíÉê=ÇÉëë=ëäìíI=
PK=âçããìåÉåë=ÉääÉê=ä~åÇëíáåÖÉíë=Ñ∏êî®åí~ÇÉ=ìíîÉÅâäáåÖI=
QK=î®ëÉåíäáÖ~=éÉêëçå~äÑ∏êÜ™ää~åÇÉåI=
RK=~åÇê~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=ëçã=®ê=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ëíóêåáåÖÉå=çÅÜ=ìééÑ∏äàåáåÖÉå=~î=ÇÉå=âçããìå~ä~=îÉêâJ
ë~ãÜÉíÉåKÒ1=
1.4.1 Förvaltningsberättelsen

c∏êî~äíåáåÖëÄÉê®ííÉäëÉå=Ü~ê=á=ÜìîìÇë~â=ë~ãã~=ëíêìâíìê=ëçã=Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=™ê=ãÉå=Ü~ê=ìí∏â~íë=ãÉÇ=
ÇÉä~êå~W=ÒiÉ~å=~êÄÉíÉí=ìåÇÉê=™êÉíÒ=çÅÜ=Òhçêí~=âçããÉåí~êÉê=Ñê™å=îÉêâë~ãÜÉíÉåÒK=c∏êÉÖ™ÉåÇÉ=™êë=
~îëåáíí=ÒdçÇ~=ÉñÉãéÉäÒ=Ü~ê=ìíÖ™íí=á=™êÉíë=Ñ∏êî~äíåáåÖëÄÉê®ííÉäëÉK=
c∏êî~äíåáåÖëÄÉê®ííÉäëÉå=Ü~ê=á=îáëë~=ÇÉä~ê=ìíîÉÅâä~íë=ÉñÉãéÉäîáë=ãÉÇ=Éå=Çàìé~êÉ=~å~äóë=~î=ÇÉ=çäáâ~I=
Ñ∏ê=ÉâçåçãáåI=é™îÉêâ~åÇÉ=Ñ~âíçêÉêå~K=
^î=ÇÉ=Å~=OM=ä~åÇëíáåÖë∏îÉêÖêáé~åÇÉ=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉêå~=ëçã=®ê=âçééä~ÇÉ=íáää=ä~åÇëíáåÖëÇáêÉâí∏J
êÉåë=îÉêâë~ãÜÉíëéä~å=Ü~ê=Q=êÉÇçîáë~íë=á=Ñ∏êî~äíåáåÖëÄÉê®ííÉäëÉåI=á=~îëåáíí=ÒdçÇ=Ü®äë~=çÅÜ=éçëáíáî=
äáîëãáäà∏ÒK==
^îëåáííÉí=çã=ÒdçÇ=Éâçåçãáëâ=ÜìëÜ™ääåáåÖÒ=â~å=ÇçÅâ=ìíîÉÅâä~ë=á=Ñ∏äà~åÇÉ=~îëÉÉåÇÉåW=
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Éå=íóÇäáÖ=êÉÇçîáëåáåÖ=~î=ÇÉå=ÉåäáÖí=ä~Ö=Ñ∏êÉëâêáîå~=Ä~ä~åëâê~îëìíêÉÇåáåÖÉåK==
Éå=ìééäóëåáåÖ=çã=Üìê=êÉÖäÉêáåÖÉå=~î=ÇÉí=åÉÖ~íáî~=êÉëìäí~íÉí=Ñ∏ê=™êÉí=EçÅÜ=íáÇáÖ~êÉ=™êF=ëâ~=
ëâÉK==
• Éå=ìééäóëåáåÖ=çã=îáäâ~=ëóååÉêäáÖ~=ëâ®ä=ëçã=™ÄÉêçé~íëI=Ñ∏ê=Ñìääã®âíáÖÉë=ÄÉëäìí=çã=~íí=
áåíÉ=™íÉêëí®ää~=ìåÇÉêëâçííÉí=áåçã=íêÉ=™êI=çÅÜ=ëçã=®ê=~î=ÇÉå=~êí=ëçã=Ñáååë=ÄÉëâêáîÉí=á=Ñ∏J
ê~êÄÉíÉå~=íáää=ÄÉëí®ããÉäëÉå=á=U=â~é=R=¬=á=hçããìå~ää~ÖÉåK==
=
Òe®äëçî~äÉíÒ=á=~îëåáííÉí=Òs™êÇî~ä=çÅÜ=éêáî~í~=î™êÇÖáî~êÉÒ=áååÉÜ™ääÉê=Éå=∏îÉêëáâíäáÖ=êÉÇçîáëåáåÖ=
çã=ÄäK~K=ÄêìííçÉêë®ííåáåÖ=Ñ∏êÇÉä~í=é™=ä~åÇëíáåÖëÇêáîå~=êÉëéÉâíáîÉ=éêáî~í=Çêáîå~=ÉåÜÉíÉêK=açÅâ=
ë~âå~ë=ìééÖáÑíÉê=çã=ÇÉí=Éâçåçãáëâ~=ìíÑ~ääÉí=Ñ∏ê=ÇÉ=á=e®äëçî~äÉí=áåÖ™ÉåÇÉ=ÉåÜÉíÉêå~=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=
ÉÑíÉêäÉîë=áåíÉ=ilsWÉå=âê~î=é™=íê~åëé~êÉåëK=
•
•

f=ÑäÉê~=~î=ëíóêÉäëÉåë=éêçíçâçää=Ñ∏ê=OMNQ=ìééêÉé~ë=íáÇáÖ~êÉ=ìééÇê~Ö=íáää=ÅÉåíêìãÅÜÉÑÉêå~=çã=~íí=
ÖÉåçãÑ∏ê~=ëáå~=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=OMNQ=™êë=êÉëìäí~íK=s~êâÉå=á=éêçíçâçääÉå=ÉääÉê=á=
™êëêÉÇçîáëåáåÖÉå=Ü~ê=îá=âìåå~í=Ñáåå~=å™Öçå=™íÉêêÉÇçîáëåáåÖ=~î=ÇÉ=™íÖ®êÇÉê=ëçã=ÖÉåçãÑ∏êíë=
áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉêå~=çÅÜ=îáäâÉí=êÉëìäí~í=ÇÉëë~=™íÖ®êÇÉê=ÖÉííK===
oÉÇçîáëåáåÖÉå=~î=Òi~åÇëíáåÖÉíë=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=á=Äçä~Ö=çÅÜ=ëíáÑíÉäëÉêÒ=Ü~ê=ìíîÉÅâä~íë=çÅÜ=çãÑ~íí~ê=
åì=ÇÉ=é~êíÉê=Ç®ê=ä~åÇëíáåÖÉí=Ü~ê=Éíí=Éâçåçãáëâí=~åëî~êK=oÉÇçîáëåáåÖÉå=Ü~ê=®îÉå=Ñ∏êÄ®ííê~ë=å®ê=
ÇÉí=Ö®ääÉê=™íÉêêÉÇçîáëåáåÖÉå=ìíáÑê™å=ìééÇê~ÖÉíL®Ö~êÇáêÉâíáîÉíK=aÉí=ë~âå~ë=ÇçÅâ=äáâëçã=á=Ñ∏êÉÖ™J
ÉåÇÉ=™êë=Ñ∏êî~äíåáåÖëÄÉê®ííÉäëÉI=ìééÖáÑíÉê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ìíä®ë~=ä~åÇëíáåÖÉíë=Ñáå~åëáÉêáåÖë~åëî~êK=
f=áåîÉëíÉêáåÖëêÉÇçîáëåáåÖÉå=ÄÉëâêáîë=á=ëìããÉê~Ç=Ñçêã=îáäâ~=áåîÉëíÉêáåÖ~ê=ëçã=ÖÉåçãÑ∏êíë=~îëÉJ
ÉåÇÉ=Ñ~ëíáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ã~ëâáåÉêI=áåîÉåí~êáÉê=çÅÜ=Üà®äéãÉÇÉä=ë~ãí=Ñáå~åëáÉêáåÖÉåK=sáÇ~êÉ=ë®Öë=ÒáåJ
îÉëíÉêáåÖ~êå~=Ñ∏äàÉê=™êÉíë=éä~å=é™=Éíí=Äê~=ë®íí=çÅÜ=~ää~=ÄÉëäìí~ÇÉ=ÇÉäéêçàÉâí=Ü~ê=ëí~êí~íÒK=f=™êëêÉÇçJ
îáëåáåÖÉå=OMNQ=äáâëçã=á=ãçíëî~ê~åÇÉ=Ñ∏ê=OMNP==ë®ÖëW=Òc∏ê=ÇÉå=âçãã~åÇÉ=íêÉ™êëéÉêáçÇÉå=Ñáååë=
ìíêóããÉ=Ñ∏ê=Ñ~ëíáÖÜÉíëáåîÉëíÉêáåÖ~ê=Ñ∏ê=NMM=ãáäàçåÉê=âêçåçêK=_ÉÜçîÉí=®ê=ÇçÅâ=~îëÉî®êí=ëí∏êêÉÒK=
oÉÇçîáëåáåÖÉå=ë~âå~ê=ÇçÅâ=~å~äóë=~î=âçåëÉâîÉåëÉê=~î=ÇÉíí~K=

hçããÉåí~êÉêW=
c∏êî~äíåáåÖëÄÉê®ííÉäëÉå=ÄÉÜ∏îÉê=ìíîÉÅâä~ë=óííÉêäáÖ~êÉ=á=ÄäK~K=Ñ∏äà~åÇÉ=~îëÉÉåÇÉåW==
•

oÉÇçîáëåáåÖÉå=~î=Òi~åÇëíáåÖÉíë=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=á=Äçä~Ö=çÅÜ=ëíáÑíÉäëÉêÒ=Ä∏êI=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=
ä~ÖÉåë=âê~î=é™=áååÉÜ™ää=á=Ñ∏êî~äíåáåÖëÄÉê®ííÉäëÉêI=Ñ∏êíóÇäáÖ~=êÉÇçîáëåáåÖÉå=ãÉÇ=ìééÖáÑíÉê=
çã=Éâçåçãáëâ~=Ñ∏êéäáâíÉäëÉê=Ñ∏ê=ä~åÇëíáåÖÉí=çÅÜ=íKÉñKçã=~ÑÑ®êëJ=çÅÜ=ã~êâå~ÇëêáëâÉêK=

•

açâìãÉåí~íáçåÉå=~î=ÇÉ=êÉÇçîáëåáåÖ~ê=ëçã=Ö∏êë=á=ëíóêÉäëÉå=Ä∏ê=Ñ∏êÄ®ííê~ë=ë™=~íí=ÇÉí=íóÇJ
äáÖí=Ñê~ãÖ™ê=îáäâÉå=ìííçäâåáåÖ=ëçã=ëíóêÉäëÉå=Ö∏ê=çÅÜ=î~Ç=ëçã=ÄÉëäìí~ë=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=
êÉÇçîáëåáåÖÉåK=sá=êÉâçããÉåÇÉê~ê=®îÉå=~íí=ëíóêÉäëÉåë=ìééÇê~Ö=íáää=ä~åÇëíáåÖëÇáêÉâí∏êÉå=
ÖÉë=Éå=íáÇëê~ã=çÅÜ=Ç~íìã=Ñ∏ê=™íÉêêÉÇçîáëåáåÖK==

•

^êÄÉíëä®ÖÉ=çÅÜ=ìééå™ÇÇ~=êÉëìäí~í=á=ä~åÇëíáåÖÉíë=~êÄÉíÉ=ìåÇÉê=OMNQ=ãÉÇ=ÇÉ=ä~åÇëíáåÖëJ
∏îÉêÖêáé~åÇÉ=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉêå~=Ä∏ê=ÉåäáÖí=î™êí=Ñ∏êãÉå~åÇÉ=Ñáåå~ë=ãÉÇ=á=Ñ∏êî~äíåáåÖëÄÉJ
ê®ííÉäëÉåK=s™ê=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñ∏ê=ÇÉå=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=®ê=~íí=ÇÉëë~=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉê=Ü~ê=ÖÉííë=
Éå=ÅÉåíê~ä=êçää=á=ä~åÇëíáåÖÉíë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=~íí=âçãã~=íáääê®íí~=ãÉÇ=ÇÉå=ãóÅâÉí=ÄÉâóãJ
ãÉêë~ãã~=Éâçåçãáëâ~=ëáíì~íáçåÉå=ëçã=ä~åÇëíáåÖÉí=ÄÉÑìååáí=ëáÖ=á=ìåÇÉê=Éå=ä™åÖ=ê~Ç=~î=
™êK==

•

fåîÉëíÉêáåÖëêÉÇçîáëåáåÖÉå=Ä∏êI=ëçã=êÉîáëçêÉêå~=®îÉå=é™í~ä~í=íáÇáÖ~êÉ=™êI=âçãéäÉííÉê~ë=
ãÉÇ=~îëí®ãåáåÖ=ãçí=áåîÉëíÉêáåÖëéä~åÉê=ë~ãí=~å~äóëÉê=çÅÜ=âçåëÉâîÉåëÄÉëâêáîåáåÖ~ê=~îJ
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ëÉÉåÇÉ=ÇÉí=Éâçåçãáëâ~=ìíêóããÉí=çÅÜ=ÇÉ=á=™êëêÉÇçîáëåáåÖÉå=êÉÇçîáë~ÇÉ=~îîáâÉäëÉêå~=ãçí=
éä~åÉêå~K=oÉÇçîáëåáåÖÉå=ëâìääÉ=®îÉå=âìåå~=Ñ∏êíóÇäáÖ~ë=ÖÉåçã=~íí=ÇÉå=âçãéäÉííÉê~ë=ãÉÇ=
áåÑçêã~íáçå=çã=~åÇÉäÉå=êÉáåîÉëíÉêáåÖ~ê=êÉëéÉâíáîÉ=åóáåîÉëíÉêáåÖK==
•

aÉí=åÉÖ~íáî~=Ä~ä~åëâê~îëêÉëìäí~íÉí=ëâ~=ÉåäáÖí=ä~Ö=çã=âçããìå~ä=êÉÇçîáëåáåÖ=Q=â~éK=Q=¬=
êÉÇçîáë~ë=á=Ñ∏êî~äíåáåÖëÄÉê®ííÉäëÉå=ãÉÇ=ìééÖáÑí=çã=å®ê=çÅÜ=é™=îáäâÉí=ë®íí=ä~åÇëíáåÖÉí=~îJ
ëÉê=~íí=Ö∏ê~=ÇÉå=ÉåäáÖí=U=â~éK=R=~=¬=âçããìå~ää~ÖÉå=Ñ∏êÉëâêáîå~=êÉÖäÉêáåÖÉå=~î=êÉëìäí~íÉíK=
sáÇ~êÉ=ë®Öë=á=ä~ÖÉå=Òlã=Ñìääã®âíáÖÉ=Ü~ê=ÄÉëäìí~í=~íí=Éå=ë™Ç~å=êÉÖäÉêáåÖ=áåíÉ=ëâ~=ëâÉI=ëâ~=
ìééäóëåáåÖ=ä®ãå~ë=çã=ÇÉíí~K=a®êîáÇ=ëâ~=ëâ®äÉå=íáää=ÄÉëäìíÉí=~åÖÉëK=
rééäóëåáåÖ=ëâ~=çÅâë™=ä®ãå~ë=çã=Üìê=íáÇáÖ~êÉ=ê®âÉåëâ~éë™êë=åÉÖ~íáî~=Ä~ä~åëâê~îëêÉëìäí~í=
Ü~ê=êÉÖäÉê~íë=çÅÜ=çã=ÇÉí=Ä~ä~åëâê~îëêÉëìäí~í=ëçã=™íÉêëí™ê=~íí=êÉÖäÉê~ÒK==

1.4.2 Måluppfyllelse  verksamheten

j™äçãê™ÇÉå=á=i~åÇëíáåÖëéä~å=OMNQJOMNS==®ê=Òm~íáÉåíÒI=ÒjÉÇ~êÄÉí~êÉÒI=Òp~ãÜ®ääÉÒI=ÒsÉêâë~ãJ
ÜÉíëêÉëìäí~íÒ=ãÉÇ=ë~ãã~åä~Öí=V=Ò£îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™äÒ=çÅÜ=QN=Òcê~ãÖ™åÖëÑ~âíçêÉêÒK=f=ë®êëâáäí=
~îëåáíí=ÄÉÜ~åÇä~ë=Òcáå~åëáÉää~=ã™äÒK=
båäáÖí=ä~åÇëíáåÖÉíë=ëíóêãçÇÉää=ëâ~=ä~åÇëíáåÖëÇáêÉâí∏êÉåI=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñê™å=ä~åÇëíáåÖëéä~J
åÉåë=Ñê~ãÖ™åÖëÑ~âíçêÉêI=í~=Ñê~ã=Éå=™êäáÖ=îÉêâë~ãÜÉíëéä~å=ëçã=âçåâêÉíáëÉê~ê=Ñê~ãÖ™åÖëÑ~âíçêÉêJ
å~=á=ã®íÄ~ê~=ã™ä=çÅÜ=~âíáîáíÉíÉêK=i~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉå=Ñ~ëíëí®ääÇÉ==ä~åÇëíáåÖëÇáêÉâí∏êÉåë=îÉêâë~ãJ
ÜÉíëéä~å=Ñ∏ê=OMNQ=ÇÉå=OMNPJNMJMO=¬=OOSK=
i~åÇëíáåÖëÇáêÉâí∏êÉåë=îÉêâë~ãÜÉíëéä~å=Ñ∏ê=OMNQ=çãÑ~íí~ê=OR=ã™äî®êÇÉåI=NP=Ñçâìëçãê™ÇÉå=çÅÜ=
PT=~âíáîáíÉíÉêK=
oÉëìäí~íÉí=Ñ∏ê=™ê=OMNQ=îáë~ê=Ñ∏äà~åÇÉW=
j™äçãê™ÇÉ=

j™äî®êÇÉ=
ìééÑóääí=

j™äî®êÇÉ=áåíÉ=ìééJ
Ñóääí=á=çäáâ~=Öê~Ç=

rééÖáÑíÉê=ë~âå~ë=

m~íáÉåí=
jÉÇ~êÄÉí~êÉ=
p~ãÜ®ääÉ=
sÉêâë~ãÜÉíëêÉëìäí~í=

N=
O=
P=
Q=

T=
O=
P=
P=

M=
M=
M=
M=

qçí~äí=

NM=

NR=

M=

==
^î=ä~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉåë=™êëêÉÇçîáëåáåÖ=Ñê~ãÖ™ê=~íí=îÉêâë~ãÜÉíëã™äÉåI=ã™äî®êÇÉå=çÅÜ=ÄÉëäìí~ÇÉ=
~âíáîáíÉíÉê=Ñ∏ê=OMNQ=á=ã™åÖ~=Ñ~ää=ÉåÇ~ëí=ÇÉäîáë=ìééå™ííëK=lãê™ÇÉå=ãÉÇ=ä™Ö=ã™äìééÑóääÉäëÉ=®ê=
Ñê®ãëí=Òm~íáÉåíÒ=Ç®ê=ÉåÇ~ëí=Éíí=ã™ä=ìééå™ííëK=_ä~åÇ=ÇÉ=ã™ä=ëçã=á=çäáâ~=Öê~Ç=áåíÉ=ìééå™ííë=áåçã=
ÇÉíí~=çãê™ÇÉ=Ñáååë=ëçã=íáÇáÖ~êÉ=™ê=ã™äÉí=Ñ∏ê=íÉäÉÑçåíáääÖ®åÖäáÖÜÉíÉåK=c∏ê=çãê™ÇÉí=ÒjÉÇ~êÄÉí~êÉÒ=
Ü~ê=ä~åÇëíáåÖÉí=ìåÇÉê=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=™ê=Ü~Ñí=ëî™êáÖÜÉíÉê=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=âçãã~=íáääê®íí~=ãÉÇ=ëàìâJ
Ñê™åî~êçå=ëçã=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=OMNQ=®ê=Ü∏ÖK=j™äçãê™ÇÉ=ÒsÉêâë~ãÜÉíëêÉëìäí~íÒ=ÄêáëíÉê=á=ã™äìééÑóäJ
äÉäëÉ=~îëÉÉåÇÉ=î™êÇéêçÖê~ã=Ñ∏ê=ÑÉã=Å~åÅÉêÇá~ÖåçëÉê=çÅÜ=™íÉêáåëâêáîåáåÖ=Ñ∏ê=éÉêëçåÉê=SR=™ê=çÅÜ=
®äÇêÉI=áååÉäáÖÖ~åÇÉ=ãÉÇ=î™êÇêÉä~íÉê~Ç=áåÑÉâíáçå=ë~ãí=åÉííçâçëíå~ÇëìíîÉÅâäáåÖÉåK==
Notering från protokoll och handlingar mm:
^î=ÇÉ=ã™å~Çëê~ééçêíÉê=ëçã=êÉÇçîáë~íë=á=ä~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉå=ìåÇÉê=™ê=OMNQ=Ñê~ãÖ™ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=
ÉåÄ~êí=®ê=ÇÉ=Éâçåçãáëâ~=ã™äÉå=ëçã=Ü~ê=Ü~Ñí=Éå=Äêáëí~åÇÉ=ã™äìééÑóääÉäëÉK=aÉíí~=Ö®ääÉê=®îÉå=
î™êÇÖ~ê~åíáåI=â∏ãáäà~êÇÉåI=î™êÇêÉä~íÉê~ÇÉ=áåÑÉâíáçåÉêI=ëàìâÑê™åî~êçåI=ìíÑ∏êÇ=íáÇ=çÅÜ=åóííà~åÇÉ=~î=
ÄÉã~ååáåÖëÑ∏êÉí~ÖK==
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j™äìééÑóääÉäëÉå=Ü~ê=áåíÉ=Ñ∏êÄ®ííê~íë=å®ãåî®êí=ìåÇÉê=™êÉíI=îáäâÉí=Ñê~ãÖ™ê=~î=êÉëìäí~íÉí=á=üêëêÉÇçJ
îáëåáåÖÉåK=
aÉå=ìåÇÉê=™êÉí=Äêáëí~åÇÉ=ã™äìééÑóääÉäëÉå=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=îÉêâë~ãÜÉíëã™äI==Ü~ê=ÉåäáÖí=î~Ç=îá=âìåJ
å~í=åçíÉê~=á=éêçíçâçääÉåI=á=å™Öê~=Ñ~ää=êÉëìäíÉê~í=á=~íí=ëíóêÉäëÉå=Ñ~íí~í=ÄÉëäìí=çã=™íÖ®êÇÉê=EìíêÉÇ~I=í~=
Ñê~ã=Ü~åÇäáåÖëéä~å=ããF=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êë∏â~=âçãã~=íáää=ê®íí~=ãÉÇ=ÄêáëíÉêå~K=bñÉãéÉäîáë=ÄÉëäìí~ÇÉë=á=
ã~êë=~íí=Òi~åÇëíáåÖëÇáêÉâí∏êÉå=Ñ™ê=á=ìééÇê~Ö=~íí=ëâóåÇë~ãí=í~=Ñê~ã=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉê=Ñ∏ê=Ñ∏êÄ®ííJ
ê~Ç=íáääÖ®åÖäáÖÜÉí=ë~ãí=ÉêÜ™ää~åÇÉ=~î=Éêë®ííåáåÖ=ìê=â∏ãáäà~êÇÉåÒK==
f=ÄÉëäìíÉå=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=ã™å~Çëê~ééçêíÉêå~=Ü~ê=ÇçÅâ=Ñçâìë=î~êáí=é™=Éâçåçãáå=ëçã=ìåÇÉê=
ÜÉä~=™êÉí=î~êáí=ÄÉâóããÉêë~ã=ãÉÇ=éêçÖåçëÉê=ëçã=îáë~í=ëíçê~=ìåÇÉêëâçííK==

hçããÉåí~êW=
•

oÉîáëçêÉêå~=Ü~ê=íáÇáÖ~êÉ=ÉÑíÉêäóëí=Éå=∏â~Ç=ìééã®êâë~ãÜÉí=é™=îÉêâë~ãÜÉíëã™äÉå=çÅÜ=ã™J
äÉå=Ñ∏ê=éÉêëçå~äÉåK=_Éëäìí=çÅÜ=ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉ=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=ã™å~Çëê~ééçêíÉê=çÅÜ=
ÇÉä™êëÄçâëäìí=Ñ∏ê=™ê=OMNQ=îáë~ê=~íí=ëíóêÉäëÉå=ìåÇÉê=™êÉí=®Öå~í=ÇÉëë~=Ñê™Öçê=Éå=å™Öçí=ëí∏êêÉ=
ìééã®êâë~ãÜÉí=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=íáÇáÖ~êÉ=™êK=bñÉãéÉäîáë=Ü~ê=ëíóêÉäëÉå=ìééÇê~Öáí=íáää=ä~åÇëJ
íáåÖëÇáêÉâí∏êÉå=~íí=í~=Ñê~ã=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉê=Ñ∏ê=íáääÖ®åÖäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=Éêë®ííåáåÖ=Ñê™å=â∏J
ãáäà~êÇÉå=çÅÜ=Ñ∏ê=ãáåëâåáåÖ=~î=ëàìâí~äÉåK==
aÉ=ÄêáëíÉê=á=ã™äìééÑóääÉäëÉ=ëçã=êÉÇçîáë~ë=á=™êëêÉÇçîáëåáåÖÉå=íóÇÉê=ÇçÅâ=é™=~íí=ÄÉÜçîÉí=~î=
ëíóêÉäëÉåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=Ñ∏ê=ÇÉ=áåäÉÇåáåÖëîáë=å®ãåÇ~=ã™ä=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=®ê=~âíìÉääK=aÉå=
Äêáëí~åÇÉ=íÉäÉÑçåíáääÖ®åÖäáÖÜÉíÉå=®ê=ãóÅâÉí=ÄÉâóããÉêë~ã=Ç™=íÉäÉÑçåÉå=á=ÜìîìÇë~â=®ê=é~J
íáÉåíÉêå~ë=ÉåÇ~=â~å~ä=Ñ∏ê=âçåí~âí=ãÉÇ=Ü®äëçÅÉåíê~äÉêå~=Ñ∏ê=ê™ÇÖáîåáåÖI=ÄçâåáåÖ=~î=ÄÉë∏â=
ããK==
sá=ëÉê=Éå=êáëâ=á=ÇÉå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=Ü∏Ö~=ëàìâÑê™åî~êçå=Ää~åÇ=éÉêëçå~äÉå=ë~ãí=~íí=ÇÉí=Ñê™å=
ÑäÉê~=~î=îÉêâë~ãÜÉíëçãê™ÇÉå~=ëáÖå~äÉê~ë=çã=Éå=∏â~Ç=ëíêÉëë=Ää~åÇ=ãÉÇ~êÄÉí~êå~K=

1.4.3 Måluppfyllelse  Ekonomin

i~åÇëíáåÖÉí=ëâ~=ÉåäáÖí=âçããìå~ää~ÖÉå=Ü~=Éå=ÖçÇ=Éâçåçãáëâ=ÜìëÜ™ääåáåÖ=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=îÉêâJ
ë~ãÜÉíÉå=ëâ~=Ü~=Éíí=Éâçåçãáëâí=∏îÉêëâçíí=ëçã=®ê=íáääê®ÅâäáÖí=Ñ∏ê=~íí=íKÉñK=âä~ê~=Ñê~ãíáÇ~=áåîÉëíÉêJ
áåÖ~êI=î®êÇÉë®âêáåÖ=~î=~åä®ÖÖåáåÖëíáääÖ™åÖ~êI=éÉåëáçåë™í~Ö~åÇÉåI=ìíîÉÅâäáåÖëÄÉÜçî=ããK=
jáåáãáâê~îÉí=Ñ∏ê=Éâçåçãáå=®ê=~íí=ä~åÇëíáåÖÉí=ëâ~=Ü~=Éå=ÄìÇÖÉí=á=Ä~ä~åë=ÇKîKëK=Ü~=Éå=âçëíå~ÇëåáJ
î™=ëçã=áåíÉ=∏îÉêëíáÖÉê=áåí®âíÉêå~K=lã=ìåÇÉêëâçíí=ìééëí™ê=ëâ~=Ñìääã®âíáÖÉ=ÄÉëäìí~=çã=éä~å=Ñ∏ê=
™íÉêëí®ää~åÇÉ=áåçã=P=™êK=
Resultatkravet under år 2014
_Éëäìí=
iíJéä~å=OMNQJOMNS=
aÉä™êëê~ééçêí=éÉê=
~éêáä=
aÉä™êëê~ééçêí=éÉê=
~ìÖìëíá=
=

_Éäçéé=
NMIU=
NMIU=

kçíÉêáåÖ=
oÉëìäí~íâê~î=ÉñâäK=í®ÅâåáåÖ=~î=íáÇáÖ~êÉ=™êë=ìåÇÉêëâçíí=
=

NMIU=

=
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Prognoser, utfall mm år 2014
=

Resultat och prognos 2014 jämfört med 2013
Miljoner kronor

100

0
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

-100

-161,8

-200 
Utfall 2013 per månad 
Ack utfall 2013 exkl RIPS

Utfall 2014 per månad
Ack utfall 2014

Årsprognos

lî~åëí™ÉåÇÉ=ÄáäÇ=îáë~ê=ÇÉ=Éâçåçãáëâ~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=Ñ∏ê=ä~åÇëíáåÖÉí=ìåÇÉê=™ê=OMNQ=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=
ãÉÇ=ãçíëî~ê~åÇÉ=ìééÖáÑíÉê=Ñ∏ê=OMNPK=pçã=Ñê~ãÖ™ê=Ü~ê=Éâçåçãáå=ìåÇÉê=á=ëíçêí=ëÉíí=ÜÉä~=™êÉí=
î~êáí=ÄÉâóããÉêë~ã=ãÉÇ=~ÅâìãìäÉê~í=åÉÖ~íáîí=ìíÑ~ää=ìåÇÉê=ëíçê~=ÇÉä~ê=~î=™êÉí=ãÉÇ=ìåÇ~åí~Ö=Ñ∏ê=
ëçãã~êã™å~ÇÉêå~=àìäá=çÅÜ=~ìÖìëíáK=kÉÖ~íáîí=êÉëìäí~í=Ü~ê=éêçÖåçëíáëÉê~íë=íêçíë=∏â~ÇÉ=ëâ~ííÉáåí®âJ
íÉê=çÅÜ=ÖÉåÉêÉää~=ëí~íëÄáÇê~Ö=J=ë~ãã~åä~Öí=RIV=ãâê=çÅÜ=Ñáå~åëåÉííç=RIQ=ãâê=Ä®ííêÉ=®å=ÄìÇÖÉíK=
i~åÇëíáåÖÉíë=î™êÇîÉêâë~ãÜÉíÉê=Ü~êI=á=äáâÜÉí=ãÉÇ=Éå=ä™åÖ=ê~Ç=~î=íáÇáÖ~êÉ=™êI=®îÉå=™ê=OMNQ=êÉÇçîáJ
ë~í=ìåÇÉêëâçííK=Q=~î=S=ÅÉåíêìã=á=î™êÇîÉêâë~ãÜÉíÉå=êÉÇçîáë~ê=ìåÇÉêëâçííK=üê=OMNP=î~ê=ëáíì~íáçJ
åÉå=ÇÉåë~ãã~K=
=i~åÇëíáåÖÉíë=îÉêâë~ãÜÉí=ÖÉåÉêÉê~ÇÉ=Éíí=ìåÇÉêëâçíí=ãÉÇ=NSNIU=ãâêK==
•

üêÉíë=êÉëìäí~í=ëäìí~ÇÉ=é™=ãáåìë=NSNIU==ãâê==çÅÜ=ÉåäáÖí=Ä~ä~åëâê~îÉí=ãáåìë=NRVIV=ãâêK=
jçíëî~ê~åÇÉ=êÉëìäí~í=Ñ∏ê=OMNP=îáë~ÇÉ=ãáåìë=RPIN=êÉëéÉâíáîÉ=ãáåìë=QTITK=i~åÇëíáåÖÉí=Ü~ê=
áåíÉ=âä~ê~í=~î=~íí=™íÉêëí®ää~=ìåÇÉêëâçííÉå=Ñê™å=™êÉå=OMMUI=OMMVI=OMNN=çÅÜ=OMNO=íáääë~ãJ
ã~åë=ãÉÇ=ìåÇÉêëâçííÉí=Ñ∏ê=™ê=OMNP=Ü~ê=ä~åÇëíáåÖÉí=~íí=í®Åâ~=Éíí=ìåÇÉêëâçíí=é™=íçí~äí=
NUTIP=ãâê=î~ê~î=RUIN=ãâê=ëâìääÉ=Ü~=í®Åâíë=ìåÇÉê=OMNQK==

•

^î=™êëêÉÇçîáëåáåÖÉå=Ñê~ãÖ™ê=~íí=ä~åÇëíáåÖÉí=®ê=ä™åÖí=áÑê™å=Éå=ÖçÇ=Éâçåçãáëâ=ÜìëÜ™ääJ
åáåÖK=ÒbåÇ~ëí=íî™=™ê=ÇÉí=ëÉå~ëíÉ=ÇÉÅÉååáÉí=∏îÉêëíÉÖ=ä~åÇëíáåÖÉíë=êÉëìäí~í=O=éêçÅÉåí=~î=
îÉêâë~ãÜÉíÉåë=åÉííçâçëíå~ÇÉêÒK=Ebíí=ã™íí=ëçã=~åî®åÇë=ëçã=íìãêÉÖÉä=Ñ∏ê=ÖçÇ=ÉâçåçJ
ãáëâ=ÜìëÜ™ääåáåÖFK=c∏ê=~íí=ìééå™=Éå=ÖçÇ=Éâçåçãáëâ=ÜìëÜ™ääåáåÖ=ëâìääÉ=ä~åÇëíáåÖÉí=ÄÉJ
Ü∏î~=Ñ∏êÄ®ííê~=êÉëìäí~íÉí=ãÉÇ=Å~=OOM=ãâêK=

•

i~åÇëíáåÖÉí=Ü~ê=ìåÇÉê=™ê=OMNQ=Ü~Ñí=Éå=åÉííçâçëíå~ÇëìíîÉÅâäáåÖ=é™=QIT=éêçÅÉåí=ãçí=
ÄìÇÖÉíÉê~Ç=NIP=éêçÅÉåíK=jçíëî~ê~åÇÉ=ìééÖáÑíÉê=Ñ∏ê=OMNP=î~ê==PIQ=éêçÅÉåí=çÅÜ=ã™äÉí=MIN=
éêçÅÉåí==

•

i~åÇëíáåÖÉíë=ã™ä=Ñ∏ê=Éå=ä™åÖëáâíáÖí=Ü™ääÄ~ê=Éâçåçãá=Eekonomiskt resultat efter finans
netto som procentandel av verksamhetens nettokostnader)=™ê=OMNQ=î~ê=NIO=éêçÅÉåí=
ãÉå=êÉëìäí~íÉí=ÄäÉî=ãáåìë=QIS=éêçÅÉåíK==
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•

_çâëäìíÉí=Ñ∏ê=™ê=OMNQ=îáë~ê=Éå=Ñ∏êë®ãê~Ç=ëçäáÇáíÉí=ÄäK=~K=ëçã=Ñ∏äàÇ=~î=ä~åÇëíáåÖÉíë=ëî~Ö~=
êÉëìäí~íK=pçäáÇáíÉíÉå=Ü~ê=ìåÇÉê=Éå=íáç™êëéÉêáçÇ=Ñ~ääáí=Ñê™å=RM=éêçÅÉåí=íáää=OPIV=éêçÅÉåíK=
j™äÉí=Ñ∏ê=OMNQ=î~ê=Éå=ëçäáÇáíÉí=é™=OPIV=éêçÅÉåí=ãÉå=ÄäÉî=NSIS=éêçÅÉåíK=

•

råÇÉêëâçííÉí=á=îÉêâë~ãÜÉíÉå=ãÉÇÑ∏êÇÉ=®îÉå=~íí=™íÉêä™åÉíO=∏â~ÇÉ=âê~ÑíáÖí=ìåÇÉê=™ê=OMNPK==
pÉÇ~å=™ê=OMMV=Ü~ê=ä™åÉí=∏â~í=ãÉÇ=UMP=ãâê=çÅÜ=ìééÖ™ê=Ñ∏ê=OMNQ=íáää=PIO=ãÇê=îáäâÉí=®ê=Éå=
ãáåëâåáåÖ=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=™ê=OMNP=Ç™=™íÉêä™åÉí=ìééÖáÅâ=íáää=PIP=ãÇêK=jáåëâåáåÖÉå=ÄÉêçê=é™=
~íí=ä~åÇëíáåÖÉíë=íçí~ä~=éÉåëáçåë™í~Ö~åÇÉ=áåâäìëáîÉ=ä∏åÉëâ~íí=Ü~ê=ãáåëâ~í=ìåÇÉê=™ê=OMNQK=
bÑíÉêëçã=éÉåëáçåë™í~Ö~åÇÉå=®ê=~îí~äëêÉÖäÉê~ÇÉ=é™îÉêâ~ë=áåíÉ=ÇÉëë~K=

•

j™äÉí=Ñ∏ê=áåîÉëíÉêáåÖ~ê=®ê=~íí=ÇÉëë~=ìåÇÉê=éä~åéÉêáçÇÉå=OMNQJOMNS=ëâ~=Ñáå~åëáÉê~ë=íáää=
NMM=éêçÅÉåí=ãÉÇ=ãÉÇÉä=Ñê™å=ÇÉå=ÉÖå~=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=råÇÉê=™ê=OMNQ=ÄìÇÖÉíÉê~ÇÉë=áåîÉJ
ëíÉêáåÖ~êå~=íáää=TR=ãâê=çÅÜ=™êÉíë=ìíÑ~ää=ÄäÉî=NRR=ãâê=K=pà®äîÑáå~åëáÉêáåÖëÖê~ÇÉå=ìééÖáÅâ=
íáää=JPT=éêçÅÉåí=îáäâÉí=Ñ∏êâä~ê~ë=~î=ÇÉí=ëíçê~=åÉÖ~íáî~=êÉëìäí~íÉí=á=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=fåîÉëíÉêJ
áåÖ~êå~=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=Ñ∏êë®ãê~í=äáâîáÇáíÉíÉåK=üêÉíë=~îëâêáîåáåÖ~ê=ìééÖáÅâ=íáää=NMR=ãâê=çÅÜ=
ÄìÇÖÉíÉê~í=ÄÉäçéé=ìééÖáÅâ=íáää=VT=ãâêK=

•

oÉÇçîáëåáåÖÉå=á=™êëÄçâëäìíÉí=ÒcÉã=™ê=á=ë~ãã~åÇê~ÖÒ=îáë~ê=~íí=ÉÖÉí=â~éáí~ä=Ñ∏ê®åÇê~íë=
ìåÇÉê=éÉêáçÇÉå=OMMV=Ó=OMNQ=Ñê™å=UOUIS=ãâê=íáää=PRPIR=ãâê=ÇîëK=Éå=ãáåëâåáåÖ=ãÉÇ=å®ëJ
í~å=SM=éêçÅÉåíK==

Noteringar från protokoll och handlingar mm
•

e~åÇäáåÖëéä~åÉê=Ü~ê=ÄÉëäìí~íë=ìåÇÉê=™êÉí=ãÉå=ÇÉëë~=Ü~ê=á=ÜìîìÇë~â=ëóÑíÉí=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=
âî~äáíÉíÉå=á=îÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=é™=ëáâí=Ñ∏êÄ®ííê~=ÉâçåçãáåK==

•

c∏ê=™ê=OMNQ=ÄìÇÖÉíÉê~ë=Éíí=êÉëìäí~í=é™=éäìë=NMIU=ãâêK=bå=éä~å=Ñ∏ê=~íí=™íÉêëí®ää~=íáÇáÖ~êÉ=
™êë=ìåÇÉêëâçííI=ëçã=Ñ∏ê=™ê=OMNQ=ìééÖ™ê=íáää=RUIN=ãâêI=ë~âå~ëK==

hçããÉåí~êÉêW=

2

•

üêëêÉÇçîáëåáåÖÉå=Ñ∏ê=OMNQ=®ê=á=ÜìîìÇë~â=ìééê®íí~Ç=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ä~Ö=çã=âçããìå~ä=
êÉÇçîáëåáåÖ=çÅÜ=á=ëíçêí=ëÉíí=ÉåäáÖí=ÖçÇ=êÉÇçîáëåáåÖëëÉÇK=aÉí=ë~âå~ë=ÇçÅâ=Éå=êÉÇçîáëåáåÖ=
~î=Üìê=íáÇáÖ~êÉ=™êë=ìåÇÉêëâçíí=ëâ~=í®Åâ~ëK=

•

aÉí=Éâçåçãáëâ~=ä®ÖÉí=®ê=ÉåäáÖí=î™ê=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=óííÉêëí=~ääî~êäáÖíI=Éíí=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=ëçã=êÉîáJ
ëçêÉêå~=®îÉå=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=á=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=~î=ÇÉä™êëÄçâëäìíÉå=éÉê=~éêáä=çÅÜ=~ìÖìëíáK=sá=
ÄÉíçå~ÇÉ=®îÉå=îáâíÉå=~î=~íí=ä~åÇëíáåÖÉíë=ÜÉä~=™í~Ö~åÇÉ=íóÇäáÖí=êÉÇçîáë~ë=ÇKîKëK=®îÉå=íáÇáÖ~J
êÉ=™êë=åÉÖ~íáî~=êÉëìäí~í=ëçã=ëâ~=í®Åâ~ë=ìåÇÉê=OMNQK=

•

i~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉå=Ü~ê=ìééÇê~Ö=~íí=™ëí~Çâçãã~=Éå=ÖçÇ=Éâçåçãáëâ=ÜìëÜ™ääåáåÖK=píóêÉäJ
ëÉåë=™íÖ®êÇÉê=ìåÇÉê=™ê=OMNQ=Ñ∏ê=~íí=™ëí~Çâçãã~=ÇÉíí~=Ü~ê=áåíÉ=î~êáí=íáääê®ÅâäáÖ~=îáäâÉí=
çÅâë™=Ñê~ãÖ™ê=~î=™êÉíë=ãáåìëêÉëìäí~íK=

Låga eller negativa resultat i innebär att landstinget lånar från medarbetarnas pensioner för att finansiera investeringar eller
verksamhet.
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i~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉå=Ü~ê=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñê™å=âçããìå~ää~ÖÉå=â~éK=U=¬¬=R~I=RÄ=®îÉå=
Äêìëíáí=á=ëáå=ÄÉêÉÇåáåÖ=~î=®êÉåÇÉå=íáää=Ñìääã®âíáÖÉ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=Ü~åíÉêáåÖÉå=~î=™êÉíë=ìåJ
ÇÉêëâçíí=ë~ãí=ìåÇÉêëâçíí=Ñê™å=íáÇáÖ~êÉ=™êK=råÇÉêëâçíí=ëâ~=ÉåäáÖí=ä~ÖÉåW=
− êÉÖäÉê~ë=ìåÇÉê=ÇÉ=å®êã~ëí=Ñ∏äà~åÇÉ=íêÉ=™êÉåK=cìääã®âíáÖÉ=ëâ~=~åí~=Éå=™íÖ®êÇëéä~å=
Ñ∏ê=Üìê=êÉÖäÉêáåÖÉå=ëâ~=ëâÉK=_Éëäìí=çã=êÉÖäÉêáåÖ=ëâ~=Ñ~íí~ë=ëÉå~ëí=á=ÄìÇÖÉíÉå=ÇÉí=
íêÉÇàÉ=™êÉí=ÉÑíÉê=ÇÉí=™ê=Ç™=ÇÉí=åÉÖ~íáî~=Ä~ä~åëâê~îëêÉëìäí~íÉí=ìééâçãK=
cìääã®âíáÖÉ=Ñ™ê=ÄÉëäìí~=~íí=Éå=êÉÖäÉêáåÖ=~î=Éíí=åÉÖ~íáîí=Ä~ä~åëâê~îëêÉëìäí~í=áåíÉ=ëâ~=Ö∏ê~ë=
çã=ÇÉí=Ñáååë=ëóååÉêäáÖ~=ëâ®ä=çÅÜ=ÇÉëë~=ëâ~=î~ê~=ãçíáîÉê~ÇÉK=

1.5

STYRNING OCH KONTROLL

_ìÇÖÉíÉå=î~ê=áåíÉ=á=Ä~ä~åë=îáÇ=áåÖ™åÖÉå=íáää=OMNQ=
f=î™ê=Öê~åëâåáåÖ=OMNP=~î=ëíóêåáåÖÉå=ãçí=Éå=ÖçÇ=Éâçåçãáëâ=ÜìëÜ™ääåáåÖ=Eaåê=obsLNMLOMNOF=
ìééã®êâë~ãã~ÇÉë=Ñê™å=ÑäÉê~=ÅÉåíêìãÅÜÉÑÉê=~íí=ÇÉí=êÉÇ~å=á=áåÖ™åÖÉå=~î=OMNP=Ñ∏êÉä™Ö=Éå=çÄ~ä~åë=
ãÉää~å=ìééÇê~Ö=çÅÜ=ÄìÇÖÉíÉê~ÇÉ=êÉëìêëÉêK=f=î™ê~=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=ë™î®ä=ÇÉå=éçäáíáëâ~=äÉÇåáåÖÉå=
ëçã=íà®åëíÉã~åå~äÉÇåáåÖÉå=Ñê~ãâçã=~íí=ÇÉíí~=î~ê=Éíí=â®åí=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉK==
píóêÉäëÉå=ÄÉëäìí~ÇÉ=á=ÑÉÄêì~êá=OMNQ=~íí=ÒÇÉå=çÄ~ä~åë=Ñ∏ê=îÉêâë~ãÜÉíÉêå~=ëçã=í~ë=ãÉÇ=áå=á=OMNQ=
ã™ëíÉ=Ü~åíÉê~ë=Ñ∏ê=~íí=âä~ê~=ÄìÇÖÉíÒK==
f=î™ê=Öê~åëâåáåÖ=Ñ∏ê=™ê=OMNQ=åçíÉê~ê=îá=~íí=çÄ~ä~åëÉå=ãÉää~å=ÄìÇÖÉí=çÅÜ=ìééÇê~Ö=âî~êëí™êK=^î=
ê®âÉåëâ~éÉêå~=Ñê~ãÖ™ê=~íí=ä~åÇëíáåÖÉí=ìåÇÉê=OMNQ=Ü~Ñí=Éå=ÒçÜ~åíÉê~Ç=çÄ~ä~åëÒ=Eâçåíç=TSVUF=é™=
NNTIO=ãâê=î~ê~î=QUIT=ãâê=~îëÉê=`Éåíêìã=Ñ∏ê=çéÉêÉê~åÇÉ=ëéÉÅá~äáíÉíÉê=çÅÜ=PPIU=ãâê=~îëÉê=`ÉåíJ
êìã=Ñ∏ê=ãÉÇáÅáåëâ~=ëéÉÅá~äáíÉíÉêK=oÉëíÉê~åÇÉ=ÇÉäÉå=~î=ìééÄçâ~Ç=ÒçÜ~åíÉê~Ç=çÄ~ä~åëÒ=Ñáååë=Üçë=
`Éåíêìã=Ñ∏ê=äÉÇåáåÖ=çÅÜ=îÉêâë~ãÜÉíëëí∏Ç=ENMIU=ãâêFI=`Éåíêìã=Ñ∏ê=âîáåå~I=Ä~êå=çÅÜ=éëóâá~íêá=
EVIQ=ãâêFI=`Éåíêìã=Ñ∏ê=éêáã®êî™êÇ=EQIO=ãâêFI=s™êÇî~äëå®ãåÇÉå=EOIQ=ãâêF=çÅÜ=£îÉêÖêáé~åÇÉ=
îÉêâë~ãÜÉí=EUIM=ãâêFK=
sá=åçíÉê~ê=á=Ñ∏êëí~=éêçÖåçëÉå=Ñ∏ê=OMNR=EÑÉÄêì~êáF=~íí=ìåÇÉêëâçííÉí=Ñ∏ê=™êÉí=î®åí~ë=Ääá=OQM=ãâêK=

hçããÉåí~êÉêW=
•

f=åì=ê™Ç~åÇÉ=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=ãÉÇ=Éå=Éâçåçãáëâ=çÄ~ä~åëI=êÉÇ~å=á=áåÖ™åÖÉå=~î=™êÉíI=Ñ∏êëî™J
ê~ë=Éíí=êÉÉääí=~åëî~êëìíâê®î~åÇÉK=aÉí=Ñáååë=ÉåäáÖí=î™ê=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=ìééÉåÄ~ê~=êáëâÉê=~íí=åìJ
î~ê~åÇÉ=ÄìÇÖÉíéêçÅÉëë=â~å=ìêÜçäâ~=íáääíêçå=íáää=ÄìÇÖÉíÉå=ëçã=ëíóêãÉÇÉä=çÅÜ=Ñ∏êëî~Ö~=
ÄìÇÖÉíãçê~äÉåK=sá=êÉâçããÉåÇÉê~ê=~íí=ä~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉå=ëå~ê~ëí=ìíîÉÅâä~ê=ÄìÇÖÉíéêçJ
ÅÉëëÉå=Ñ∏ê=~íí=ã∏àäáÖÖ∏ê~=Éå=íóÇäáÖ=ëíóêåáåÖ=çÅÜ=ÖÉ=Éå=Ñ∏êíêçÉåÇÉÑìää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ëáíí=~åJ
ëî~êëìíâê®î~åÇÉ=ÖÉåíÉãçí=îÉêâë~ãÜÉíÉêå~K=

fåíÉêå~=âçåíêçääÉå=
dê~åëâåáåÖÉå=~î=ëíóêÉäëÉåë=rééÑ∏äàåáåÖëéä~å=OMNQ=çÅÜ=fåíÉêåâçåíêçääéä~å=OMNQ=Ü~ê=çãÑ~íí~í=
~íí=ëí®ãã~=~î=çã=éä~åÉê~ÇÉ=êÉÇçîáëåáåÖ~ê=íáää=ëíóêÉäëÉå=ÖÉåçãÑ∏êíë=çÅÜ=ÇçâìãÉåí~íáçå=~î=ÇÉëë~K=
dê~åëâåáåÖÉå=Ü~ê=ÇçÅâ=áåíÉ=çãÑ~íí~í=~íí=ìåÇÉêë∏â~=ÑçêãÉêå~=Ñ∏ê=ê~ééçêíÉêáåÖÉåK=
^î=ëíóêÉäëÉåë=éêçíçâçää=Ñ∏ê=OMNQ=Ñê~ãÖ™ê=~íí=êÉÇçîáëåáåÖ=ëâÉíí=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=íáÇéä~åÉêå~K=f=éêçJ
íçâçääÉå=Ü~ê=™íÉêêÉÇçîáëåáåÖÉå=~î=fåíÉêåâçåíêçääéä~åÉå=ÇçâìãÉåíÉê~íë=Ç®êÉãçí=®ê=áåÑçêã~íáçJ
åÉå=á=ã™åÖ~=Ñ~ää=âå~ééÜ®åÇáÖ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÇÉí=ëçã=êÉÇçîáë~íë=ÉåäáÖí=rééÑ∏äàåáåÖëéä~åÉåK==
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j™å~Çëê~ééçêíÉê=Ü~ê=ÄÉÜ~åÇä~íë=á=ëíóêÉäëÉå=á=ã~êë=EéÉê=ÑÉÄêì~êáFI=~éêáä=EéÉê=ã~êëFI=~ìÖìëíá=EéÉê=
àìåáFI=åçîÉãÄÉê=EéÉê=ëÉéíÉãÄÉêFI=ÇÉÅÉãÄÉê=EéÉê=çâíçÄÉêFK=sá=åçíÉê~ê=~íí=ÇçâìãÉåí~íáçåÉå=Ñê™å=
ÇÉëë~=ê~ééçêíÉê=Ñ∏êÄ®ííê~íë=ãçí=íáÇáÖ~êÉ=™ê=çÅÜ=áååÉÜ™ääÉê=åì=á=ÑäÉê~=Ñ~ää=çÅâë™=ÄÉëäìí=ãÉÇ=~åäÉÇJ
åáåÖ=~î=ÇÉí=ê~ééçêíÉê~ÇÉK==

hçããÉåí~êÉêW=
rééÑ∏äàåáåÖÉå=~î=áåíÉêåâçåíêçääéä~åÉå=®ê=á=ëíçêí=ëÉíí=íáääÑêÉÇëëí®ää~åÇÉ=ãÉå=â~å=Ñ∏êÄ®ííê~ë=ÖÉåçã=
~íí=ëíóêÉäëÉå=ÄÉëí®ããÉê=ÇÉ=Ñê™Öçê=ëçã=ëâ~=ÄÉëî~ê~ë=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=êÉÇçîáëåáåÖ~êå~=Ñê™å=Ñ∏êÉÇê~J
Ö~åÇÉ=íà®åëíÉã®åK==
píóêÉäëÉåë=éêçíçâçää=Ü~ê=Ñ∏êÄ®ííê~íë=ãÉå=ÇÉí=Ñáååë=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=óííÉêäáÖ~êÉ=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=Ñê®ãëí=
å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=™íÉêê~ééçêíÉêáåÖÉå=íáää=ëíóêÉäëÉå=~î=ìééÇê~ÖK=aÉåå~=ê~ééçêíÉêáåÖ=ÄÉÜ∏îÉê=ÖÉë=Éå=
íóÇäáÖ~êÉ=Ñçêã=çÅÜ=ÇçâìãÉåíÉê~ëK=sáÇ~êÉ=â~å=éêçíçâçääÉå=Ñ∏êÄ®ííê~ë=óííÉêäáÖ~êÉ=ÖÉåçã=~íí=ëíóêÉäJ
ëÉåë=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=çÅÜ=ÄÉëäìí=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=íà®åëíÉã®ååÉåë=êÉÇçîáëåáåÖ~ê=íóÇäáÖí=Ñê~ãÖ™ê=~î=
ÇçâìãÉåí~íáçåÉå=á=éêçíçâçääÉåK==
1.6

ÄRENDEBEREDNING

i~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉå=ëâ~=ÉåäáÖí=oÉÖäÉãÉåíÉ=Ñ∏ê=g®ãíä~åÇë=ä®åë=ä~åÇëíáåÖ=ÒÄÉêÉÇ~=ÉääÉê=óííê~=ëáÖ=á=
®êÉåÇÉå=ëçã=ëâ~=Ü~åÇä®ÖÖ~ë=~î=Ñìääã®âíáÖÉ=ë™îáÇ~=ÄÉêÉÇåáåÖ=áåíÉ=Öàçêíë=~î=Ñìääã®âíáÖÉÄÉêÉÇJ
åáåÖÒK==
dê~åëâåáåÖÉå=~î=ä~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉåë=éêçíçâçää=çÅÜ=Ü~åÇäáåÖ~ê=îáë~ê=é™=ÄêáëíÉê=á=ëíóêÉäëÉåë=ÄÉêÉÇJ
åáåÖ=á=Ñ∏äà~åÇÉ=~îëÉÉåÇÉåW==
o píóêÉäëÉåë=ÄÉêÉÇåáåÖ=Ü~ê=áåíÉ=áååÉÜ™ääáí=å™Öçå=™íÖ®êÇëéä~å=Ñ∏ê=Üìê=™íÉêëí®ää~åÇÉ=~î=íáÇáÖ~J
êÉ=™êë=ìåÇÉêëâçíí=ëâ~=ëâÉK==
o e~åÇäáåÖëéä~åÉêå~=ëçã=í~Öáíë=Ñê~ã=ìåÇÉê=™êÉí=Ü~ê=áåíÉ=ÖÉíí=∏åëâî®êÇ~=ÉÑÑÉâíÉê=á=ÉâçåçJ
ãáå=Ñ∏ê=OMNQ=îáäâÉí=â~å=Ñ∏êâä~ê~ë=~î=~íí=ÇÉëë~=éä~åÉê=á=ÜìîìÇë~â=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=
âî~äáíÉíÉå=á=îÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=é™=ëáâí=ãáåëâ~=âçëíå~ÇÉêå~K=k™Öê~=óííÉêäáÖ~êÉ=çÅÜ=
âê~ÑíÑìää~=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=î®åÇ~=ÇÉå=Éâçåçãáëâí=åÉÖ~íáî~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=Ü~ê=áåíÉ=âìåå~í=
™íÉêÑáåå~ë=îáÇ=î™ê=Öê~åëâåáåÖ=~î=ëíóêÉäëÉåë=éêçíçâçää=çÅÜ=Ü~åÇäáåÖ~êK=
o píóêÉäëÉåë=ÄÉëäìí~ÇÉ=á=åçîÉãÄÉê=OMNQ=~íí=Ñ∏êÉëä™=Ñìääã®âíáÖÉ=~íí=Ñ~íí~=ÄÉëäìí=çã=oÉÖáçåJ
éä~å=Ñ∏ê=OMNRJOMNT=ãÉÇ=ÄìÇÖÉíÉê~í=ìåÇÉêëâçíí=Ñ∏ê=™êÉå=OMNR=çÅÜ=OMNS=ãÉÇ=íçí~äí=
NNQIO=ãâê=î~ê~î=Ñ∏ê=OMNR=VOIU=ãâêK=
=

hçããÉåí~êÉêW=
dê~åëâåáåÖÉå=îáë~ê=~íí=ä~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉåë=ÄÉêÉÇåáåÖ=ÄÉÜ∏îÉê=ìíîÉÅâä~ë=á=Ñ∏äà~åÇÉ=~îëÉÉåÇÉåW=
� ûêÉåÇÉÄÉêÉÇåáåÖÉå=Ä∏ê=ìíîÉÅâä~ë=íáää=~íí=êÉÖÉäã®ëëáÖí=çãéê∏î~=íáÇáÖ~êÉ=ÄÉëäìí~ÇÉ=™íÖ®êJ
ÇÉê=ëçã=áåíÉ=ÖÉíí=∏åëâ~Ç=ÉÑÑÉâí=çÅÜ=ëâóåÇë~ãí=ìí~êÄÉí~=åó~=Ñ∏êëä~Ö=íáää=™íÖ®êÇÉêK=
� sá=ëÉê=éçëáíáîí=é™=ÇÉ=Ü~åÇäáåÖëéä~åÉê=ëçã=ÄÉëäìí~íë=ãÉå=îá=ëÉê=ëíçêí=ÄÉÜçî=~î=éä~åÉê=çÅÜ=
~åÇê~=™íÖ®êÇÉê=ãÉÇ=ãÉê=ÇáêÉâí~=ÄÉëé~êáåÖ~ê=çÅÜLÉääÉê=êÉëìêëíáääëâçíí=Ñ∏ê=~íí=âçãã~=íáää=
ê®íí~=ãÉÇ=ÇÉå=åì=~âìí~=Éâçåçãáëâ~=ëáíì~íáçåÉåK==
� _ÉêÉÇåáåÖÉå=~î=ÄìÇÖÉíÉå=Ñ∏ê=oÉÖáçåéä~å=OMNRJOMNT=ëíêáÇÉê=ãçí=âçããìå~ää~ÖÉåë=êÉÖäÉê=
çã=~íí=ÄìÇÖÉíÉå=ëâ~=î~ê~=á=Ä~ä~åëK=aÉí=®ê=~ääî~êäáÖí=å®ê=ëíóêÉäëÉåI=ãÉÇîÉíÉíI=ÄêóíÉê=ãçí=
âçããìå~ää~ÖÉåë=êÉÖäÉêK=
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RÄKENSKAPERNA

dê~åëâåáåÖÉå=Ü~ê=ëâÉíí=ìíáÑê™å=Ñ∏äà~åÇÉ=âçåíêçääã™äW=
� oÉÇçÖ∏ê=™êëêÉÇçîáëåáåÖÉå=Ñ∏ê=ìíÑ~ääÉí=~î=îÉêâë~ãÜÉíÉåI=îÉêâë~ãÜÉíÉåë=Ñáå~åëáÉêáåÖ=çÅÜ=
ÇÉ=Éâçåçãáëâ~=ëí®ääåáåÖÉå=îáÇ=ê®âÉåëâ~éë™êÉíë=ëäìí\=
� ûê=ê®âÉåëâ~éÉêå~=á=~ääí=î®ëÉåíäáÖí=ê®ííîáë~åÇÉ\=
oÉîáëáçåÉå=Ü~ê=ìíÑ∏êíë=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=ä~Ö=çã=âçããìå~ä=êÉÇçîáëåáåÖ=çÅÜ=o™ÇÉíë=Ñ∏ê=âçãJ
ãìå~ä=êÉÇçîáëåáåÖ=êÉâçããÉåÇ~íáçåÉê=ë~ãí=ÖÉåçãÑ∏êíë=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=âçããìå~ää~Ö=çÅÜ=ÖçÇ=
êÉîáëáçåëëÉÇ=á=âçããìå~ä=îÉêâë~ãÜÉíK=
dê~åëâåáåÖÉå=Ü~ê=çãÑ~íí~í=Ñ∏äà~åÇÉ=ÇÉä~ê=á=™êëêÉÇçîáëåáåÖÉå=OMNQ=W=
� c∏êî~äíåáåÖëÄÉê®ííÉäëÉåI=oÉëìäí~íê®âåáåÖÉå=çÅÜ=_~ä~åëê®âåáåÖÉå=ë~ãí=h~ëë~Ñä∏ÇÉë~å~äóJ
ëÉå=
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dê~åëâåáåÖÉå=îáë~ê=~íí=ëéÉÅáÑáâ~íáçåÉêå~=~î=Ä~ä~åëê®âåáåÖÉåë=éçëíÉê=á=~ääí=î®ëÉåíäáÖí=®ê=ê®ííîáë~åJ
ÇÉK=
_ä~åÇ=Ä~ä~åëê®âåáåÖÉåë=ëâìäÇÉê=Ñáååë=ÇçÅâ=Éå=éçëí=é™=OIP=ãâê=ëçã=ÉåäáÖí=ëéÉÅáÑáâ~íáçåÉå=~îëÉê=
Éå=ëâìäÇ=íáää=Éå=éêáî~í=î™êÇÖáî~êÉ=ëçã=áåíÉ=áåâçããáí=íáää=ä~åÇëíáåÖÉí=ãÉÇ=Éêë®ííåáåÖë~åëéê™â=ëÉJ
Ç~å=OMMTJMOJMNK=péÉÅáÑáâ~íáçåÉå=ë~âå~ê=ìåÇÉêä~Ö=ëçã=ëíóêâÉê=ìééÄçâ~í=ÄÉäçééK=aÉí=®ê=ÉåäáÖí=
ìééÖáÑíÉê=áåíÉ=âä~êä~Öí=á=îáäâÉå=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ÇÉå=éêáî~í~=ä®â~êÉå=ÄÉÇêáîáí=î™êÇK=aÉí=®ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=
âä~êä~Öí=çã=ÇÉí=ìééÄçâ~ÇÉ=ÄÉäçééÉí=∏îÉêÉåëëí®ããÉê=ãÉÇ=ÇÉå=Ñ~âíáëâ~=ëâìäÇÉå=ëçã=ÉåäáÖí=åó=
ìééÖáÑí=â~å=ìééÖ™=íáää=SIR=ãâêK==
sáÇ~êÉ=Ü~ê=îá=åçíÉê~í=~íí=í~åÇî™êÇÉå=êÉÇçîáë~ê=QNU=íâê=á=ìééÄçâ~ÇÉ=ÑçêÇêáåÖ~ê=ëçã=áåíÉ=Ñ~âíìêÉJ
ê~íë=é~íáÉåíÉêå~I=î~ê~î=NQS=íâê=®ê=®äÇêÉ=®å=Éíí=™êK=cçäâí~åÇî™êÇÉå=Ü~ê=çÅâë™=ìééÄçâ~í=íáääÖçÇçÜ~J
î~åÇÉ=íáää=é~íáÉåíÉêå~=é™=QTP=íâêI=î~ê~î=NQN=íâê=ìééâçããáí=Ñ∏êÉ=NQMNMNK=^î=ê®âÉåëâ~éÉêå~=
Ñê~ãÖ™ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ÑçêÇêáåÖ~ê=EÅ~=UM=íâêF=ëçã=®ê=®äÇêÉ=®å=íêÉ=™ê=çÅÜ=ëçã=Ç®êãÉÇ=Ñ~ääÉê=ìåÇÉê=
éêÉëâêáéíáçåëíáÇÉå=Ñ∏ê=âìåÇÑçêÇêáåÖ~êK=^î=ÉâçåçãáÜ~åÇä®ÖÖ~êÉ=Ü~ê=îá=Ñ™íí=ëâêáÑíäáÖ=ÄÉëâêáîåáåÖ=
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VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER SOM FRAMKOMMIT I RESULTATET AV 2014
ÅRS FÖRDJUPADE GRANSKNINGAR

aÉ=Ñ∏êÇàìé~ÇÉ=Öê~åëâåáåÖ~êå~=Ü~ê=ÖÉåçãÑ∏êíë=ãÉÇ=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=ÄÉê∏êÇ=éÉêëçå~ä=çÅÜ=éçäáíáëâ~=
äÉÇåáåÖÉå=ë~ãí=ãÉÇ=Üà®äé=~î=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ~êI=á=îáëë~=Ñ~ää=®îÉå=ãÉÇ=éÉêëçå~ä=Üçë=ÉñíÉêå~=
ë~ã~êÄÉíëé~êíÉê=Eä®åÉíë=âçããìåÉêFK=oÉëìäí~íÉí=~î=ÇÉ=ÉåëâáäÇ~=Öê~åëâåáåÖ~êå~=Ü~ê=á=ë~ãíäáÖ~=Ñ~ää=
ÇçâìãÉåíÉê~íë=á=êÉîáëáçåëê~ééçêíÉêP=ëçãI=ãÉÇ=ëâêáîÉäëÉ=Ñê™å=êÉîáëçêÉêå~I=∏îÉêä®ãå~íë=íáää=ä~åÇëJ
íáåÖëëíóêÉäëÉå=Ñ∏ê=óííê~åÇÉK==
1.8.1 Nedan redovisas de förbättringsområden som identifierats i de fördjupade
granskningarna som genomförts under 2014
•

Styrning och uppföljning i praktiken bör utvecklas

=
f=î™ê=Öê~åëâåáåÖ=~î=éëóâá~íêáå=Ñê~ãâçã=~íí=ìééÑ∏äàåáåÖ=ëçã=êÉÇçîáë~ë=íáää=ä~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉå=ÖÉê=
Éå=ëâÉî=ÄáäÇ=~î=Üìê=íáääÖ®åÖäáÖÜÉíÉå=ëÉê=ìí=Ñ∏ê=éëóâá~íêáëâ=î™êÇ=çÅÜ=ÄÉÜ~åÇäáåÖK=aÉí=Ñê~ãâçã=
çÅâë™=ÄêáëíÉê=á=ìééÑ∏äàåáåÖ=çÅÜ=âçåíêçää=~î=ÅÉåíêìã∏îÉêÖêáé~åÇÉ=î™êÇâÉÇàçêK=dê~åëâåáåÖÉå=~î=
íî™åÖëî™êÇÉå=áåçã=éëóâá~íêáå=îáë~ÇÉ=é™=ÄêáëíÉê=á=ëíóêÉäëÉåë=ìééÑ∏äàåáåÖ=~î=~íí=íî™åÖëî™êÇÉå=ÖÉë=á=
ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ä~ÖëíáÑíåáåÖÉå=çÅÜ=®ê=Ñ∏êÉã™ä=Ñ∏ê=Éíí=ëóëíÉã~íáëâí=âî~äáíÉíë~êÄÉíÉK==
=
i~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉå=®ê=íóÇäáÖí=ìíéÉâ~Ç=ÉåäáÖí=pçÅá~äëíóêÉäëÉåë=Ñ∏êÉëâêáÑí=ëçã=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=~åëî~J
êáÖ==Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=®åÇ~ã™äëÉåäáÖí=äÉÇåáåÖëëóëíÉãK=f=Öê~åëâåáåÖÉå=~î=ä~åÇëíáåÖÉíë=äÉÇåáåÖëJ
ëóëíÉã=Ñê~ãâçã=~íí=ä~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉå=áåíÉ=î~ê=ÇÉä~âíáÖ=á=ÉÖÉåâçåíêçääÉå=~î=äÉÇåáåÖëëóëíÉãÉíë=
®åÇ~ã™äëÉåäáÖÜÉíK=
=
dê~åëâåáåÖ=~î=ä~åÇëíáåÖÉíë=~êÄÉíÉI=~åëî~ê=çÅÜ=ìééÑ∏äàåáåÖ=îáë~ÇÉ=é™=~íí=ä~åÇëíáåÖëëíóêÉäëÉå=Ü~ê=
Éå=î®ä=íáääÖçÇçëÉÇÇ=ÑçêãÉää=ëíóêåáåÖ=á=Ñçêã=~î=éçäáÅó=çÅÜ=êìíáåÉêK==píóêåáåÖÉå=á=éê~âíáâÉå=Ü~ê=
ÇçÅâ=îáë~í=ëáÖ=Ü~=ÄêáëíÉê=á=Ñçêã=~î=~íí=ÇÉí=ë~âå~ë=Éå=íóÇäáÖ=ëóëíÉã~íáâ=á=âçåíêçääÉå=~î=Ñ∏äàë~ãÜÉíÉå=
á=íáää®ãéåáåÖÉå=~î=å®ãåÇ~=ÇçâìãÉåí=çÅÜ=~íí=ÇçâìãÉåí~íáçåÉå=~î=™íÉêê~ééçêíÉêáåÖÉå=çÑí~=®ê=
âå~ééÜ®åÇáÖK==
•

Kvalitetsarbetet har brister

=
dê~åëâåáåÖ=~î=éêáã®êî™êÇÉå=îáë~ÇÉ=é™=ÄêáëíÉê=á=ÇÉí=ëóëíÉã~íáëâ~=âî~äáíÉíë~êÄÉíÉíK=aÉí=ëí~ÑÉííä®J
â~êëíçéé=ëçã=áåÑ∏êÇÉë=OMNP=Ü~ÇÉ=ãÉÇÑ∏êí=~íí=ëíçê~=ÇÉä~ê=~î=âî~äáíÉíë~êÄÉíÉí=áåçã=£ëíÉêëìåÇë=
å®êî™êÇëçãê™ÇÉ=Ü~ÇÉ=ëíçéé~íë=ìééK=sáÇ~êÉ=Ñê~ãâçã=~íí=éÉêëçå~ä=çÅÜ=ÅÜÉÑÉê=ìééäÉîÇÉ=~íí=ÇÉí=
Ñ~ååë=~ääí=Ñ∏ê=ã™åÖ~=âî~äáíÉíëã™ä=áåçã=éêáã®êî™êÇÉå=Ñ∏ê=~íí=Üáåå~ë=ãÉÇ=~íí=~êÄÉí~=ëóëíÉã~íáëâí=
ãÉÇK=qáÇëÄêáëí=çÅÜ=Äêáëí=é™=~íí=íáääî~ê~í~=î~ê~åÇê~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñê~ãâçã=çÅâë™=ëçã=Éíí=ÜáåÇÉê=
Ñ∏ê=ëóëíÉã~íáëâí=âî~äáíÉíë~êÄÉíÉK==
=

3

Finns att hämta/ta del av på revisorernas webbsida alternativt i diariet.
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I granskningen av vårdrelaterade infektioner framkom att vissa yrkeskategorier inte följer basala
hygien- och klädrutiner. Vidare identifierades stora brister i avvikelserapporteringen avseende
vårdrelaterade infektioner och att sjukhuset inom vissa områden kraftigt avviker från nationell
rekommendation om andelen enkelrum på en vårdavdelning.
Granskning av kostenheten visade på att det saknades en övergripande systematisk riskanalys, där
hot och risker mot verksamheten identifieras, analyseras och rangordnas för att vidta möjliga
skyddsåtgärder. Granskningen visade vidare att rutinerna för avvikelserapportering varierade och
frekvensen av rapporterade avvikelser har sjunkit vilket kan bero på en underrapportering.
Det saknades övergripande riktlinjer och rutiner för hur landstinget följer upp arbetet med kvali
tetsregistren. Detta framkom i vår granskning av kvalitetsregistren. Vidare visade granskningen
att inmatning av uppgifter bör integreras med patientjournalen för att minska dubbelarbete och
att man bör se över vilken personalkategori som skall ombesörja registrering av uppgifter i kvali
tetsreglstren.

•

IT- stöd

I granskningen om medicinteknisk utrustning framkom att IT-enhetens auktorisation av system
kan ta alltför lång tid och att detta kunde medföra en onödig fördröjning av effektiviseringar i
verksamheterna Detta är ett problem som även framkom i granskning av Kostenheten.
BITS (basnivå för informationssäkerhet) är den beslutade grundnivån för IT -säkerheten i lands
tinget. För att upprätthålla en god intern kontroll är det väsentligt att risker kartläggs, prioriteras
och åtgärda. Våra granskningar visar att BITS-analyser har gjorts av några system, men dessa
analyser ligger några år bakåt i tiden. Vidare har framkommit att dessa analyser tar mycket tid
att göra och upplevs resultera i omfattande listor med åtgärder som det inte finns resurser till att
utföra.

Östersund den 2015-03-31

�t:d��jJ/WJr/t
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JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING
Landstingets revisorer
Revisorerna lämnade 2014 följande skrivelser och rapporter m. m.
•

Granskning av hantering av Kvalitetsregister

REV/18/2013

•

Granskning ”Forskning JLL-styrning och uppföljning

REV/20/2013

•

Granskning av landstingets styrning och insyn i
gemensam nämnd, kommunalförbund och samord
ningsförbund

REV/1/2014

•

Revisionsplan 2014

REV/3/2014

•

Granskning av Könsuppdelad statistik

REV/4/2014

•

Slutrevision för bolagen m.m. för år 2013

REV/5/2014

•

Slutrevision för Jämtlands läns landsting 2013

REV/6/2014

•

Granskning av primärvården

REV/7/2014

•

Granskning av hjälpmedelsverksamheten

REV/8/2014

•

Granskning av Styrelsens arbete, ansvar och uppföljning.

REV/9/2014

•

Granskning av bolagen 2014

REV/11/2014

•

Granskning av NRF 2014

REV/13/2014

•

Granskning Norrtåg AB 2014

REV/14/2014

•

Revisorernas utlåtande om delår 04

REV/16/2014

•

Granskning av Mål och målvärden

REV/17/2014

•

Granskning av Kostenheten

REV/18/2014

•

Granskning av Ledningssystemet

REV/19/2014

•

Granskning av Medicinteknisk utrustning

REV/21/2014

•

Granskning av Kvaliteten i vården-vårdrelaterade infektioner

REV/22/2014

•

Granskning av Delårsbokslut per 0814

REV/23/2014

•

Revisorernas bedömning av Delårsbokslut 140831

REV/24/2014
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1 BAKGRUND
Tandvårdens mål är att verka för en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela
befolkningen. Region Jämtland Härjedalen har ett ansvar att planera tandvården med
utgångspunkt i befolkningens behov (Tandvårdslagen 1985:125 §2 och §8).
För att säkerställa medborgarnas tillgänglighet till en kvalitativ och konkurrenskraftig tandvård
med god ekonomisk balans, har folktandvården på landstingsdirektörens uppdrag gjort en
beskrivning av tänkbara alternativ till folktandvårdens framtida struktur.
Ett framtida minskat befolkningsunderlag påverkar förutsättningarna att upprätthålla verksamhet
med tillgänglighet över hela länet. Små kliniker med litet patientunderlag har eller kan i framtiden
få problem med att upprätthålla tillgänglighet till en rimlig kostnad. Att rekrytera nya medarbetare
till vissa kliniker i glesbygd är svårare än till kliniker i Östersundsområdet. Det är också svårare att
rekrytera nya medarbetare till små än till större kliniker. Små kliniker är inte att föredra utifrån bl
a sårbarhet vid frånvaro och behov av kollegialt utbyte och stöd. Nyutexaminerade medarbetare
ska alltid kunna erbjudas handledning och stöd från rutinerade kollegor.
I Landstingets långsiktiga utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LUP ekonomi) har
folktandvården även i uppdrag att minska kostnaderna med 5 miljoner till år 2016.
Denna rapport gäller folktandvårdens struktur inom allmäntandvård vid folktandvårdens kliniker
i Jämtlands län. Sjukhustandvården och specialisttandvården är föremål för en särskild utredning.

2 SAMMANFATTNING
Redan idag har folktandvården svårigheter med bemanning, framför allt på mindre kliniker ute i
länet, där verksamheten är sårbarare vid personalfrånvaro. Enligt prognoser kommer
befolkningsunderlaget utanför Östersund att minska ännu mer, vilket minskar patientunderlaget
för redan små kliniker ytterligare.
För att säkerställa att folktandvården, även under kommande år, kan tillämpa ny teknik och nya
metoder och upprätthålla en tandvård med hög kvalitet, har folktandvården tagit fram ett förslag
till ny framtida standard, som bl a innehåller ett basutbud av tandvård och förebyggande behandlingar
och ett plusutbud för kliniker med specialkompetens. Plusutbud innebär att patienter inte i samma
utsträckning behöver nyttja länets specialisttandvård. Standarden föreskriver en enhetlig
utformning och utrustning av kliniklokalerna, effektivisering genom ett förändrat arbetssätt med
mer arbete i team och att arbetet bedrivs i två eller flera rum samtidigt. Ett team består av en
tandläkare, en tandhygienist och ca 2,5 tandsköterskor och målsättningen är att varje klinik
bemannas med minst 2 team för att minska sårbarheten och skapa en god arbetsmiljö.
Kompetensutveckling i verksamheten och marknadsföring av folktandvården krävs också för att
nå den nya standarden, som är tänkt att vara införd senast år 2021 på folktandvårdens kliniker.
Bemanning med minst två team kräver ett patientunderlag på över 2 000 patienter, vilket många
av folktandvårdens kliniker inte har. Genom avveckling av vissa mindre kliniker skulle den nya
standarden kunna införas på andra kliniker i samma geografiska område. Medarbetarna erbjuds
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flytta med och öppettiderna förlängs, för att öka tillgängligheten för de patienter som får längre
till närmaste folktandvårdsklinik. Flertalet patienter besöker tandvården högst en gång per år.
Minst en folktandvårdsklinik ska finnas i varje kommun i Jämtlands län. Vid analys och urval av
kliniker som föreslås avvecklas respektive utökas, har flera kriterier använts: befolkningsstorlek,
turism, avstånd, allmänna kommunikationer, patientströmmar och ekonomi.
Fyra alternativ på ny framtida klinikstruktur har tagits fram. Alternativ a och b baseras på att
befolkningen i respektive upptagningsområde i genomsnitt ska ha högst 8 mil eller ca en
timmes restid enkel väg med bil till närmaste folktandvårdsklinik efter kliniknedläggningen. Det
innebär en minskning av antalet kliniker från 20 till 13. De kliniker som läggs ner är Hede,
Myrviken, Kälarne, Gällö (a) eller Bräcke (b), Föllinge, Hammerdal och Hoting. Patienterna
erbjuds tandvård vid kvarvarande kliniker i kommunen/området. Minskningen av
nettokostnaderna i alternativ a blir 4 384 000 kronor och i b 3 638 000 kronor.
Alternativ c och d baseras på att befolkningen i respektive upptagningsområde i genomsnitt ska
ha högst 6 mil eller ca fyrtiofem minuters restid enkel väg med bil till närmaste
folktandvårdsklinik efter kliniknedläggningen. Det innebär en minskning av antalet kliniker från
20 till 15. Den enda skillnaden jämfört med alternativ a och b är att klinikerna i Hede och
Hoting behålls. Minskningen av nettokostnaderna i alternativ c blir 3 280 000 kronor och i d
2 535 000 kronor.
Om kliniken i Gällö läggs ned, kommer regionen att belastas av en engångskostnad på 3 miljoner
kronor för oavskrivna lokalanpassningsinvesteringar i lokalen i Gällö. Om kliniken i Bräcke läggs
ned, måste regionen investera för uppskattningsvis 5 miljoner kronor i
ombyggnation/nybyggnation i lokaler i Gällö. Kostnad för årlig avskrivning och internränta ingår
i kalkylen för alternativ b och d.
De olika alternativen räcker inte för att förbättra folktandvårdens ekonomi med 5 miljoner
kronor. Ytterligare förbättring måste uppnås genom effektiviseringar och/eller intäktsökningar.
Om folktandvården skulle tappa en del patienter till privata vårdgivare, när en klinik avvecklas,
beräknas effekterna på folktandvårdens ekonomi bli plus minus noll jämfört med nuläget. Det
blir dock svårare att uppnå den nya standarden på alla kliniker. Vakanser inom folktandvården
medför att någon övertalighet bland personalen inte behöver uppstå.
Alternativet med en mobil enhet har också studerats och föreslås ingå i en utredning om mobila
lösningar inom sjukvård och tandvård i kommande reviderade version av Långsiktig utvecklingsplan
för en god ekonomisk hushållning.
Alternativet att inte göra några förändringar av folktandvårdens struktur nu, bedöms leda till både
starkt försämrade möjligheter att ge högkvalitativ tandvård till länets befolkning, samt till ökade
nettokostnader. Resultatförsämringen uppskattas till mellan en och tre miljoner kronor per år.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR
Nedan följer en beskrivning av olika förutsättningar som ligger till grund för planeringen av
framtidens folktandvård i Jämtlands län.

3.1 Befolkningsutveckling
Enligt den befolkningsprognos som redovisas i landstingsplanen 2014-2016 kommer
befolkningen att minska ytterligare 2 procent fram till 2021 vilket motsvarar ca 2870 personer.
Endast Östersund, Krokom och Åre har en positiv befolkningsutveckling. Det innebär en
fortsatt koncentration av befolkningen i området kring Östersund och västerut mot Åre.
Befolkningsprognos
Förändring Förändring
antal
Kommun/År 2012
2021
%
Berg
7 231
6 447
-784
-11%
Bräcke
6 654
5 800
-854
-13%
Härjedalen
10 236
9 434
-802
-8%
Krokom
14 566 14 713
147
1%
Ragunda
5 450
4 872
-578
-11%
Strömsund
12 151 10 643
-1 508
-12%
Åre
10 352 11 483
1 131
11%
Östersund
59 418 59 796
378
1%
Totalt länet 126 058 123 188
-2 870
-2%
Källa: Landstingsplan 2014-2016 bilaga 6a

Åldersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med 15 procent till 2021 i Jämtland.
Övriga åldersgrupper minskar.
Befolkningsprognos Jämtland per åldersgrupp
Förändring Förändring
Åldersgrupp/År 2012
2021
antal
%
0-19 år
27243
25321
-1922
-7%
20-64 år
70866
65777
-5089
-7%
65 år och äldre
27949
32090
4141
15%
Totalt länet
126058 123188
-2870
-2%
Källa: Landstingsplan 2014-2016 bilaga 6a
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3.2 Behov och efterfrågan av tandvård
Tandvårdslagen anger vilka patientgrupper som är prioriterade:
1. Patienter med akuta besvär ska tas hand om med förtur.
2. Regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år då de
fyller 19år.
3. Specialisttandvård för vuxna.
4. Uppsökande och nödvändig tandvård. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift till sjuka
och funktionshindrade. De med särskilt tandvårdsstöd.
5. Övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Region Jämtland Härjedalen bedömer
lämplig.
Frisktandvård är prioriterat i gruppen vuxenvård enligt politiskt beslut i Jämtlands läns landsting
2004.
Det är svårt att göra prognoser på lång sikt avseende efterfrågan på tandvård då den påverkas av
såväl munhälsan som av politiska beslut kring tandvårdens finansiering. Efterfrågan påverkas
även av individens prioritering och betalningsförmåga.
Generellt har Sverige en mycket god tandhälsa. Jämtlands län och övriga Norrland har dock
något sämre tandhälsa än övriga Sverige. Både allmänhälsa, medicinering och den sociala
situationen kan ha effekt på munhälsan. Tillgången till regelbunden tandvård, vanor och attityder
kan också påverka munhälsan.
Inom folktandvården riskgrupperas patienterna vilket ger en bild av vårdbehovet. Högre
riskgrupp kräver mer vårdinsats. Detta ger dock bara en beskrivning av den del av befolkningen
som valt att få en regelbunden tandvård (revisionspatienter) inom folktandvården. Hur
munhälsan är hos de medborgare som inte regelbundet besöker någon vårdgivare är oklart.
Denna patientgrupp möter folktandvården endast då de söker för akut tandvård.
Flertalet av folktandvårdens revisionspatienter behöver inte tandvård ofta, d v s inte mer än ca en
gång per år. Statistik över antal akutpatienter i Jämtlands län finns för närvarande inte, men en
ökning har sannolikt skett, bland annat som resultat av det ökande flyktingmottagandet.
Genomsnittlig riskgruppering patienter i Folktandvården 2013
Riskgrupp 0*
Riskgrupp 1* Riskgrupp
2*
63 %
24 %
12 %
Barn och ungdomar
3-19 år
33 %
47 %
20 %
Vuxna

*Riskgrupperingen görs i tre nivåer 0 = låg risk, 1 = måttlig risk och 2 = hög risk
Källa: T4 (Folktandvårdens vårdadministrativa system)

3.2.1 Befolkningsansvar
Det finns en betydande ojämlikhet i hälsa och tandhälsa i Sverige.
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Det är känt att vissa variabler som fattigdom, hemlöshet, flyktingskap och även
beteende/levnadsvanor har stark koppling till hälsa och tandhälsa. Att ha
föräldrar/vårdnadshavare med psykisk ohälsa, missbruk, funktionshinder ger en ökad risk för
ohälsa/ tandhälsa. I folktandvårdens områdesansvar ingår att särskilt uppmärksamma dessa
grupper.
Det finns grupper av barn och vuxna som av olika anledningar riskerar att falla ur systemet. Det
kan handla om att familjen har en svår social situation och denna ska i så fall uppmärksammas
och åtgärder sättas in så att barnet kan ta del av den hälso- och tandvård som är en rättighet för
varje barn.
En stor andel nyinflyttade/ asylsökande ställer krav på ökade riktade insatser på individ- och
gruppnivå. Hur når vi dessa grupper av människor ? Vilka är mötesplatserna i Jämtlands län?
Vilka behöver tandvården samverka med i framtiden ?
Det är av stor betydelse att kunna nå dessa patienter på andra ställen än på våra
folktandvårdskliniker, t ex bibliotek, fritidshem och fritidsgårdar, öppna förskolor, MVC, BVC,
idrottsklubbar och musik/kulturskolor mm. Samverkan mellan tandvård, barnhälsovård,
barnomsorg, socialtjänst, invandrarorganisationer är en framgångsväg.
Det behövs en sammanhållen hälsovård och tandvård med långsiktighet för att samarbeta och
fånga upp våra svaga patienter. Kvaliteten på samhällsinsatser och samverkan har betydelse för
resultatet. Det kostar tid och pengar att bygga upp dessa nätverk i Jämtlands län.
Munnens sociala betydelse är uppenbar, och oral rehabilitering kan betyda oerhört mycket för
människors liv.
3.2.2 Akut tandvård
Patienter med akuta besvär ska tas hand om av folktandvården inom 24 timmar. Som akut räknas
värk, svullnad, feber och trauma (slag) mot tänderna.
3.2.3 Barn och ungdomar
Barn och ungdomars tandhälsa i riket har under ett antal år förbättrats men signaler finns i hela
landet att tandhälsan inte längre utvecklas i samma positiva riktning. Friska barn fortsätter att
vara friska men de sjuka barnen blir sjukare. En stor orsak är de socioekonomiska skillnaderna.
Rädda Barnen mäter varje år barnfattigdom utifrån ett index. 1997 levde 22,3 procent av Sveriges
barn i fattigdom vilket förbättrades fram till 2007 då det minskade till 10,9 procent. Vid
mätningen 2010 hade en ökning skett till 12,7 procent. Genomsnittet i Jämtlands län var 2010,
10,8 procent. I Berg, Bräcke och Strömsunds kommuner ligger barnfattigdomen mest över
genomsnittet. Tandvården kommer i framtiden att få en viktig roll i att försöka fånga upp
riskbarn och göra insatser i socioekonomiskt utsatta grupper/områden.
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Barn 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll 2010
Totalt antal barn Antal barn i fattigdom
Andel barn i fattigdom

1356
200
1305
200
1714
220
3391
300
982
112
2083
362
2075
215
11312
1014
24219
2623
1912071
242303
Källa: Jämtlands läns landsting rapport, Barnhälsovårdens kvalitetsutveckling i Jämtlands län
*Påverkas bl.a. av att Ås tillhör Krokoms kommun men de flesta barnen i Ås får sin tandvård i Östersund.
** Många privattandläkare i Östersund tar emot barn.

14,7
15,3
12,8
8,8*
11,4
17,4
10,4
9,0**
10,8
12,7

3.2.4 Patienter med särskilda behov
Inom gruppen patienter med särskilda behov finns de flesta i åldersgruppen 65 år och äldre.
Denna grupp förväntas öka med 15 procent till 2021. Många patienter kommer senare i livet att
behöva hjälp med den dagliga skötseln vilket innebär att omsorgspersonalens kompetens i, och
intresse för, munvård kommer att bli avgörande för många äldres munhälsa. Utbildning och stöd
till omsorgspersonal kommer att bli än viktigare. Landstingen kan välja att konkurrensutsätta
uppsökande verksamhet. I Jämtlands läns landsting gjordes detta tidigare men då enda
anbudsgivaren var folktandvården beslutades att ingen upphandling skulle göras. Ett avtal tecknas
årligen med beställarenheten om uppdragets omfattning och innehåll samt ersättningsnivå. Hur
region Jämtland Härjedalen i framtiden väljer att göra avseende upphandling eller inte påverkar
folktandvårdens bemanning och verksamhet.
3.2.5 Vuxna
De yngre vuxna har god munhälsa men medicinerar mer än tidigare. En studie som gjorts av
folktandvården i Norrbotten visar att 26 procent av 35-åringarna medicinerar regelbundet vilket
är en fördubbling sedan 1991. I samma studie anger 23 procent av denna grupp att dom endast
söker tandvård vid akuta besvär. Folktandvården har en stor uppgift i att förmå de yngre vuxna
att behålla sina regelbundna tandvårdskontakter för förebyggande åtgärder, egenvårdsstöd och
för enstaka reparativa insatser.
Patienterna efterfrågar i större utsträckning implantat som ersättning till avtagbar protetik och är
mer medvetna om estetik.
Allt fler äldre kommer att ha kvar egna tänder med många olika typer av lagningar och
ersättningar i munnen. För att kunna bevara god munhälsa för den äldre delen av befolkningen
kommer det att krävas mer av både förebyggande insatser och reparativa eller rehabiliterande
åtgärder.
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3.3 Marknadsandel
Folktandvårdens verksamhet är konkurrensutsatt. I dagsläget har 84 procent av barn och
ungdomar och 39 procent av de vuxna i Jämtlands län valt folktandvården som vårdgivare. Hur
många av den vuxna befolkningen som saknar regelbunden tandvårdskontakt är oklart.
Konkurrensen om patienterna ökar och enligt en studie som gjorts av SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting) kommer folktandvården i hela landet att mista patienter i framtiden. I Jämtlands
län finns den största konkurrensen i Östersund. Förutom i Östersund finns privata vårdgivare på
följande orter: Sveg, Åre, Nälden, Strömsund, Hammarstrand och Stugun. På många håll i länet
är det mindre troligt att det sker privata etableringar då befolkningsunderlaget är för litet.
Folktandvårdens marknadsandel 2014-04
Kommun

Barn och
ungdomar 3-19 år

Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund
TOTALT

Vuxna 20år –

89%
92%
94%
75%
67%
99%
85%
83%
84%

47%
62%
50%
39%
23%
43%
44%
33%
39%

Källa: T4

3.4 Avstånd
Nuvarande avstånd för länets invånare till närmsta folktandvårdsklinik varierar beroende på var i
Jämtlands län man bor. Längst avstånd har man på vissa orter som ligger på gränsen till andra län
alternativt till Norge, men dessa avstånd berör en mycket liten andel av länets medborgare.
Undantag för reslängd och restid gäller vid akuta behov, d v s när patienten kan behöva åka
längre för att få sin vård.

3.5 Samverkan med andra
Flertalet av länets folktandvårdskliniker finns på orter där även primärvården har sin verksamhet.
Undantag är Backe, Hallen, Stugun, Vemdalen och Offerdal där folktandvården inte har
verksamhet. Den framtida strukturen för folktandvården bör innebära lokaliseringsorter där
redan primärvård är etablerad. I ett framtida perspektiv är ett fortsatt och utvecklat samarbete
med hälsocentralerna en betydelsefull faktor.
I gränsområden till Norge och till andra län kan samarbetsformer behöva utvecklas till gagn för
både patienter och medarbetare.
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3.6 Samhällsservice i övrigt
I samtliga kommuner finns en mer eller mindre uttalad centralort. I några kommuner finns
förutom centralorten även andra orter som erbjuder större utbud av samhällsservice.
Det är inte självklart att centralorten är det naturliga valet för alla medborgare. De som bor nära
läns- eller landsgränsen eller jobbar på annan ort än boendeort kan välja att uträtta sina ärenden
någon annanstans. Detta omfattar även tandvård.
Enligt kommunernas hemsidor finns grundskolor/gymnasium på flera orter i respektive
kommun, men variationen i elevantal är stor.
Gruppen vuxna med särskilda behov omfattas vanligen av de medborgare som bor på
kommunens särskilda boenden.

3.7 Kompetensförsörjning
3.7.1 Rekrytering
Socialstyrelsens bedömning är att tandvården framöver måste organiseras så att färre tandläkare
tar hand om fler patienter med stöd av tandhygienister. Tandsköterskans roll kommer att få en
ökad betydelse i framtiden.
Förändringar som innebär mindre barnkullar, en ökad andel äldre och ökning av administrativa
uppgifter som t ex större krav på dokumentation, påverkar framtiden. Det kommer att bli än
viktigare att rätt sak görs på rätt kompetensnivå. Utvecklingsarbete med att se över fördelning av
arbetsuppgifter i verksamheten måste ske.
Flera kliniker i länet kommer mest troligt att även i framtiden ha bemanningssvårigheter avseende
samtliga yrkeskategorier. Tidigare har rekryteringsinsatserna koncentrerats till främst tandläkare.
Svårigheter att rekrytera tandhygienister och tandsköterskor finns och är ett snabbt växande
problem. Ytterligare satsningar kommer krävas i och med att andelen tandhygienister och
tandsköterskor ska öka inom folktandvården samtidigt som pensionsavgångarna också ökar. Av
tandsköterskorna kommer ca hälften att gå i pension inom 10 år.
Det saknas tandvårdutbildningar i Jämtlands län vilket påverkar framtida rekryteringsmöjligheter.
3.7.2 Attraktiva arbetsplatser
En viktig faktor för att få det vardagliga arbetet att fungera bra är att den beslutade bemanningen,
både i antal och i form av kompetens, finns tillgänglig på kliniken. En väl avvägd bemanning ger
möjligheter till effektiva flöden i verksamheten, en av grundförutsättningarna för att skapa en god
vård med ekonomi i balans.
Målet att ha en ”närvarande chef” är idag inte möjligt att uppfylla inom flera av folktandvårdens
områden. I vissa områden har chefen ansvar för 4 kliniker med långa avstånd mellan enheterna.
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Som chef ingår att se till att kompetenserna nyttjas effektivt inom området, vilket innebär behov
av tillfälliga förflyttningar av medarbetare, utifrån verksamhetens behov. Behoven att täcka upp
vid långvariga vakanser kommer mest troligt att fortgå, främst på de mindre klinikerna vid en
fortsatt lokalisering som idag.
Sårbarheten vid frånvaro och brist på kollegialt utbyte påverkar arbetsmiljön på de små
klinikerna. En framtida koncentration av verksamheten till större enheter ökar möjligheterna till
en förbättrad arbetsmiljö. Vid anställning av nyutexaminerade måste handledning kunna erbjudas.
Möjlighet att anställa personer med ingen eller ringa yrkeserfarenhet är mycket problematiskt om
inte handledning och kollegialt utbyte kan erbjudas.
Kvalitativt god vård, rätt bemanning och en ekonomi i balans möjliggör en god arbetsmiljö med
utrymme för kompetensutveckling, friskvård, modern utrustning mm, delar av de förutsättningar
som krävs för att vara en attraktiv vårdgivare och arbetsgivare i framtiden.

3.8 Ekonomi
Region Jämtland Härjedalens mål för god ekonomisk hushållning är ett positivt resultat som
motsvarar 2 procent av nettokostnaderna. Detta för bibehållen soliditet och buffert för normala
svängningar i skatteintäkterna. Centrum för folktandvården ska bidra till att målet uppnås.
Förutom detta behöver folktandvården även uppnå ett överskott för egen del, för att klara av
tillfälliga svängningar i ekonomin och för att finansiera utveckling, utrustning och ny teknik.
År 2013 var folktandvårdens omsättning drygt 169 miljoner, varav 24 procent (40,5 miljoner)
avsåg ej konkurrensutsatt verksamhet som finansieras av skattemedel, landstingsbidrag.
3.8.1 Folktandvårdens ekonomi
Storleken på ersättningen för den ej konkurrensutsatta verksamheten beräknades i samband med
införandet av fritt val av tandvård för barn- och ungdomar år 2001 och har sedan årligen justerats
och fastställts av fullmäktige.
Folktandvårdens uppdrag och fördelning av landstingsbidrag för
ej konkurrensutsatt verksamhet 2013
Uppdrag
Specialisttandvård
Områdes- och sistahandsansvar, Allmäntandvård
Kompetensförsörjning
Offentlighet och förvaltning
Sjukresor och språktolkar
Folkhälsoinsatser
Summa

Belopp (tkr)

17 700
13 700
5 000
2 000
1 800
300
40 500

Ersättningen ska täcka kostnaderna för planeringsansvaret för tandvården i Jämtlands län.
Folktandvården har ett områdes- och sista handsansvar som omfattar att upprätthålla en
tillgänglig och jämlik vård i hela länet i den omfattning som region Jämtland Härjedalen anser
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lämpligt samt att erbjuda akuttandvård. I region Jämtland Härjedalens verksamhetsplanerings
process föreslår folktandvården hur ersättningen ska fördelas inom uppdraget.
3.8.2 Den konkurrensutsatta verksamheten
Den vård som utförs inom allmäntandvård (att jämföra med primärvården inom sjukvården) är
konkurrensutsatt. Det innebär att patienterna fritt kan välja att få sin vård utförd en av valfri
klinik inom folktandvården eller en privat aktör. Ersättningssystemet för den konkurrensutsatta
vården är detsamma för såväl folktandvården som för de privata aktörerna.
Allmäntandvårdens intäkter/ersättningar 2013-12
Belopp tkr Andel
23 954
21%
Kapiteringsersättning barn (KU)
6
420
6%
Patienter med särskilda behov (KU)
5 605
5%
Områdes-, sistahandsansvar barn
8
113
7%
Områdes-, sistahandsansvar vuxna
69 870
61%
Patientavgifter vuxna (KU)
113
962
100%
SUMMA
KU= konkurrensutsatt verksamhet
För barn och ungdomar, 3-19 år utgår en kapiteringsersättning. Denna ersättning samt
ersättningen för patienter med särskilda behov beslutas av region Jämtland Härjedalen och
administreras av region Jämtland Härjedalens beställarenhet. Ersättningen för barntandvården
utgörs av en fast summa per listat barn, medan ersättningen för patienter med särskilda behov är
direkt kopplad till utförd vård och prislistan för vuxna. Regionfullmäktige beslutar om
folktandvårdens prislista för vuxna, medan det står de privata vårdgivarna fritt att beslut om sin
prislista för vuxna.
3.8.3 Möjligheter att påverka folktandvårdens ekonomi
För att uppfylla kraven på konkurrensneutralitet i konkurrenslagstiftningen måste
folktandvårdens redovisning vara helt transparent. Det är därför av mycket stor vikt att den
ersättning som folktandvården får för områdes- och sistahandsansvar tydligt särredovisas. Detta
för att visa att ingen otillåten subventionering sker av den konkurrensutsatta verksamheten.
Istället för att minska kostnaderna, vilket förslaget till framtida struktur för folktandvården, bland
annat syftar till, har folktandvården möjlighet att öka intäkterna genom att höja taxan för olika
åtgärder i prislistan för vuxna. Så länge den avgift som tas ut, inte är lägre än kostnaderna för de
tjänster som tillhandahålls, förekommer ingen subvention och då finns inget hinder för att höja
taxan. Folktandvårdens taxa revideras årligen när Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV)
justerar den referensprislista som ligger till grund för tandvårdsförsäkringen. Landstinget har
beslutat att folktandvården till största del ska följa denna referensprislista. De årliga
revideringarna ger oftast en intäktsökning för folktandvården men sällan i nivå för att täcka de
årliga kostnadsökningarna.
En prishöjning utöver den årliga justeringen skulle kunna få flera konsekvenser som kan leda till
att förbättringen av folktandvårdens ekonomi endast blir marginell eller att den på sikt till och
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med kan bli sämre. Om fullmäktige skulle besluta om taxehöjning, innebär det att region
Jämtland Härjedalen kommer att få betala ut en högre ersättning till privata vårdgivare för
patienter med särskilda behov. Dessutom skulle det vara svårt att motivera att endast taxan för
vuxenpatienterna höjs, med hänsyn till att folktandvårdens fasta kostnader bärs av alla patienter,
även barnen. Om kapiteringsersättningen för barn också höjs, stiger region Jämtland Härjedalens
utbetalningar till privata vårdgivare även för denna patientkategori.
Vid en höjning av tandvårdstaxan måste dessutom hänsyn tas till patienternas betalningsvilja.
Högre priser innebär en risk att patienter väljer att byta till en privat vårdgivare eller att avstå från
tandvård. En höjning av taxan innebär därför inte med automatik högre intäkter.
Allmäntandvården är mycket beroende av intäkterna från vuxentandvården för att kunna försörja
klinikerna. Kostnaderna för bemanning, lokaler m m skulle utan dessa intäkter bli mycket stora.
Men, enligt tandvårdslagen ska allmäntandvården prioritera vård till barn och patienter med
särskilda behov, vuxentandvård i den omfattning region Jämtland Härjedalen bedömer lämplig.
Det kan leda till ett ekonomiskt dilemma, eftersom den största delen av finansieringen, 61
procent, utgörs av den tandvård som har lägst prioritet. Förslaget i denna rapport, leder till en
stabilare bemanning och kvalitet, samt en mer effektiv och tillgänglig tandvård. Folktandvården
bedöms därför kunna ta emot fler vuxenpatienter i framtiden, utan att behöva nedprioritera
barntandvården. Detta skulle leda till högre intäkter utan taxehöjning.
Om folktandvården skulle avstå från att förändra strukturen och istället försöka förbättra
ekonomin enbart genom en taxehöjning, leder det bara till en eventuell förbättring av ekonomin.
Det skulle inte lösa de framtida problem som förutses, med bemanning på länets kliniker.
Rekommendationen blir därför att inte höja taxan.
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4 NULÄGESBESKRIVNING
4.1 Klinikstruktur/patientmängd
Folktandvårdens allmäntandvård har idag 20 kliniker spridda över hela Jämtlands län.
Verksamheten är indelad i sex områden med en chef för respektive område. Områdesindelningen
följer i stora drag länets kommunindelning. I antalet patienter nedan är inte asylsökande och
akuta inräknade.
Område/
Områdes
chef
Härjedalen
Åre/
Krokom
Strömsund

Bräcke/
Ragunda
Campus/
Berg
Frösön/
Brunflo
Allmän
tand
vården

Klinik
Hede
Funäsdalen
Sveg
Krokom
Föllinge
Järpen
Åre
Gäddede
Hoting
Hammerdal
Strömsund
Bräcke
Gällö
Kälarne
Hammar
strand
Myrviken
Svenstavik
Campus
Frösön
Brunflo
Totalt
Andel

Revisionspatienter 2014
Barn
Vuxna
Totalt

Rum

416
351
811
2269
200
1054
667
122
323
449
1069
479
466
174
615

1022
1153
1875
3527
583
2296
1255
396
773
1184
1792
1303
1426
427
1009

1438
1504
2686
5796
783
3350
1922
518
1096
1633
2861
1782
1892
601
1624

4
3
5
7
2
5
4
1
2
4
6
4
3
2
4

445
721
3851
3561
1577
19620
34 %

1296
1278
7539
4791
3379
38304
66 %

1741
1999
11390
8352
4956
57924
100
%

3
4
12
9
8
92

Dagens struktur innebär att det finns flera kliniker med ett begränsat patientantal.
 Tre kliniker har mindre än 1000 patienter vilket innebär ett behov motsvarande ca 0,5 team.
Föllinge, Gäddede och Kälarne.
 Åtta kliniker har mellan 1000-1892 patienter vilket motsvarar som mest 1 team. Hoting,
Hede, Funäsdalen, Hammerdal, Hammarstrand, Myrviken, Bräcke och Gällö.
 Fem kliniker ligger inom spannet 1999-3350 revisionspatienter. Åre, Svenstavik, Sveg,
Strömsund och Järpen vilket innebär behov motsvarande max 2 team.
 Fyra kliniker har mer än 3800 revisionspatienter. Brunflo, Krokom, Frösö strand och
Campus, d v s motsvarande 2 team eller fler.
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4.2 Tillgänglighet
För att kunna erbjuda medborgarna så mycket vårdtid som möjligt har allmäntandvården satt ett
mål som innebär att tandläkarna och tandhygienisterna ska använda 70 procent av arbetstiden till
vårdtid. Övrig tid är t ex egen utveckling, arbetsplatsträffar, paus mm. Målet nås inte fullt ut idag
och ligger på 68 respektive 56 procent. För tandhygienisternas del påverkas resultatet av att
exempelvis uppsökande verksamhet inte redovisas som vårdtid. I dagsläget har tandsköterskorna
en låg andel vårdtid (4 procent).
Folktandvårdens kliniker har öppet under dagtid måndag tom fredag. Fredagar stänger många
kliniker vid lunchtid. Det finns även kliniker i länet som har öppet kvällstid.
Väntande
Inom folktandvården är beslutat att alla kliniker ska ta emot nya patienter. Dessa ska om möjligt
erbjudas en tid direkt annars gäller nedanstående hantering:
Ny patient utan akuta besvär, som önskar bli revisionspatient kallas inom 3 månader till
tandläkare när;
• det är mer än två år sedan patienten undersöktes senast
• patienten uppger munhälsoproblem men ej av akut karaktär
• patienten har rätt till nödvändig tandvård
• patienten önskar tandvård som led i kortvarig sjukdoms behandling
Övriga sätts upp på kallelse till tandläkare senast om 12 månader.
Målet för barn är att andelen med försening mer än 3 månader utifrån planerad kallelsemånad ska
vara 0 procent. Alla kliniker i Jämtlands län klarar idag att detta mål.
Målet för vuxna är att andelen med försening mer än 6 månader utifrån planerad kallelsemånad
ska vara 5 procent, dvs 95 procent av patienterna ska kallas i tid. 12 kliniker av 20 uppnår detta
mål vid mätning 2014-08.
4.2.1 Befolkningsansvar
I folktandvården idag ligger såväl resurser som uppdraget om områdesansvaret på klinikerna
vilket innebär att det inte finns någon sammanhållen strategi för vilka insatser som ska göras. Det
är idag svårt för enskilda kliniker att skapa det kontaktnät och de strategier som behövs för att
hjälpa de svaga grupperna i samhället.
4.2.2 Akut tandvård
Folktandvården tar emot akuta patienter inom 24 timmar. I normalfallet vänder sig patienten till
sin ordinarie folktandvårdsklinik där vård erbjuds i 1:a hand. För patienter som inte är
revisionspatienter hos folktandvården kan vård erbjudas vid folktandvårdens länsjour. Länsjour
är en verksamhet som är veckovis fördelad enligt visst schema. Uppgiften om vart patienten ska
vända sig efter öppettid ges via telefonsvarare samt genom information på www.jll.se.
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4.3 Vårdutbud
4.3.1 Barn och ungdomar
Idag besöker tandhygienisterna/ tandsköterskor barnavårdscentralen (BVC) och utför en
screening på barn under 2 år. Då riskgrupperas alla barn. Barn med risk kallas vid 2 års ålder till
kliniken främst för motiverande samtal och stöd. Barn utan risk kallas åter vid 3 års ålder på
undersökning till tandläkare.
Folktandvården samverkar med mödra- och barnhälsovård, primärvård, förskolor, skolor. Det
ser idag olika ut hur man i länet arbetar gentemot skolor. Tandhygienisterna kan hålla i
information om förebyggande tandvård i klasser. Ingen vård eller behandlig sker på skolor
möjligen erbjuds en fluorsköljning på enstaka ställen.
I landstingets omställningsarbete 2010 minskades folktandvårdens ersättning för områdesansvar
med 40 000 kronor, då en utbudsbegränsning gjordes avseende information på skolor i områden
med låg kariesfrekvens.
Från 3-19 års ålder utför folktandvården fullständig tandvård enligt fastställt vårdprogram för
barn och ungdomar.
4.3.2 Uppsökande och nödvändig tandvård
Uppsökande verksamhet utförs strukturerat i hela länet av folktandvården. Det innebär att de
personer, som enligt tandvårdslagen har rätt till uppsök ska erbjudas en avgiftsfri
munhälsobedömning i sitt boende en gång per år. Bedömningen utförs av en tandhygienist
anställd på närmsta folktandvårdsklinik. Munhälsobedömningen ska innefatta en bedömning av
behovet av munhygieninsatser och en preliminär bedömning av behovet av nödvändig tandvård.
Om behov finns av tandvård hjälper tandhygienisten till med en kontakt till sin ordinarie
tandläkare eller ordnar en tid till ett besök på närmsta folktandvårdsklinik. Ingen vård bedrivs i
hemmet. Munhälsobedömningen innebär också en praktisk instruktion i munhygieniska
egenåtgärder till den enskilde eller den som i dennes ställe sköter munvården. Tandhygienisten
har på så sätt en roll som konsult till den personal som deltar i omvårdnaden.
4.3.3 Patienter med särskilda behov
Patienter som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling och patienter som på grund
av olika former av handikapp erbjuds vård anpassat efter deras behov. Denna vård utförs i
samråd med sjukvården. Då det i vissa fall krävs speciell kompetens och utrustning t ex narkos
utförs vård på specialist- och sjukhustandvården.
4.3.4 Vuxna
För vuxna patienter utförs vård i mån av tid och resurser. Denna patientgrupp får idag inte alltid
tillräckligt utrymme på grund av prioritetsordningen.
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4.4 Bemanning
Allmäntandvården var 2014 indelad i sex områden med en områdeschef som ansvarar för
verksamheten inom respektive område. Det är en stor variation på antal anställda medarbetare
per klinik.
Beskrivning av bemanning ger alltid en ögonblicksbild. Antal tillsvidareanställda förändras
ständigt och påverkas även av olika typer av frånvaro. För att klara av verksamheten sker utbyte
av medarbetare mellan kliniker i olika omfattning i olika delar av Jämtlands län, men är mest
förekommande i ytterområdena.
Vid de ställen där tandläkarvakanser finns, alternativt handledningsbehov behövs, finns i olika
omfattning ambulerande tandläkare. Under 2013 uppgick extra kostnader för de ambulerande
motsvarande 1,3 miljoner (i summan ingår inte lön för tid som används till kliniskt arbete)
Antalet ambulerande tandläkare under 2014 motsvarar drygt 4 heltidstjänster.
Nedanstående tabeller visar bemanning per 141031.
Befattning
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterskor
Områdeschefer

Antal tillsvidareanställa
omräknat i
heltidstjänster

Källa: Heroma personalstatistik

39,1
26
77
5,5

Utförd tid omräknat i
heltidstjänster

Genomsnittlig
teamsammansättning

36,5
21,5
66,9
4,5

1,0
0,6
1,8
-
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ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA OMRÄKNAT TILL ÅRSTJÄNSTER
Kommun
Nuvarande kliniker
Tandläkare Tandhygienist Tandsköterska
Härjedalen Sveg
2,0
2,0
3,0
Funäsdalen
0,0
1,0
2,0
Hede
0,0
0,0
3,0
SUMMA
2,0
3,0
8,0
Bräcke
Bräcke
1,0
1,0
2,2
Gällö
2,0
1,0
3,0
Kälarne
0,0
0,0
0,0
SUMMA
3,0
2,0
5,2
Ragunda
Hammarstrand
2,0
1,0
3,0
SUMMA
2,0
1,0
3,0
Strömsund Strömsund
2,0
2,0
3,8
Gäddede
0,0
0,0
1,0
Hoting
0,8
1,0
1,8
Hammerdal
0,5
0,0
1,8
SUMMA
3,3
3,0
8,4
Krokom
Krokom
4,0
3,0
9,0
Föllinge
0,0
0,0
0,0
SUMMA
4,0
3,0
9,0
Åre
Åre
2,0
2,0
2,0
Järpen
2,0
2,0
4,0
SUMMA
4,0
4,0
6,0
Berg
Svenstavik
1,0
0,0
2,4
Myrviken
1,0
1,0
2,0
SUMMA
2,0
1,0
4,4
Östersund
Frösö strand
5,5
3,0
10,8
Brunflo
2,5
2,0
7,2
Campus
10,8
4,0
15,0
SUMMA
18,8
9,0
33,0
TOTALT

39,1

26,0

77,0

4.5 Ekonomi för nuvarande kliniker
Allmäntandvården i region Jämtland Härjedalen har de senaste åren haft en relativt god ekonomi
men resultatet varierar mycket mellan de olika klinikerna. Eftersom största delen av kostnaderna
och intäkterna är rörliga har produktion och ekonomi ett mycket starkt samband. Bemanningen
och teamens effektivitet har stor betydelse för klinikens ekonomi. 2013 bestod ett genomsnittligt
team av 1,0 tandläkare, 0,5 tandhygienist och 1,7 tandsköterska. Totalt hade folktandvården 38,7
team. Delas resultatet för året upp på ett genomsnittligt team, enligt ovan, får man nedanstående
fördelning av kostnader och intäkter. Fram till och med juli 2014 var antalet team något lägre
(35,9).
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Allmäntandvården, kostnader och intäkter 2013
Belopp i tkr
Totalt
Allmän
Genomsnitt
tandvården per team
Fasta kostnader
29 785
770
Personalkostnader
75 946
1 962
Övr. rörliga kostnader
7 925
205
Summa
113 656
2 937
Fasta intäkter
Rörliga intäkter
Summa

13 718
100 244
113 962

354
2 590
2 945

306

8

RESULTAT

Det genomsnittliga teamet producerade totalt 1827 (2013) vårdtimmar varav 1337 timmar var
debiterbar tid inom vuxentandvården. Det genomsnittliga antalet revisionspatienter för teamet
var 510 barn och 1000 vuxna (2013).

Belopp i kr
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
SUMMA

Andel
vårdtid av
arbetstid Vårdtid timmar
Tjänster
Barn
Vuxna
Summa
1
68%
287
910
1 197
0,5
57%
105
396
502
1,7
4%
97
23
120
3,2
32%
490
1 329
1 818

Kapiteringsersättning barn
Uppsökande tandvård, försäljning mm
RÖRLIGA INTÄKTER TOTALT

Andel vårdtid
Barn
Vuxna
24%
76%
21%
79%
81%
19%
27%
73%

Intäkt/
vårdtim Summa
me
intäkter
Vuxna
Vuxna
1 740 1 582 648
990 392 301
185
4 207
1 490 1 979 156
612 000
2 591 156

Alla åtgärder som gör att den debiterbara tiden ökar och/eller som ökar intäkten per vårdtimme
leder till en stärkning av klinikens ekonomiska utfall. Kostnadsbesparingar som kan göras i
driften genom t ex ökad kostnadsmedvetenhet vid inköp, ger endast en marginell effekt. Fasta
kostnader kan påverkas endera av förändrad klinikstruktur för att minska kostnadsnivån eller
genom utökning av teamen för att fördela kostnadsbördan på fler (under förutsättning att
patientunderlag finns).
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5 FRAMTIDA STANDARD
I den konkurrensutsatta situation som folktandvården befinner sig i, behöver varumärket
folktandvården stärkas och utvecklas. Det finns idag ingen uttalad samsyn kring vad som
utmärker folktandvården i Jämtlands län i form av t ex vårdutbud, tillgänglighet, lokaler,
medarbetarskap osv. En framtida strukturförändring ska även omfattas av en samsyn kring
varumärket.

5.1 Bas- och plusutbud
Alla folktandvårdens kliniker i Jämtlands län ska erbjuda samma basutbud av vård och
förebyggande behandlingar. Det innebär traditionell tandvård så som t ex undersökningar,
röntgen, lagningar, extraktioner, kirurgi, rotbehandlingar, enklare bettfysiologi, förebyggande
vård, behandlande vård av parodontit, protetik och tandreglering.
Plusutbud ska kunna erbjudas på kliniker som har allmäntandläkare med specialkompetens, s k
nischad tandläkare. Plusutbud innebär att mer vård kan utföras inom allmäntandvårdens
verksamhet, vilket innebär att patienter inte i samma utsträckning behöver nyttja region Jämtland
Härjedalens specialisttandvård. Det innebär för dessa patienter kortare resor för att få tandvård.
De kliniker som har någon typ av specialkompetens ska erbjuda denna vård även till patienter
från närliggande kliniker.
Plusutbud innebär inte att varje klinik ska ha denna specialkompetens. Specialkompetens är en
möjlig kompetensutveckling för den enskilda vårdgivaren. Kompetensutveckling, nischning, ska
bedömas utifrån de prioriterade gruppernas vårdbehov, vårdgivarnas samlade kompetens på
kliniken och utifrån helhetsbehovet inom folktandvården
5.1.1 Barn och ungdomar
Screening på barn under 2 år, riskgruppering av alla barn och fullständig tandvård enligt fastställt
vårdprogram för barn och ungdomar ingår i det basutbud som erbjuds i allmäntandvården.
När det gäller socioekonomiskt svaga grupper och de med högst risk behövs en ökad samverkan
med skolor, primärvård m fl. Detta är ett viktigt område att satsa på och det ska göras inriktat
mot de områden där behoven är störst.
5.1.2 Uppsökande och nödvändig tandvård
Uppsökande verksamhet ska fortsatt genomföras enligt avtal som sluts med beställarenheten
5.1.3 Patienter med särskilda behov
Vårdinsatser för dessa patienter styrs av tandvårdsförsäkring och gällande regelverk.
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5.1.4 Vuxna
Se bas och plusutbud 5.1

5.2 Utökat vårdutbud utanför klinik
Folktandvården har fått i uppdrag att överväga om det finns tandvård som kan ges genom att
tandvårdspersonal besöker olika patientgrupper istället för att patienterna kommer till
tandvårdsklinikerna. Slutsatserna är att detta inte är ett genomförbart alternativ. Det finns flera
skäl. Det går rent praktiskt inte att utföra en mängd behandlingar utan tillgång till en fullt utrustad
lokal. Från ett patientsäkerhetsperspektiv är det dessutom svårt att följa hygienkrav i de
varierande miljöer som blir aktuella. Vidare är det inte en kostnadseffektiv lösning.
Nedan följer en redogörelse för folktandvårdens överväganden.
5.2.1 Barn och ungdomar
Förebyggande vård som kan ske på skolor och som ej kräver mobil enhet är enbart inspektion av
munhåla, instruktioner kring munhygien samt behandlingar med fluor. Värdet av att breddinföra
denna typ av insatser är tveksamt eftersom det inte kan ersätta behovet av att undersökas/
behandlas på klinik där bl a röntgenbilder kan tas. Bedömningen är därför att det inte är effektivt
nyttjande av folktandvårdens resurser.
5.2.2 Uppsökande och nödvändig tandvård
För denna patientgrupp så kan undersökning, förebyggande behandling och enklare behandlingar
utföras. Detta kräver en särskild transportabel utrustning. För att klara sådan utökad vård i hela
länet behövs minst en transportabel utrustning per kommun. Kostnad per utrustning är ca
100 000 kr. Att införa en utökning av vårdinsats i hemmet eller boenden kräver ett förändrat avtal
med beställarenheten där ersättning för denna typ av vård regleras. Det finns en stor osäkerhet
kring patientsäkerhet och arbetsmiljö vid vård i hemmet och insatsen kan inte ersätta behovet av
vård på en klinik.
5.2.3 Patienter med särskilda behov
Denna patientgrupp har ett stort och ofta komplicerat vårdbehov som inte kan behandlas i
hemmet utan måste behandlas på en klinik.

5.3 Befolkningsansvar
I framtiden behövs en folktandvårdsövergipande strategi/standard för hur områdesansvaret ska
organiseras och vilka insatser som ska göras. Strategin bör innebära sammanhållna insatser med
samverkan med andra inom sjukvården, myndigheter och organisationer.
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5.4 Kompetens
Samtliga av folktandvårdens kliniker ska bemannas med yrkeskategorierna tandläkare,
tandhygienist och tandsköterska. Kompetens hos de som är anställda inom allmäntandvården ska
alltid omfatta kunskaper i såväl barn- som vuxentandvård.
För att garantera ett kvalitativt väl fungerande basutbud av vård säkerställs medarbetarnas
kompetens genom dels individuell kompetensutveckling men även genom generella utbildnings
insatser inom folktandvården. En viktig del i kompetensutvecklingen är specialisttandvårdens
stöd och utbildning till allmäntandvården.
Förutom den goda yrkeskunskap som behövs för respektive yrkeskategori krävs även:
- att tandläkarna besitter en kompetens i att planera, utveckla, leda och fördela arbetet i teamet.
- att tandhygienisterna har kunskap i att informera om och marknadsföra frisktandvård. Tand
hygienisterna ska ses som en naturlig del i teamet. Det utåtriktade arbetet kommer öka vilket
kräver pedagogisk kompetens.
- att tandsköterskans roll och uppgifter i teamet vidareutvecklas till att vara den som säkerställer
flödet i patientomhändertagandet. Receptionsfunktionen är patientens första kontakt och
klinikens ansikte utåt. Betydelsen och kompetensen i denna funktion ska stärkas.
Tandsköterskans roll i den förebyggande vården ska stärkas.

5.5 Bemanning
Utgångsläget är att minsta bemanning på en klinik ska vara två team. Med ett team menas en
tandläkare, en tandhygienist och ca 2,5 tandsköterskor. Att vara två team innebär att sårbarheten
minskar vid olika former av frånvaro och när nyanställning av vårdgivare sker finns redan
introducerade medarbetare som stöd på kliniken.
De områdeschefer som är verksamma inom folktandvården ska vara ”synliga och närvarande”
för sina medarbetare. Ett nära chefsstöd ska vara en naturlig del i chefs/ ledarskapet, i enlighet
med landstingets beslut om införande av leaninspirerat arbetssätt. Målsättningen är att en chef
inte ska ansvara för mer än två kliniker och/eller maximalt ca 30 medarbetare. I de fall chefen så
önskar kan en kliniksamordnare tillsättas som administrativt stöd.

5.6 Produktions- och kapacitetsplanering, uppföljning
För att uppnå en effektiv verksamhet och kunna erbjuda så många patienter som möjligt vård
inom folktandvården krävs en bra produktions- och kapacitetsplanering. Olika former av
användbara nyckeltal ska löpande finnas tillgängliga för chefer, i syfte att underlätta ledning och
styrning. För medarbetaren/teamet ska möjlighet finnas att på ett enkelt sätt planera och följa
upp sitt eget resultat. Folktandvårdens uppdrag och olika mål för verksamheten ska vara kända
för alla medarbetare. Att arbetet utförs i enlighet med uppdraget och att förbättringar sker mot
uppsatta mål ska löpande följas upp.
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5.7 Arbetssätt
Med begränsade resurser måste vars och ens kompetens nyttjas på bästa sätt, inom respektive
yrkesområdes gränser/regelverk. Både den formella och reella kompetensen och förtroendet
mellan medarbetare i olika yrkeskategorier är avgörande för att åstadkomma en effektiv och
kvalitetssäker vård. Att nå BEON, bästa effektiva omhändertagandenivå, kräver samtliga
medarbetares engagemang, i ett långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete.
Ökad andel teamtandvård är nödvändig för att skapa mer patient-/vårdtid. Vid teamarbete
arbetar vårdgivarna på två eller fler rum. Främst gäller detta tandläkarna, men även
tandhygienister vid tex undersökningspass. Arbete på två eller flera rum bedrivs under minst
halva arbetstiden. Tandsköterskans uppgift är patientarbete i samarbete med tandläkaren.
Tandsköterskans kompetens ska i högre grad nyttjas inom barntandvården. Tidbokning,
betalning, utlämnande av kostnadsförslag, mm sköts av tandsköterska/ receptionsfunktion vilken
också ansvarar för att tidboken är full och att återbudstider fylls.
Folktandvården ska kännetecknas av ett professionellt bemötande och ett arbetssätt där patienten
är i fokus.

5.8 Attraktiv arbetsgivare
En god arbetsmiljö och ett hälsofrämjande arbete bidrar till att skapa en attraktiv arbetsplats,
vilket även underlättar möjligheten till framtida kompetensförsörjning. Folktandvården ska
erbjuda trygga arbetsplatser såväl fysiskt som psykiskt. Säkerhetsrisker ska beaktas och genom att
ha minst två team verksamma på varje klinik minskar risken för ensamarbete. Större kliniker med
fler medarbetare ses som en av förutsättningarna för att skapa en god arbetsmiljö med möjlighet
till delaktighet, arbetsgemenskap, yrkesrelaterat stöd, uppmuntran och erfarenhetsutbyte.
Ytterligare faktorer för att öka möjlighet att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är goda
anställningsvillkor, ett gott ledar- och medarbetarskap, möjligheter till kompetensutveckling mm.

5.9 Lokal/ Utrustning/Teknik
Folktandvårdens ska ha moderna, ändamålsenliga och effektiva lokaler. Ett framtida enhetligt
koncept för lokalernas utformande ska tas fram och användas vid framtida ombyggnationer/
renoveringar. Folktandvårdens patienter ska känna igen sig, oavsett vilken klinik i länet man
besöker. Folktandvården som varumärke ska utvecklas. En enhetlig standard för Folktandvårdens
lokaler och utrustning är även en fördel när medarbetare tillfälligtvis arbetar på annan klinik än
den där de normalt har sin tjänstgöring. Lokalerna ska vara handikappanpassande och
välkomnande för såväl barn som äldre. Gemensamt informationsmaterial/tidskrifter mm ska
finnas i väntrummen.
Behandlingsrummen ska vara utrustade med unit/stol och utrustning för digital intraoral röntgen.
I och med ett nytt arbetssätt för teamen krävs att de har tillgång till ca 2,5 rum/team under en del
av arbetstiden. Detta kan framför allt lösas med ändrad schemaläggning och öppettider, men
möjlighet finns även till viss om-/tillbyggnation. På varje klinik ska det finnas utrustning för
rengöring av instrument, dock ej för höggradig rengöring (Autoklav). Hänsyn ska tas till miljön
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vid all hantering av avfall mm. För kliniker med plusutbud kan utökad utrustningsnivå vara
aktuell.
Panoramaröntgen ska finnas på vissa kliniker. Behovet är beroende av en rad olika faktorer; hur
långt avstånd det är mellan klinikerna, hur stort patientunderlag som finns, vilken typ av
patienter, vilken tillgång man har till specialisttandläkare mm. När folktandvårdens struktur är
fastställd ska beslut fattas om placering av extraoral röntgenutrustning (OPG).

5.10 Ekonomi
5.10.1 God ekonomisk hushållning
För allmäntandvården och för folktandvården som helhet innebär god ekonomisk hushållning att
verksamheten planeras så att årliga kostnadsökningar möts upp med motsvarande
intäktsökningar. För förändringar i verksamheten som innebär ökad kostnadsnivå ska alltid
finansiering säkerställas innan förändringen beslutas och genomförs. För att klara av tillfälliga
svängningar i ekonomin och för att finansiera utveckling, utrustning och ny teknik bör
folktandvården redovisa ett överskott på ca 1,5 procent av omsättningen som ska tillgodoräknas
folktandvården i region Jämtland Härjedalens över- och underskottshantering.
5.10.2 Jämlika ekonomiska förutsättningar
Varje enskild klinik ska planera för att uppfylla det ekonomiska resultatkravet. Inom områdes
och sistahandsansvaret finns uppdrag som innebär fördyrade kostnader för klinikerna. Dessa
uppdrag är inte jämnt fördelade och kan variera över tid. Exempel på sådant är mottagande av
flyktingar och akutverksamhet, extra rekryteringsinsatser till svårrekryterade orter, avstånd för
resor till utbildningar och möten. För att ge alla kliniker jämlika ekonomiska förutsättningar
måste dessa uppdrag vara tydligt definierade och kostnadsberäknade. Finansieringen ska ske
genom folktandvårdens landstingsbidrag.

5.11 Slutsats: Förutsättningar för att uppnå ny framtida
standard
För att folktandvården ska kunna utveckla sin verksamhet mot en ny framtida standard, med
förändrad teamsammansättning, tryggare personalförsörjning, stabilare kvalitet på tandvården,
effektivare arbetssätt och en förbättrad ekonomi krävs en förändring av klinikstrukturen. Om en
klinik ska kunna bemannas med minst två team krävs ett större patientunderlag per klinik. Då
behöver antalet kliniker vara färre, men större. I nästa kapitel har en analys gjorts av möjliga
kliniker att avveckla, respektive utöka för att ta hand om ett större patientunderlag.
Vid en koncentration till större kliniker ska tillgängligheten kompletteras med att klinikerna inför
kvällsöppet 1-2 kvällar/vecka, bland annat i syfte att underlätta för de patienter som får längre
resväg till närmaste klinik. Förutom kvällsöppna vardagar ska någon/några av klinikerna i
Östersund och dess närområde även kunna erbjuda helgöppet. Under semestertider ska i
normalfallet någon klinik i varje kommun hålla öppet. Vid akuta besvär ska samtliga kliniker
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erbjuda tid för de patienter som finns inom upptagningsområdet. Under tider som inte kliniken
håller öppet hänvisas patienterna till en samordnad länsjour. Hur länsjouren ska organiseras ska
utredas när framtida struktur är beslutad.
En stor del av folktandvårdens revisionspatienter behöver inte besöka tandvården oftare än en
gång per år. För denna grupp bedöms inte avståndet till närmaste klinik vara av avgörande
betydelse för fortsatt regelbunden tandvård.
För övrigt ska tillgänglighet till tandvård ska styras av den prioritering som gäller enligt
Tandvårdslagen (se avsnitt 3.2).
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6

ANALYS AV FÖRÄNDRAD KLINIKSTRUKTUR

6.1

Analyskriterier

Vid en bedömning av vilka kliniker som bör avvecklas respektive utökas för att uppnå den
framtida standarden, har i detta kapitel analyser gjorts för varje klinik, baserat på ett urval
kriterier:





Klinikstorlek
Hur medborgarnas resväg, tidsåtgång och resekostnader påverkas vid en av avveckling
Tillgången till allmänna kommunikationer
Ekonomiska konsekvenser för regionen i form av påverkan på fasta kostnader,
lokalkostnader och ersättning för sjukresekostnader.

Utifrån resultaten av analyserna har sedan två olika förslag, med viss intern valbarhet, tagits fram
som innebär både avvecklingar och satsningar. De presenteras i kommande kapitel.

6.2

Klinikstorlek

Ett grundkrav är att tandvård ska erbjudas i varje kommun i länet. I nedanstående tabell visas de
kliniker i varje kommun som har ett för litet patientunderlag för bemanning med minst två team.
Kommun/klinik
Bergs kommun
Myrviken

Antal patienter

Motsvarar antal team

1 741

1

Bräcke
Gällö
Kälarne

1 782
1 892
601

1
1
0,5

Hede
Funäsdalen

1 438
1 504

1
1

Bräcke kommun

Härjedalens kommun

Krokoms kommun

Föllinge

Strömsunds kommun

Gäddede
Hammerdal
Hoting

783

0,5

518
1 633
1 096

0,5
1
1

I exempelvis Bräcke kommun är alla tre kliniker för små för att bemanna med två team. En av
klinikerna måste ändå vara kvar för att målet med tandvård i varje kommun ska kunna uppnås.
Med utgångspunkt enbart från en klinikstorlek och målet med tandvård i varje kommun finns 9
kliniker som skulle kunna avvecklas.
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Befolkningsperspektiv

Man kan ha olika uppfattningar om hur lång resväg och restid som är rimliga för länets
medborgare när de tar sig till den närmast belägna tandvårdskliniken. I analysen har två
alternativa maxmått använts:
 Befolkningen i respektive upptagningsområde i genomsnitt ska ha högst åtta mil eller en
timmes enkel resa med bil till närmaste tandvårdsklinik.
 Befolkningen i respektive upptagningsområde i genomsnitt ska ha högst sex mil eller
fyrtiofem minuters resa med bil enkel väg till närmaste tandvårdsklinik.
Båda alternativen innebär att kliniken i Gäddede kan undantas från vidare analyser.
6.3.1

Avstånd till närmaste klinik

Om en viss klinik avvecklas, förlängs resvägen för befolkningen i alla de orter som ligger närmast
kliniken. För att fånga effekten både av det längre avståndet till tandvård efter nedläggning och
antalet personer i befolkningen som berörs, har nyckeltalet personkilometer tagits fram.
Personkilometer beräknas genom att befolkningsantalet1 i de orter som ligger närmast kliniken
multipliceras med antalet km för en tur och returresa till den klinik som utökas. Resultaten visas i
tabellen. Den innehåller även en beräkning av den genomsnittliga enkelresan i kilometer till
nuvarande klinik, samt till den klinik som ligger närmast, ifall nuvarande klinik läggs ned. Hur
många kilometer enkelresan förlängs till följd av en kliniknedläggning på respektive ort, visas i
kolumnen längst till höger.

Klinik
Sveg
Svenstavik
Hoting
Hede
Bräcke
Hammerdal
Funäsdalen
Föllinge
Gällö
Kälarne
Myrviken

Längre avstånd i
person-km
374 343
150 572
141 718
124 155
95 524
82 423
79 657
67 618
58 129
32 591
22 247

Enkelresa, km i snitt Enkelresa, km i snitt Längre enkelresa i
km vid nedläggning
till nuvarande klinik vid nedläggning
13,1
24,7
23,2
8,0
3,3
1,6
14,3
8,2
6,6
7,0
11,9

80,0
51,1
60,1
69,1
24,7
36,2
68,1
52,6
29,2
35,5
23,9

66,8
26,5
36,8
61,1
21,4
34,5
53,7
44,4
22,7
28,5
12,0

Beräkningen visar att alternativet att lägga ned kliniken i Sveg drabbar betydligt fler än en
nedläggning av kliniken i Hede. Detsamma gäller en nedläggning av kliniken i Svenstavik och en
satsning på kliniken i Myrviken.
1

Beräkningen har gjorts på folkbokförd befolkning på tätorter och småorter 2010 plus asylsökande. Senare data finns inte tillgänglig på
SCB. Viss överskattning blir det därför att en mindre del av de asylsökande har fått uppehållstillstånd och de ingår därmed i den
folkbokförda befolkningen och för att befolkningen på de flesta mindre orter i regionen minskat sedan 2010. Relationen mellan orterna bör
dock inte ha förändrats på något genomgripande sätt.
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Av de kliniker som återfinns i tabellen i avsnitt 6.2, med för litet patientunderlag, får en
nedläggning av klinikerna i Hede och Hoting störst effekt för befolkningen. Båda
nedläggningarna medför en enkel resa till den nya kliniken på över 60 km, vilket även en
avveckling i Funäsdalen skulle leda till. Beräkningarna avser att visa möjliga konsekvenser för
befolkningen på olika håll i länet, men avspeglar inte effekten på varje kliniks patienter, eftersom
region Jämtland Härjedalens patienter utgör en betydligt mindre andel än 100 procent av
befolkningen. Detta gäller särskilt den vuxna befolkningen. Folktandvårdens marknadsandel av
den är 39 procent.
6.3.2

Tillgång till allmänna kommunikationer och restid

En undersökning har gjorts av medborgarnas tillgänglighet till resor med allmänna
kommunikationer mellan olika orter, för att belysa konsekvenserna vid nedläggning av kliniker.
Ett antagande har gjorts om att en patient behöver minst en timme för tandvård på den ort som
besöks. Den timmen ska täcka både gångtid mellan busshållsplats/tågstation och klinik och
undersöknings/behandlingstid. Avståndet mellan busshållsplats/tågstation och klinik ligger
normalt i intervallet 300-600 meter.
Tabellen visar för olika resvägar restid enkel väg. I kolumn tre visas den kortaste tid (som
överstiger en timme) som patienten har till förfogande att spendera på den nya kliniken, under
förutsättning att han/hon ska hinna med buss eller tåg tillbaka och i kolumn fyra när på dagen
den infaller. Sedan visas i kolumn fem den kortaste totala patienttiden som går att uppnå, beräknad
från det att patienten stiger på bussen/tåget tills patienten stiger av vid hemresans slut.
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Alternativ kortaste
möjliga period på
annan klinik givet
tidtabell för buss
Restid 
eller tåg
enkel väg
1 tim 5 min 1 timme
1 tim 5 min 1 tim 10 min
1 tim 20 min 2 tim 40 min
45- 65 min 2 tim 35 min

Tillgänglig
tidsperiod
för
behandling
15.15-16.15
12.00-13.10
15.30-18.10
13.55-15.30

30 min

1 tim 35 min

14.40-16.15 2 tim 45 min 4 tim 35 min

08.50-13.25 5 tim 35 min

30 min
20-30 min
20 min
14-30 min
14-35 min
1 timme

1 tim 35 min
1 tim 30 min
5 tim 40 min
1 tim 27 min
1 tim 20 min
1 tim 10 till 30 min

13.55-15.30
14.15-15.45
08.20-14.00
14.11-15.38
8.41-10.15
15.50-17.20

13.55-17.25 4 tim 30 min
14.15-16.15 2 tim 40 min

25-40 min

1 tim 50 min
4 tim tis o fre, 5 tim
10 min mån, ons, tors
7 tim 30 min
4 tim 5 min
7 tim 40 min

14.45-16.35 2 tim 50 min 8 timmar

Från Föllinge till Krokom 40-55 min
Från Föllinge till Strömsund
Från Hoting till Strömsund 45-60 min
Från Hoting till Dorotea
20-30 min
Från Hammerdal till
Strömsund
35-50 min 1 tim 10 min
Från Hammerdal till
1 tim - 1 tim 2 tim 25 min möjl. 1
Östersund
10 min
tim 20 min

09.15-13.10
08.00-15.30
11.20-15.25
10.05-17.45

Total
patienttid
"kortaste"
alternativet
3 tim 30 min
3 tim
5 tim 15 min
3 tim 15 min

Alternativ tids
period om man ej Tillgänglig
kan passa in "rätt" tidsperiod
buss/tågtider vid
för
bokning
behandling
6 tim 15 min
07.55-14.10
5 tim 15 min
12.00-17.15
Förutsätter sent öppeth.

2 tim 45 min 3 tim 30 min
2 tim 15 min 2 timmar
6 tim 20 min
1 tim 57 min
1 tim 52 min
3 tim 5 min

6-7 tim
10 tim
byte i Laxsjö
5 tim 45 min 6 tim 5 min
8 tim 30 min

08.10-09.20 2 tim 20 min 2 tim 25 min
4 timmar (2
08.55-11.20 tim 20 min) 3 tim 10 min

Total
patienttid
"längre"
alternativ
8 tim 40 min
7 tim 10 min

08.40-16.35 9 timmar

09.20-15.25 7 tim 45 min

08.55-11.20 3 tim 45 min
08.10-11.20

I kolumnerna sex-åtta har sedan samma beräkningar gjorts för en alternativ tidsperiod. Syftet är
att visa om det finns så få bussturer mellan vissa orter, att det bara finns ett rimligt alternativ
tidsmässigt, för att inte patienten ska behöva spendera en hel dag på att besöka tandvården med
hjälp av kollektivtrafik.
Kartläggningen visar att de allmänna kommunikationerna är betydligt bättre mellan vissa orter i
länet än andra. Mellan Bräcke och Gällö finns det t ex många alternativa turer med både buss och
tåg. Mellan Hammerdal och Strömsund respektive Myrviken och Svenstavik finns det också
relativt gott om turer. Mellan Kälarne och Hammarstrand går få turer, men om kliniken i
Hammarstrand anpassar tidsbokningen till bussturerna finns det en tidsperiod varje dag på nästan
två timmar för patienttid, exklusive gångtid mellan busshållsplats och klinik.
Om allmänna kommunikationer ska användas för att ta sig mellan Hede och Sveg, Hede och
Funäsdalen eller Sveg och Hede innebär det antingen en mycket kort tillgänglig tid på kliniken, ca
en timme inklusive gångtid mellan busshållplats och klinik eller att en stor del av dagen måste
användas för klinikbesöket. Även när det gäller turer mellan Hoting och Strömsund och Föllinge
och Krokom går det få turer per dag, vilket innebär att besök på klinikerna i Strömsund och
Krokom tar minst 6-7 timmar i anspråk om resan företas med buss.
6.3.3

Ökade kostnader för patienterna

En avveckling av kliniker innebär att ett antal patienter får längre till den närmast belägna klinik
som de erbjuds. Dessutom tar varje tandläkarbesök längre tid än tidigare, vilket kan medföra att
förvärvsarbetande patienter måste ta ledigt längre än tidigare. Kostnaden är svår att beräkna. Det
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stora flertalet patienter besöker dock sin klinik högst en gång per år. Det genomsnittliga antal
kilometer som resesträckan till närmaste klinik förlängs för medborgaren multiplicerat med 1,20
kronor, ger en uppskattning av kostnadsökningen per resa vid avveckling av en klinik enligt
nedanstående tabell.
Ökning resekostnader för en tur- och returresa till närmaste klinik om ortens klinik
avvecklas
Folktandvårds
klinik
Bräcke
Funäsdalen
Föllinge
Gällö
Hammerdal
Hede
Hoting
Kälarne
Myrviken

Uppskattad ökning av
resekostnad i snitt för patient
vid avveckling, kronor
51
129
107
54
83
147
89
68
29

6.4

Regionperspektiv

6.4.1

Kostnader för sjukreseersättning

Folktandvårdens patienter har rätt till ersättning för resor till kliniken för behandlingar, däremot
inte för undersökningar. Patienten har rätt till ersättning för biljettutlägg eller med 1,2 kronor per
km vid användning av bil. Från ersättningen dras en egenavgift på 100 kronor per enkelresa för
vuxna, men ingen för barn. För patienter med många sjukresor finns ett högkostnadsskydd på
1600 kr per 12-månadersperiod.
Sjukresekostnaderna för folktandvården uppgick 2013 till 1,7 miljoner kronor. En avveckling av
tandvårdskliniker beräknas medföra högre kostnader för sjukreseersättning.
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Om nedanstående klinik Landstingets ökade kostnader för
läggs ned
högre sjukreseersättningar
Sveg
Hede
Funäsdalen
Hoting
Svenstavik
Hammerdal
Gällö
Bräcke
Myrviken
Föllinge
Kälarne

557 064
209 104
172 544
56 400
48 774
24 882
24 360
20 010
10 692
9 984
4 620

Folktandvården har statistik över antalet åtgärder, men inte över antalet besök. Beräkningarna i
tabellen nedan baseras på registrerade åtgärder 2013. Resultatet blir något för högt eftersom ingen
hänsyn tagits till att det är vanligt att flera åtgärder utförs vid ett och samma besök. I
beräkningarna har biljettpriser för bussresor använts. En hel del patienter använder bil och
bilersättningen blir lägre än biljettpriset för buss/tåg. Tabellen visar tydligt att de största
sjukresekostnaderna skulle uppkomma vid avveckling av en av klinikerna i Härjedalen.
6.4.2

Lokalkostnader

De lokalkostnader som kan öka eller minska till följd av en förändrad klinikstruktur, visas i
tabellen. Vissa lokaler ägs av region Jämtland Härjedalen och andra hyrs med olika långa
hyrestider. Om en kliniklokal lämnas, måste kvicksilversanering ske, vilket medför kostnader för
regionen.
Folktandvården gör bedömningen att utökningen av verksamheten på vissa kliniker kan klaras
genom ändrad schemaläggning, utökade öppettider och nytt arbetssätt enligt den nya standarden..
Om det emellertid skulle uppstå behov av mer utrymme på dessa kliniker, finns där lokaler som
kan anpassas. Undantaget är kliniken i Gällö, där i dagsläget ingen enkel ombyggnation kan göras.
För att utöka verksamheten där krävs därför omfattande ombyggnationer/nybyggnationer.
Kostnader för anpassningar och ombyggnationer visas i kursiverad stil i tabellen för de kliniker,
där det skulle kunna bli aktuellt.
Lokaler – kostnader och eventuella investeringsbehov
Kommun/
klinik

Hyrd/ Kvm
ägd
-yta

Bergs kommun
Myrviken
Hyrd
Svenstavik
Hyrd
Bräcke kommun

163
263

Hyra Avtals
datum/
sista datum
avskrivning
168
178

Åter
ställande
kostn
ader

Framtida drifts
kostnader för
lokaler om de
inte kan
säljas/hyras ut

2017
75 000
Tillräckligt stort patientunderlag. Möjlig
utökning.

Eventuella
investerings
kostnader för
utökning av
lokaler
370 000
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Bräcke

Ägd

288

314

2025

75 000

Gällö

Hyrd

70

170

2016

75 000

63

2016

75 000

Kälarne

94
Hyrd
Härjedalens kommun
Sveg
Hyrd 291

413

Hede
Funäsdalen

Ägd
Hyrd

307
237

227
266

Krokom

Hyrd

365

771

Hyrd 536
Strömsunds kommun
Strömsund
Hyrd 320

194

Hammerdal
Hoting

195
259

Krokoms kommun

Föllinge

Ägd
Ägd

270
281

288
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170 000

Krävs ingen
lokal
anpassning
Krävs lokalanpassning/investering
5 000 000

Tillräckligt stort patientunderlag. Möjlig
utökning.
2024
2018

75 000
75 000

35(55)

162 000

Krävs ingen
lokalan
passning

Tillräckligt stort patientunderlag. Möjlig
utökning.
2015
75 000

370 000

Tillräckligt stort patientunderlag. Möjlig
utökning.
2018
75 000
171 000
2016
75 000
123 000

370 000

Region Jämtland Härjedalen hyr kliniklokalerna i Myrviken, Gällö, Kälarne, Funäsdalen och
Föllinge. Om någon eller alla dessa kliniker läggs ned leder det till en kostnadsminskning, då
hyresavtalen löper ut.
I Gällö investerade landstinget nyligen i lokalanpassningar. Det återstående bokförda värdet på ca
3 miljoner kronor vid utgången av 2014 kommer att belasta regionens resultat med en
engångskostnad om kliniken i Gällö läggs ned.
Lokalerna i Bräcke, Hede, Hammerdal och Hoting ägs av region Jämtland Härjedalen. Även efter
det att dessa lokaler skrivits av, kommer regionen att ha kvar driftskostnader för att hålla
lokalerna i skick såvida de inte kan säljas eller hyras ut.
6.4.3

Kostnader för utrustning och teknik

De utrustningar som ett behandlingsrum ska vara utrustat med är unit/stol och apparat för
röntgen. Denna utrustning kostar i genomsnitt 46 000 kronor per år och behandlingsrum. Varje
klinik behöver även utrustning för sterilhantering till en kostnad om 25 000 kronor per år och
klinik. Dessa kostnader försvinner vid en nedläggning av kliniker. Nyare utrustning kan flyttas
från kliniker som läggs ned till kliniker inom folktandvården, som har gammal utrustning.
Kostnader för underhåll av utrustning i ett antal behandlingsrum försvinner också. Andra fasta
kostnader som minskar när antalet kliniker minskar är kostnader för t ex städ, IT, telefon och
transporter.

6.5

Sammanställning av kliniker

Utifrån de analyser som gjorts, samt de urvalskriterier som sattes upp i början av kapitel 6, ligger
klinikerna i nedanstående tabell till grund för de förslag till beslut som beskrivs i kapitel 7. I den
kolumn som är längst till höger visas de årliga nettokostnadsminskningarna för folktandvården.

Rapport framtida struktur
folktandvården

Kristin Gahnström-Jonsson
Regionstyrelsen

2015-01-09

Årliga ekonomiska konsekvenser vid avveckling av kliniker
Kommun/
klinik

Bergs kommun
Myrviken

Regionens
framtida drifts
kostnader för
lokaler om de
inte kan säljas/
hyras ut

Bräcke kommun

Bräcke*
Gällö
Kälarne

170 000

Härjedalens kommun
162 000
Hede
Krokoms kommun

Föllinge

Strömsunds kommun
171 000
Hammerdal
123 000
Hoting

Engångs
kostnader
vid
avveckling

Årliga minsk
ningar fasta
kostnader

Dnr:RS/73/2015

Utökade
kostnader för
sjukrese
ersättning

Årliga
nettokostnads
minskningar
för folktand
vården

75 000

701 000

11 000

690 000

75 000
75 000
75 000

256 000
1 006 000
406 000

20 000
24 000
5 000

236 000
982 000
401 000

75 000

759 000

209 000

550 000

75 000

470 000

10 000

460 000

75 000
75 000

772 000
610 000

25 000
56 000

747 000
554 000

*Inkluderar utökade kostnader för lokaler i Gällö vid avveckling.
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Lägga ner i Östersund?

Frågan har lyfts vid flera tillfällen om inte någon av region Jämtland Härjedalens kliniker i
Östersundsområdet skulle kunna läggas ned. Klinikens patienter skulle då kunna åka ut till några
av de mindre klinikerna i länet för att förstärka patientunderlaget där, så att de kunde bemannas
med minst två team. Avståndsmässigt skulle det i så fall röra sig om t ex Myrviken ca 41 km,
Gällö 50 km eller möjligen Hammerdal 68 km från Östersund.
I utredningen har bedömningen gjorts att detta inte skulle få avsedd effekt av flera skäl:
• Det viktigaste är att folktandvården har ett sistahandsansvar som kräver en stor
beredskap i Östersundsområdet, som med sina tre kliniker har nästan 25 000 patienter,
mer än 40 procent av folktandvårdens totala patientunderlag. Folktandvården måste
bedriva jourverksamhet, flyktingmottagning m m.
• Det inte är realistiskt att tro att medborgarna i Östersundsområdet skulle kunna lockas att
åka flera mil ut från stadsområdet för att få sin tandvård, när det finns så många privata
tandvårdskliniker i närheten. Det är mer troligt att folktandvårdens patienter skulle söka
sig till dem eller till någon av de andra folktandvårdsklinikerna i Östersund, om en
folktandvårdsklinik lades ned..
• Om t ex folktandvårdens klinik på Frösön avvecklades, skulle patientunderlaget i
Östersundsområdet öka med 8 352 personer. Ett så stort tillskott till marknaden skulle
kunna locka privata aktörer att öppna nya kliniker.
• För att vara en attraktiv arbetsgivare måste folktandvården dessutom kunna erbjuda ett
varierande arbete, med balans mellan olika patientgrupper. En nedläggning av någon av
klinikerna i Östersundsområdet skulle framför allt leda till att kvarvarande kliniker fick
minskade möjligheter att behandla vuxna oprioriterade patienter.
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För att utveckla folktandvården i Jämtlands län mot en ny framtida standard är utgångspunkten att
folktandvårdens kliniker ska bemannas med minst 2 team. I förslagen i detta kapitel finns några
kliniker som även i framtiden inte kommer ha ett patientunderlag för 2 team. Att dessa kliniker är
kvar beror på lokaliseringsskäl/avstånd för patienter.
Alternativ a och b baseras på att befolkningen i respektive upptagningsområde i genomsnitt ska
ha högst 8 mil eller en timmes enkel resväg med bil till närmaste folktandvårdsklinik.
Alternativ a och b innebär totalt sett en minskning av nuvarande 20 kliniker till 13 kliniker.
Om nuvarande personalsammansättning kvarstår innebär detta ingen utökad vårdtid utan endast
en minskning av fasta kostnader. För att utöka vårdtiden ska personalsammansättningen och
arbetssättet förändras mot den beskrivna framtida standarden. Detta planeras att genomföras
successivt, i fler steg enligt nedan, samtidigt som det krävs insatser för att öka marknadsandelen.
Steg 1: År 2016. Avveckling av kliniker, oförändrad personalsammansättning (1,0 tandläkare, 0,5
tandhygienist och 1,7 tandsköterska)
Vårdtid ca 1800 tim per team, i stort sett oförändrat jämfört med nuläget.
Steg 2: År 2018. Teamen består av 1,0 tandläkare, 0,8 tandhygienist och 2,0 tandsköterska.
Vårdtiden bedöms öka från ca 1800 timmar till ca 2360 timmar per team
Steg 3: År 2021. Teamen består av 1,0 tandläkare, 1,0 tandhygienist och 2,5 tandsköterska.
Vårdtiden bedöms öka till ca 3000 timmar per team
I Härjedalen avvecklas kliniken i Hede. Patienter erbjuds
tandvård i Sveg och Funäsdalen. Ingen av klinikerna
kommer nå upp till patientantal motsvarande 2 team men
bör kunna öka antalet revisionspatienter totalt sett. Under
turistsäsong finns även ett ökat behov av tandvård i
Funäsdalen.
I Bergs kommun avvecklas kliniken i Myrviken.
Patienterna erbjuds tandvård i Svenstavik som då
omfattar hela Bergs kommun som upptagningsområde.
Valet av Svenstavik beror på tillgång till fler
behandlingsrum, lokaliseringen i samma lokaler som
hälsocentralen samt att fler personer i kommunen skulle
få längre avstånd till närmaste klinik om kliniken i
Svenstavik istället lades ned (se avsnitt 6.3.1). Svenstavik
är dessutom kommunens centralort med andra
serviceinrättningar.
I Bräcke kommun avvecklas kliniken i Kälarne.
Patienterna i Kälarne erbjuds tandvård i Hammarstrand.
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a) I detta alternativ avvecklas kliniken i Gällö. Patienterna i Gällö erbjuds tandvård i
Bräcke som då omfattar hela Bräcke kommun exklusive Kälarne som
upptagningsområde. Valet av Bräcke beror på tillgång till fler behandlingsrum,
lokaliseringen i samma lokaler som hälsocentralen samt att fler personer skulle få längre
till närmaste klinik om kliniken i Bräcke skulle lades ned (se avsnitt 6.3.1). Bräcke är
dessutom kommunens centralort.
b) I detta alternativ avvecklas kliniken i Bräcke. Det innebär visserligen att fler personer
får något längre till närmaste klinik än om kliniken i Gällö läggs ned. Många pendlar dock
in mot Östersund och ett besök på kliniken i Gällö skulle då ligga längs med
pendlingsstråket.
I Ragunda kommun kvarstår kliniken i Hammarstrand som då även omfattar
upptagningsområdet Kälarne. Patientantalet bedöms kunna öka på sikt.
I Krokoms kommun avvecklas kliniken i Föllinge. Den är idag inte bemannad med fast personal
och har ett begränsat upptagningsområde. Patienterna hänvisas till kliniken i Krokom, som då har
hela Krokoms kommun som upptagningsområde.
I Strömsunds kommun avvecklas klinikerna i Hammerdal och i Hoting. Patienterna i
Hammerdal och Hoting hänvisas till kliniken i Strömsund. Kliniken i Gäddede finns kvar trots ett
för litet upptagningsområde. Skälet är att avståndet för medborgarna till närmsta klinik i området
kan uppgå till 17-18 mil. Kliniken i Strömsund har hela kommunen exklusive Gäddede som
upptagningsområde. Valet av Strömsund beror på det centrala läget i kommunen och på
möjligheten att utöka antalet behandlingsrum inom befintliga lokaler.
I Åre kommun sker ingen förändring av antalet kliniker, d v s båda klinikerna Åre och Järpen
blir kvar. Åre är en ort med växande befolkning och stort serviceutbud. Åre har hög andel
vinterturister och sommarturismen ökar. En ökad mängd revisionspatienter i Åre och Järpen
förutsätts för att möjliggöra två stadigvarande kliniker i framtiden.
I Östersunds kommun sker ingen förändring av antalet kliniker d v s Campus, Frösö strand och
Brunflo blir kvar. Ökat antal patienter förväntas dels genom ökad marknadsföring men även
genom vissa patientströmmar från avvecklade kliniker.
Folktandvården verkar på en konkurrensutsatt marknad och måste därför ha ett varumärke som
ständigt stärks och utvecklas. Det ska leva upp till visionen ”Folktandvården – den ledande aktören och
det självklara valet för en god munhälsa för alla, genom hela livet.” En ny framtida struktur och standard
bidrar till att konkurrenskraften förstärks. Folktandvården måste marknadsföra erbjuden ”ny”
klinik på ett bra och professionellt sätt. Det är viktigt att både behålla nuvarande patienter och att
ta emot och öka antalet nya patienter. Medarbetarnas roll och medverkan i detta är avgörande.
I och med det ansvar som folktandvården har för patientgrupper med särskilda behov behöver
en fördelning ske mellan vårdgivarna inom kliniken/området för att erbjuda en attraktiv
arbetssituation och ett varierat arbete.
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Beskrivning av alternativ c och d

Alternativ c och d baseras på att befolkningen i respektive upptagningsområde ska ha i
genomsnitt högst 6 mil eller 45 minuters enkel resväg med bil till närmaste
folktandvårdsklinik. Det leder till att klinikerna i Hede och Hoting blir kvar, till skillnad från i
alternativ a och b. De kliniker som avvecklas enligt alternativ c och d är Kälarne, Gällö (alternativ
c), Bräcke (alternativ d), Föllinge, Hammerdal och Myrviken, det vill säga antalet kliniker
minskas från nuvarande 20 till 15.
För övrigt planeras samma satsning ske, som beskrevs i alternativ a och b, med utökad vårdtid,
förändrad personalsammansättning och arbetssätt för att nå den framtida standarden. Med färre
avvecklade kliniker och därmed mindre ökning av patientunderlaget på de kliniker som förstärks,
blir det dock svårare att uppnå den framtida standarden i alternativ c och d. Det medför krav på mer
effektiviseringar och att en större del av den arbetade tiden på kvarvarande kliniker omsätts till
vårdtid. För att kunna göra denna effektivisering krävs ett omfattande förändringsarbete. Det är
därför inte möjligt att få ekonomisk effekt redan 2016.

8

KONSEKVENSER AV NY
FOLKTANDVÅRDSSTRUKTUR

8.1 Konsekvenser patienter
Alla som bor i länet har rätt att få sjukresebidrag från region Jämtland Härjedalen för resa i
samband med tandvård och sjukvårdande behandling. Sjukresorna kan vid förändrad struktur bli
längre till närmaste klinik. Till viss del kan även antalet sjukresor öka.
8.1.1 Konsekvenser för prioriterade grupper
Patienter med akuta besvär ska tas hand om med förtur.
Vid akuta besvär ska samtliga kliniker erbjuda tid för de patienter som finns inom
upptagningsområdet. Under tider som inte kliniken håller öppet hänvisas patienterna till en
samordnad länsjour på samma sätt som idag. För denna grupp bedöms inte avståndet till
närmaste klinik vara av avgörande betydelse för fortsatt regelbunden tandvård.
Regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år då de
fyller 19år.
Sammanlagt 2 473 barn och ungdomar berörs av alternativ a och 2 486 i alternativ b. I alternativ c
berörs totalt 1 734 barn och ungdomar och i d 1 747. Den största delen av dessa har inte behov
av att besöka tandvården oftare än en gång per år och för dessa bedöms inte avståndet att ha en
avgörande betydelse för fortsatt regelbunden tandvård. För resterande barn och ungdomar som
är i behov av mer frekvent tandvård så kan avståndet bli av något större betydelse.
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Klinik
Totalt antal barn 3-19 år Besök 1 ggr/år eller mer sällan Fler besök än 1 ggr/år
Föllinge
200
176
24
Hammerdal
449
395
54
Hede
416
366
50
Hoting
323
284
39
Gällö
466
410
56
Bräcke
479
426
53
Kälarne
174
153
21
Myrviken
445
392
53

Ca 20 procent av barn och ungdomar mellan 10 och 15 år behöver tätare kontroller på grund av
tandreglering. Dessa kontroller kan omfatta besök på ordinarie klinik, men även på
specialisttandvården.
Patienter med särskilda behov
Sammanlagt berörs ca 510 patienter som har rätt till särskilt tandvårdsstöd av alternativ a och 594
i alternativ b. Uppdelat på ort är antalen följande: Hede 32, Föllinge 45, Hammerdal 36, Kälarne
87, Hoting 92, Gällö 129, Bräcke 213 och Myrviken 89. I alternativ c berörs 386 personer och i d
470. Denna patientgrupp är i behov av mer frekvent tandvård vilket innebär att avståndet kan bli
av något större betydelse.
8.1.2

Konsekvenser för övriga patientgrupper

Övrig tandvård för vuxna i den omfattning som region Jämtland Härjedalen bedömer
lämplig.
Största delen av folktandvårdens vuxna revisionspatienter behöver inte besöka tandvården oftare
än en gång per år. För denna grupp bedöms inte avståndet till närmaste klinik vara av avgörande
betydelse för fortsatt regelbunden tandvård. En följd av att vårdtiden ska öka successivt på
kvarvarande kliniker är att fler vuxna patienter kan erbjudas ”fullständig vård”, vilket i sin tur
innebär att tandvårdssystemet kan nyttjas på ett bra sätt för patienten. Tandvårdsförsäkringen har
en spärr för behandlingstider över ett år då patienterna inte längre är berättigade till
högkostnadsskydd och måste betala 100 procent av behandlingskostnaden upp till tretusen
kronor för att bli berättigade till högkostnadsskydd på nytt.

8.2

Konsekvenser medarbetare

En förändring av arbetssätt och schemaläggning krävs för att få effektivare patientflöden när
lokalytorna minskar. Teamarbetet ska utvecklas. En ökning av antalet tandhygienister och
tandsköterskor totalt sett, kommer att behövas.
Bedömningen är att fler medarbetare kommer att få en längre resa till och från sin arbetsplats i
jämförelse med idag. Arbetsgivaren har inte skyldighet till, eller förutsättningar för, att erbjuda
resor till och från arbetet under arbetstid och/eller reseersättning för resa till och från arbetet. Av
personalpolitiska skäl kan det bli tal om vissa övergångsregler för de medarbetare som erbjuds
fortsätta sin anställning med för närvarande placering vid annan klinik än tidigare alternativt
utökning till två kliniker. De medarbetare som arbetar på små kliniker idag kommer att få fler
arbetskamrater och därigenom även ökat kollegialt utbyte/stöd. Sårbarheten vid frånvaro och
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risken för ensamarbete minskar. Resor på grund av vakansproblematik mellan olika kliniker
kommer minska vid större enheter.
Möjligheten att erbjuda heltidstjänster ökar när teamsammansättningen enligt föreslagen standard
kan genomföras. Närmaste chef kommer att vara ”mer närvarande” än tidigare genom att antal
arbetsställen minskar. Arbetsgivaren har inte för avsikt att säga upp någon medarbetare under
förutsättning att medarbetare utifrån verksamhetens behov byter klinik alternativt har sin
tjänstgöring vid mer än en klinik.

8.3

Konsekvenser ekonomi

Givet att allt annat är oförändrat ger klinikavvecklingen en minskning av nettokostnaderna, vilka
består av en minskning av de fasta kostnaderna och en ökning av kostnaden för
sjukreseersättning.
Effekt på nettokostnaderna för folktandvården av de olika alternativen (i tusen kronor)
Minskade kostnader för

a) Avveckling 7
kliniker inklusive
Gällö
b) Avveckling 7
kliniker inklusive
Bräcke
c) Avveckling 5
kliniker inklusive
Gällö
d) Avveckling 5
kliniker inklusive
Bräcke

Minskade
fasta
kostnader
Summa

Ökade
kostnader
för
Sjukrese
ersättning

Kostnads
minskning

Netto

Hyror

Utrustning

Övriga fasta
kostnader

1 276

911

2 537

4 724

-340

4 384

547

911

2 516

3 974

-336

3 638

790

631

1 934

3 355

-75

3 280

61

631

1 913

2 605

-70

2 535

För region Jämtland Härjedalen kommer det kvarstå driftskostnader för tomma lokaler, även när
dessa är avskrivna, såvida inte regionen lyckas hyra ut eller sälja lokalerna. De ekonomiska
effekterna efter att man tagit hänsyn till detta visas i följande tabell.
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Ekonomiska konsekvenser för folktandvården respektive region Jämtland Härjedalen av
de olika alternativen ( i tusen kronor)
Alternativ:
Netto kostnads
Eventuellt
Nettokostnads
Engångs
förändring av
minskning
kvarstående
minskning region kostnader vid
nedläggning,
klinikstruktur i
folktandvården
driftskostnader Jämtland
folktandvården
för regionens
Härjedalen
omflyttning
a) Avveckling 7
kliniker inklusive
Gällö
b) Avveckling 7
kliniker inklusive
Bräcke
c) Avveckling 5
kliniker inklusive
Gällö
d) Avveckling 5
kliniker inklusive
Bräcke

egenägda
lokaler

4 384

- 456

3 928

-525

3 638

-626

3 012

-525

3 280

-171

3 109

-375

2 535

-341

2 194

-375

Nettominskningen når inte i något av alternativen upp till det mål på 5 miljoner som fastslagits i
Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning. Det innebär att folktandvårdens verksamhet
måste effektiviseras motsvarande skillnaden mellan målet på 5 miljoner kronor och minskningen
av nettokostnader som blir följden av avvecklingen av tandvårdskliniker. Utslaget på alla de 38,7
team som folktandvården hade i utgångsläget 2013, innebär denna effektivisering en minimal
förändring i alternativ a och krav på en betydligt högre besparing per team i alternativ d, vilket
visas i följande tabell.
Krav på effektivisering/ökade intäkter per team
Strukturalternativ

Alt a minskning 7 kliniker
inklusive Gällö
Alt b minskning 7 kliniker
inklusive Bräcke
Alt c minskning 5 kliniker
inklusive Gällö
Alt d minskning 5 kliniker
inklusive Bräcke

Minskning
nettokostnader

Krav på effektivisering Effektiviseringskrav
av folktandvården
per tandvårdsteam
motsvarande

4 384 000

616 000

16 000

3 638 000

1 362 000

35 000

3 280 000

1 720 000

45 000

2 535 000

2 465 000

64 000

Efter förändring av folktandvården i enlighet med något av alternativen, kommer klinikstrukturen
i länet att se ut som i följande tabell.
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Framtida klinikstruktur i Jämtlands län, efter val av något av alternativen.
Område
(totalt antal
patienter)
Härjedalen
(5628)
Åre/Krokom
(11851)
Strömsund
(6108)
Bräcke/
Ragunda
(5899)
Campus/
Berg (15130)
Frösön/
Brunflo
(13308)

Nuläge

Hede
Funäsdalen
Sveg
Krokom
Föllinge
Järpen
Åre
Gäddede
Hoting
Hammerdal
Strömsund
Bräcke
Gällö
Kälarne
Hammar
strand
Myrviken
Svenstavik
Campus
Frösön
Brunflo
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Alternativ a

Alternativ b

Alternativ c

Alternativ d

Funäsdalen
Sveg
Krokom

Funäsdalen
Sveg
Krokom

Hede
Funäsdalen
Sveg
Krokom

Hede
Funäsdalen
Sveg
Krokom

Järpen
Åre
Gäddede

Järpen
Åre
Gäddede

Järpen
Åre
Gäddede
Hoting

Järpen
Åre
Gäddede
Hoting

Strömsund
Bräcke

Strömsund

Strömsund
Bräcke

Strömsund

Hammarstrand

Hammarstrand

Hammarstrand

Hammar
strand

Svenstavik
Campus
Frösön
Brunflo

Svenstavik
Campus
Frösön
Brunflo

Svenstavik
Campus
Frösön
Brunflo

Svenstavik
Campus
Frösön
Brunflo

Gällö

Gällö
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RISK- OCH KONSEKVENSANALYS

Vid diskussioner om förslag till förändring av folktandvårdsstrukturen, både vid politiska
sammanträden och vid möten med medborgarna i länet, har ett antal frågor och farhågor lyfts.
Detta kapitel innehåller analyser och försök att besvara dessa frågor.
Det står medborgarna fritt att välja vilken tandvårdsklinik man vill besöka i länet, vare sig den är
privat eller en enhet inom folktandvården. Därför är det framför allt de val som medborgarna gör
som kommer att påverka folktandvårdens verksamhet. Utgångspunkten för analysen är därför
några scenarier - mer eller mindre sannolika. För varje scenario beskrivs folktandvårdens
handlingsberedskap. Konsekvenser för regionens ekonomi, om något av scenarierna skulle
inträffa, beskrivs i ett särskilt avsnitt.

9.1

Patientströmmar

Patientströmmar går inte att förutse i detalj. Med hjälp av medarbetarnas kännedom om
upptagningsområdet kan nedanstående patientströmmar vara troliga. Såvida det inte försvåras av
kommunikationer mm är bedömningen att många patienter väljer att följa sin nuvarande
vårdgivare till den klinik han/hon flyttar till.
För de medborgare som reser med allmänna kommunikationer, tillmötesgår folktandvården
redan idag, patienternas önskemål om tidbokning. Detta kommer i framtiden att bli ännu
viktigare. Som nämndes i avsnitt 6.3.2 kan t ex medborgarna i Kälarne besöka kliniken i
Hammarstrand med buss, under förutsättning att personalen på kliniken ser till att boka in dessa
patienter under de två timmar på eftermiddagen som passar in mot busstidtabellen.
Enligt Lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg (LOV) har barn idag ingen rätt att välja
vårdgivare utanför Jämtlands läns gränser, vilket gör att alla barn måste välja en klinik inom länet.
Barn i Hotingområdet kan t ex inte välja att besöka tandvårdsklinik i Dorotea. De
patientströmmar som kan ske för barnens del är att de väljer privat vårdgivare istället för
folktandvården.
Kliniker
Hoting

Hammerdal
Hede

Myrviken

Möjliga rörelsemönster vuxna
Patienternas kommer att erbjudas vård vid
folktandvården i Strömsund. För vuxna patienter
i Hoting finns även alternativet att åka till
Dorotea. För patienter boende i Backeområdet
kan även klinik i Ramsele vara aktuell.
Patienterna kommer att erbjudas vård vid
folktandvården Strömsund. Många patienter
förväntas dock välja vårdgivare i Östersund.
Patienterna kommer att erbjudas vård vid
folktandvården i Sveg och Funäsdalen. Det finns
inget tydligt mönster för vilka val som kan vara
aktuella. Redan idag väljer boende i Hede att få
sin vård i Funäsdalen, Sveg, Östersund och
privat.
Patienterna kommer att erbjudas vård vid
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folktandvården i Svenstavik. Beroende på var i
området patienten bor kan andra alternativ vara
Järpen och Östersund/Brunflo.
Patienterna erbjuds vård vid folktandvården
Hammarstrand och Bräcke. Bedömningen är att
flertalet kommer välja Hammarstrand.
Patienterna erbjuds vård vid folktandvården i
Gällö. En viss strömning kan även ske mot
Östersund p g a jobbpendling.
Patienterna erbjuds vård vid folktandvården
Bräcke. Troligt är dock att många väljer
Östersund p g a jobbpendling.
Patienterna erbjuds vård vid folktandvården
Krokom. Boende i området som gränsar mot
Strömsunds kommun förväntas även välja
Strömsund. En viss strömning kan även ske mot
Östersund.

Om patienterna väljer andra folktandvårdskliniker

Frågan har ställts, om folktandvårdens kliniker i Östersund och på Frösön skulle klara av att ta
hand om patienter från de kliniker som avvecklas, ifall alla patienterna från dessa kliniker väljer
folktandvårdens kliniker i Östersundsområdet?
Det är visserligen troligt att en del av patienterna på avvecklade kliniker kommer att söka sig till
kliniker i Östersund. Folktandvårdens egen bedömning är dock att det är mycket osannolikt att
alla patienter kommer att göra ett sådant val.
Men, om så ändå skulle ske, kan folktandvården möta det ökade tandvårdsbehovet i Östersund
genom att erbjuda medarbetare från de avvecklade klinikerna arbete i Östersund/Frösön istället
för på de kliniker som enligt förslaget ska förstärkas. Med en förändrad teamsammansättning och
ett nytt arbetssätt enligt den framtida standarden, samt utökade öppettider kan antalet vårdtimmar
kraftigt ökas i Östersund eller på annan folktandvårdsklinik som får fler patienter.
Däremot kan det blir svårt att uppnå den framtida standarden på kliniker utanför Östersund, om
inte tillräckligt många patienter följer med dit vid en avveckling eller om dessa kliniker inte lyckas
skaffa andra patienter från det befintliga befolkningsunderlaget på orten.

9.3

Om patienterna väljer befintliga privata tandvårdskliniker

På begäran har en analys gjorts av vilka konsekvenserna skulle bli för folktandvården, på personal
och ekonomi, om alla patienter som i dagsläget har sin tandvård på nedläggningshotad klinik –
väljer att gå till privat vårdgivare eller till vårdgivare utanför Jämtlands län.
Först och främst är det viktigt att framhålla att den verksamhet som bedrivs inom folktandvården
står sig mycket väl i relation till andra alternativ. Resultaten från patientenkäter och inte minst
från diskussionerna vid de medborgarmöten som genomfördes i november-december 2014, visar
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att folktandvårdens patienter är mycket nöjda med sin tandvård. Folktandvårdens verksamhet
svarar väl upp mot flera kriterier för val av vårdgivare:
•
•
•
•

Kvalitativ god vård
Konkurrenskraftig prisnivå
Bra öppettider och jourverksamhet
Bra bemötande

Folktandvårdens bedömning är därför att det är mycket osannolikt att alla folktandvårdens
patienter, på de kliniker som avvecklas, istället skulle välja privat vårdgivare. Skulle det ”rent
hypotetiskt” ändå bli så att alla patienter väljer annan vårdgivare än folktandvården påverkar det
bemanningsplaneringen, men folktandvården kan hantera det på flera olika sätt.
Inom folktandvården finns redan i dag vakanser i form av olika kompetenser på vissa kliniker.
Personal som blir övertalig på en klinik som tappar patienter, kan erbjudas tjänst på en klinik med
vakanser. Eventuell övertalighet i övrigt skulle till största del kunna hanteras med beaktande av
kommande pensionsavgångar enligt nedan. Under förutsättning att medarbetare accepterar
tjänstgöring på annan ort än tidigare, finns ingen omedelbar risk för att folktandvårdens
medarbetare inte kan erbjudas fortsatt anställning.
Kommande pensionsavgångar:
Tandsköterskor

Tandhygienister

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

3
4
6
3
5
4
6
1
10

2
0
1
0
0
0
2
1
2

Totalt

42

8

År

Tandläkare
allmäntandvård
4
0
1
3
2
2
1
3
2

18

Det antal medarbetare som direkt berörs inom varje klinik redovisas nedan:
Tillsvidareanställda per den 1 dec 2014
Klinik
Hammerdal
Hoting
Kälarne
Bräcke
Gällö
Myrviken
Hede
Föllinge
Totalt

Antal
tandsköterskor
2
2
0
3
3
2
3
0
12

Antal
tandhygienister
0
1
0
1
1
1
0
0
3

Antal
tandläkare
1
1
0
1
2
1
0
0
5

Kommentar

1tdl i Hede som eg. är anställd i Sveg
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Slutsatsen är att folktandvården i detta scenario inte ser någon risk för att få övertalighet, om
samtliga patienter vid de kliniker som avvecklas lämnar folktandvården.

9.4

Om ny privat etablering uppstår på nedläggningsort

Något som är viktigt att lyfta fram är att de förhållanden, som motiverar att folktandvården vill
förändra strukturen i länet, även gäller för privata aktörer. Ett litet patientunderlag försvårar för
en privat aktör att kunna bedriva sin verksamhet med annat än en liten personalstyrka, något som
innebär sårbarhet vid frånvaro. Också för en privat aktör är det svårt att få ekonomisk bärkraft
med ett litet patientunderlag. Det innebär att sannolikheten för att privata etableringar sker på
platser där folktandvårdens kliniker läggs ner i praktiken kan vara liten. I synnerhet på platser där
region Jämtland Härjedalen redan i dagsläget inte har fast bemanning med tandläkare.
Trots det finns det risk för att ny privata etableringar görs på orter där klinik avvecklas. Från
kliniken i Gällö har en anmälan lämnats in till region Jämtland Härjedalen om att personalen där
vill ta över folktandvårdens klinik. På samma sätt som patienter ofta väljer att följa sin vårdgivare
till en annan klinik, kan man anta att de väljer en vårdgivare som går över i privat regi.
I de fall befintlig personal tar över en klinik, kommer inte landstinget att få någon övertalig
personal. För övrigt när det gäller risk för övertalighet bland personalen, blir svaret detsamma
som i föregående avsnitt 9.3.
Ett privat övertagande av avvecklad klinik medför att det blir svårare att utöka patientunderlaget
på den klinik som planeras utökas och därmed att uppnå den framtida standarden där.

9.5

Om medarbetare lämnar folktandvården

En förändring av den här storleken kan självklart skapa oro och särskilt på de kliniker som blir
berörda av avveckling. Även på övriga kliniker kommer förändrade arbetssätt och utökade
öppettider ställa andra krav på medarbetarna. Det finns ingen garanti, för att inte någon
medarbetare väljer att lämna sin anställning hos folktandvården i samband med denna
omstrukturering. Detta är dock en situation som folktandvården alltid lever med. Den viktigaste
målsättningen med införande av den framtida standarden, är att folktandvården ska skapa en
bättre arbetsmiljö, för att bli en mer attraktiv arbetsgivare och därigenom lättare kunna rekrytera
personal till sina kvarvarande kliniker.
I denna utredning har följande bedömning gjorts: Risken är större att folktandvården inte
kommer att kunna rekrytera personal i framtiden, om ingen omstrukturering görs nu, än risken
för att folktandvården tappar medarbetare på grund av själva omstruktureringen.
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9.6 Ekonomiska konsekvenser för regionen vid olika scenarier
Ovan beskrivna scenarier har flera gemensamma konsekvenser. En sådan är att region Jämtland
Härjedalen i samtliga fall kommer att uppnå den beskrivna minskningen av nettokostnaderna2, då
kliniker avvecklas, även om patienterna inte följer med till de kliniker som föreslås utökas.
I det scenario, där alla patienter vid avvecklade kliniker väljer andra folktandvårdskliniker än de
som enligt förslaget ska förstärkas, kommer folktandvården att behålla intäkter och
personalkostnader som i nuläget. Däremot kommer man inte att kunna uppnå den framtida
standarden på alla de kliniker som planerades förstärkas (t ex Hammarstrand och Bräcke alternativt
Gällö). Problemet med små kliniker kvarstår i dessa fall. Vissa av de kliniker som ska förstärkas
enligt förslaget är redan tillräckligt stora för att införa framtida standard (t ex Sveg) även utan
avveckling av närbelägna kliniker.
I det scenario, där alla patienter vid avvecklade kliniker väljer privat vårdgivare, bedöms
folktandvården inte få övertalig personal. Det innebär att både intäkter och personalkostnader
kommer att minska i ungefär samma omfattning. Även i detta fall minskar dock möjligheten att
uppnå den framtida standarden vid alla kliniker och det i högre grad än i det förra scenariot,
eftersom patienterna vid de nedlagda klinikerna inte förstärker patientunderlaget för andra
folktandvårdskliniker.
Region Jämtland Härjedalen har kvar ansvaret för att fånga upp riskbarn i tidig ålder 0-2 år och
för den uppsökande verksamheten vid särskilda boenden. Kostnader och intäkter för dessa
uppdrag blir i princip oförändrade. Kostnaderna för resor för den personal som besöker särskilda
boenden bedöms öka marginellt, då avstånden mellan kliniker och säbon blir något längre.

10

ALTERNATIVET ATT INTE GÖRA NÅGON
FÖRÄNDRING

Om folktandvården fortsätter som nu och inte försöker förändra strukturen, kommer detta att
med tiden att få allt fler negativa konsekvenser.
Redan idag har folktandvården svårt att bemanna flera kliniker. Vakanser inom tandvården täcks
för närvarande med ambulerande tandläkare. Om inte den nya framtida standarden kan införas
för att förbättra arbetsmiljön, kommer svårigheterna att rekrytera personal kvarstå. Sårbarheten
vid frånvaro och bristen på kollegialt utbyte kvarstår också.
Det blir svårare att införa den nya standarden även på de större kliniker som redan idag kan
bemanna med minst två team, eftersom de tvingas hjälpa till att ambulera. På de små klinikerna
blir det omöjligt.
Bristen på personal innebär att folktandvården kan tvingas prioritera bort tandvård till andra
vuxna patienter än de som behöver akut vård eller är föremål för uppsökande och nödvändig
tandvård. Oprioriterade vuxna patienter, är en viktig kategori som hjälper till att bära
2

Minskning av nettokostnader = minskning av fasta kostnader + ökning av kostnader för sjukreseersättning
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folktandvårdens fasta kostnader, något som alltså inte kommer att bli möjligt i samma
utsträckning.
På de kliniker som inte kan införa den framtida standarden, tvingas folktandvården avstå från
satsningar på vård utöver basutbudet och på utökade öppettider. Möjligheterna att effektivisera
arbetssättet genom annan teamsammansättning, behandling i flera behandlingsrum samtidigt mm,
begränsas också.
På lite sikt innebär det troligen, att flera av de kliniker som utreds i denna rapport, kommer att
behöva avvecklas, helt enkelt därför att det blir omöjligt att upprätthålla verksamheten där.
Denna risk gäller såväl de mindre som de större klinikerna i samma områden. Om inte
folktandvården ute i länet längre har möjlighet att förse vuxna oprioriterade patienter med
tandvård, kommer många av dem sannolikt att söka sig till både folktandvårdens kliniker i
Östersund och privata kliniker, många av dem också i Östersund. På några års sikt kan man
därför förvänta sig ett mindre utbud av tandvård ute i länet, en större koncentration mot
Östersundsområdet och stigande kostnader för sjukreseersättning.
Med färre, fast stationerade medarbetare, blir det allt svårare att skapa både tid och ekonomiskt
utrymme för utbildning, teknik- och metodutveckling. Risken finns att folktandvården inte
kommer att kunna tillhandahålla en tandvård av senaste modell med högsta kvalitet.
Det är svårt att räkna ut några exakta ekonomiska konsekvenser av den här beskrivna
utvecklingen. Men som en följd av att folktandvården kan tvingas prioritera bort vuxentandvård,
kommer också intäkterna att minska. De fasta kostnaderna förblir dock oförändrade, så länge
ingen klinik avvecklas. Personalkostnaderna minskar inte lika mycket som intäkterna, när fler
vakanser uppstår. En del av personalbristen kommer troligen i ännu högre grad lösas med
ambulerande tandläkare, något som medför extra kostnader. Sammantaget leder detta sannolikt
till en försämring av folktandvårdens resultat på mellan en och tre miljoner kronor de
närmaste åren.

11

RISK- OCH KONSEKVENSANALYS AV
ARBETSMILJÖN

När förändringar i verksamheten planeras ska en risk- och konsekvensanalys av arbetsmiljön
genomföras. Syftet är att förhindra och motverka eventuella risker i den fysiska, psykiska och
sociala arbetsmiljön. Genom att planera och analysera innan förändringar genomförs ökar
förutsättningarna för att skapa en bra arbetsmiljö. Alla faktorer i arbetsmiljön vägs in vid
riskbedömningen. Medför förändringen risker för ohälsa eller olycksfall ska de åtgärdas. Arbetet
sker i en arbetsgrupp som består av chef, medarbetare och skyddsombud. Risk- och
konsekvensanalysen dokumenteras skriftligt och ska samverkas på arbetsplatsträff och
centrumkommitté innan beslut fattas. Uppföljning av riskbedömning och handlingsplan ska ske
för att se över att de åtgärder som planerats får den effekt som avses. Arbetet med risk- och
konsekvensanalyser av arbetsmiljön startas upp på de områden/kliniker som berörs när beslut
om framtida struktur är fattat.
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MOBIL ENHET

I denna rapport ingår nedanstående förstudie om möjlighet att använda en mobil enhet för
tandvård i Jämtlands län. En mobil enhet skulle kunna bli ett komplement när mindre kliniker
avvecklas. En första bedömning visar att en mobil lösning svårligen klarar de krav som ligger till
grund för denna utredning. Med en mobil lösning blir det ännu svårare att uppnå kravet på en
förbättring av folktandvårdens resultat med 5 miljoner kronor. Dessutom försvåras
bemanningsplaneringen, vilket gör det svårare för folktandvården att uppnå de effektiviseringar
som ingår i den framtida standarden.
Därför bör lämpligen en eventuell mobil lösning för tandvård ingå i ett paket som handlar om
utredningar av mobila lösningar inom hälso- och sjukvård samt tandvård, i den reviderade
versionen av Långsiktiga utvecklingsplanen för en god ekonomisk hushållning
Som komplement till alternativ a och b skulle en mobil enhet kunna införskaffas. Syftet med den
mobila enheten är att i första hand undersöka och behandla barn och ungdomar samt
medborgare som har rätt till nödvändig tandvård. En mobil enhet ska vara utrustad för att kunna
utföra tandvård enligt basutbud. Mobila enheten placeras på de orter där det bedöms vara
lämpligt.
Det finns ett antal mobila lösningar inom landet vilka används på olika sätt. Koncepten för en
mobil enhet är inte direkt överförbara till de i förhållanden som gäller för Jämtlands län,
beträffande t ex befolkningsmängd, avstånd, vägstandard, väderlek, rekryteringsmöjlighet mm.
För att bedriva en mobil verksamhet i Jämtlands län måste förutsättningarna tydliggöras. Ett
exempel på vilka frågeställningar som måste utredas följer i nedanstående punkter.
•
•
•
•
•

Vilken typ av enhet är aktuell? Antal behandlingsrum, val av fordon som t ex en husvagn
med ett behandlingsrum eller lastbilstrailer med två behandlingsrum.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?
Hur många orter ska den betjäna?
Hur många dagar per år ska enheten bemannas och av vilka yrkeskategorier?
Hur många patienter beräknas få sin behandling i den mobila enheten?

12.1 Erfarenheter från andra landsting
Gemensamma erfarenheter från andra landsting visar att de mobila enheterna blivit positivt
mottagna på de orter, där de har verksamhet. Bemanningen sker vanligen från närmaste klinik
och har i stora delar fungerat väl. Vården som utförts på de mobila enheterna är av ”enklare” art
och kombineras i de fall det behövs med vård på stationär klinik. Verksamheten bedrivs ca 10
månader per år och ca fyra dagar/vecka. Dag fem används till service/underhåll av enheten.
Under t ex vintermånaderna har verksamheten inte alltid varit i drift
För att verksamhet ska kunna bedrivas krävs iordningställd plats med el, vatten/avlopp, och IT
anslutning. När enheten inte används i verksamheten måste stadigvarande uppställningsplats
finnas. Platsen bör vara inomhus. Från vissa landsting framkommer att de försett enheten med
larm, att väktare anlitats utifrån risk för skadegörelse

122

Rapport framtida struktur
folktandvården

Kristin Gahnström-Jonsson
Regionstyrelsen

2015-01-09

52(55)

Dnr:RS/73/2015

Vem som är ansvarig för verksamheten och vem som sköter drift måste tydliggöras. De
framhåller i sina synpunkter att en ”drivande eldsjäl” behövs för att verksamheten ska
upprätthållas.
12.1.1 Mobil enhet i Västernorrland
Den närmsta och senast uppstartade enheten finns inom folktandvården i Västernorrland där den
införskaffades i samband med nedläggning av kliniker. Utredningen som föregick uppstarten i
Västernorrland är genomgången i samband med framtagandet av denna rapport och delar av
folktandvårdens ledning i Region Jämtland Härjedalen har mött folktandvårdens ledning i
landstinget Västernorrland i denna fråga.
Enheten består av en inredd lastbil med ett behandlingsrum, steril, personalrum och väntrum.
Enheten ställs upp utanför en skola varje vecka och de besöker sju orter, där kliniker lades ned
2009. På de platser där den mobila kliniken parkeras är det genomgående i anslutning till skolor
utom på ett ställe där enheten står intill en vårdcentral, där den nedlagda kliniken låg. De orter
där enheten är uppställd har uppställningsplatser iordningsställts för anslutning till vatten/avlopp,
IT och el. Anslutningarna har bekostats av folktandvården.
I inledningsskedet har endast barn undersökts och behandlats i den mobila enheten.
Tandregleringsbehandlingar har utförts på ”moderkliniken”, ej i den mobila enheten. Gymnasie
ungdomar går inte på den mobila enheten utan på de kliniker som passar dem bäst t ex Sundsvall,
Örnsköldsvik osv. Enheten bemannas med personal från den klinik som ansvarar för barnen
inom upptagningsområdet.
Två tandhygienister har utbildats för att köra och underhålla bilen. Kostnader tillkommer för
övernattning/resor samt lönetillägg/vecka för de tandhygienister som är driftsansvariga.
I Västernorrland fattades beslut om utökade medel motsvarande 3,2 miljoner kronor till
folktandvården för att täcka de kostnader som inköp och utrustning av mobil enhet innebar.
Enheten startade upp under hösten 2013 och utvärdering kommer att göras i början av 2015.
För att kunna bedöma effekten av den mobila tandvårdsenheten avseende tandhälsa och
ekonomi bör landstinget Västernorrlands utvärdering först granskas, vilket kan ske tidigast våren
2015.

12.2 Konsekvenser patienter
Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få sjukresebidrag från region Jämtland Härjedalen för
resa i samband med tandvård och sjukvårdande behandling. Sjukresorna kan bli längre till
närmaste klinik och till viss del kan antalet sjukresor öka. För patienter på de orter som får besök
av en mobil enhet skulle det bli mindre konsekvenser för de prioriterade patientgrupperna.
12.2.1 Konsekvenser prioriterade grupper
Om en mobil enhet fanns tillgänglig för barn och för patienter med behov av nödvändig
tandvård, skulle del av dessa patienter kunna erbjudas vård närmare sin hemort om ett antal
kliniker avvecklas enligt förslagen i denna rapport.
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Tillgängligheten till en mobil enhet är begränsad till vissa veckor under året, i och med att
enheten ska användas på fler ställen i länet. Behov av tandvård under andra perioder innebär att
patienter måste åka till närmaste klinik.
12.2.2 Konsekvenser övriga patientgrupper
Ingen tillgång till den mobila enheten är inplanerad för övriga grupper. För alla patienter utöver
barn och de med behov av nödvändig tandvård blir alternativet detsamma som enligt alternativ a
och b.
En konsekvens, om inte tillräckligt utrymme finns för vuxna patienter på kvarvarande klinik, är
att ”mindre vårdinsatser” istället för ”fullständig vård” ges till många av de vuxna, vilket i sin tur
innebär att tandvårdssystemet inte nyttjas på ett bra sätt för patienten.

12.3 Konsekvenser för folktandvårdens verksamhet
En mobil enhet kräver ”sin egen” organisation för att fungera - planering, drift/underhåll,
bemanning, information till olika patientgrupper/boenden, skolor mm.
Liksom i de andra alternativen finns risk för att ”tappa” patienter till privattandvård. För
folktandvårdens verksamhet kan patientens val av klinik/vårdgivare påverka framtida struktur då
patientantalet vid varje klinik är avgörande för verksamhetens lönsamhet. Alternativet med mobil
enhet innebär att verksamheten på den ordinarie kliniken minskar under de perioder som
medarbetarna bedriver vård på den mobila enheten. De lokaler/utrustning som finns på den
stationära kliniken nyttjas mindre under dessa perioder, d v s en form av stilleståndskostnad
kommer då uppstå.
Risk finns även att medborgarna upplever att en mobil enhet är en försämring i relation till
tidigare stationär klinik. Å andra sidan kan upplevelsen bli positiv om den mobila enheten
kommer till orter där ingen klinik tidigare funnits. För folktandvårdens del gäller med alternativet
mobil enhet, att marknadsföra dels den ”nya fasta ” kliniken som erbjuds och dels marknadsföra
och informera om den mobila enhetens syfte, öppettider och placering på ett bra och
professionellt sätt. Medarbetarnas roll och medverkan i detta är avgörande. Det är viktigt att både
behålla nuvarande patienter och att ta emot och öka antalet nya patienter.
I och med det ansvar som folktandvården har för patientgrupper med särskilda behov behöver
en fördelning ske mellan vårdgivarna inom kliniken/området för att erbjuda en attraktiv
arbetssituation och ett varierat arbete.
Erfarenhet från andra landsting visar att intresset för att få sin vård i den mobila enheten minskar
över tid. Då enheten inte alltid finns på plats när patienten har behov, söker man sig istället till en
fast klinik där man sedan fortsätter att få sin tandvård.

12.4 Konsekvenser medarbetare
Två olika varianter kan vara aktuella.
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Fasta team som har den mobila enheten som sin huvudsakliga arbetsplats. Detta innebär
att medarbetare kommer vara ute på ”resande fot” under stora delar av året. Att resa
mellan hemmet och den mobila enheten kommer inte vara möjligt varje dag utan
övernattning på annan ort kommer ske. Kostnader för traktamente/logi mm tillkommer
med denna modell.
Det andra sättet innebär att det blir upptagningsområdets klinik som ansvarar för vården
på den mobila enheten. Ett team från närliggande klinik tjänstgör då på den mobila
enheten under den period den är stationerad i området vilket innebär konsekvenser för
den stationära klinik man lämnar.

Vid införskaffande av mobil enhet kommer resandet mest troligt att öka. Om dessa resor ska ske
inom eller utom arbetstid och om de ska bekostas av arbetsgivaren eller inte avgörs av utifrån
bemanningsmodell.
Liksom i alternativ a, b, c och d innebär alternativet mobil enhet att de medarbetare som idag
arbetar på små kliniker kommer få fler arbetskamrater och därigenom även ökat kollegialt
utbyte/stöd i och med större kliniker. Verksamheten vid den mobila enheten och på den klinik
där bemanningen tillfälligt flyttas till den mobila enheten (om den bemanningsmodellen väljs) blir
däremot sårbar vid frånvaro och risken för ensamarbete kommer då öka.
Chef för medarbetarna på den mobila enheten kan antingen vara resp. områdeschef om klinik i
upptagningsområdet sköter bemanningen. Chefsfråga vid ”fast” mobilt team behöver utredas
Båda bemanningsalternativen kräver att det finns utbildade chaufförer och driftsansvariga för
enheten vilket kan skötas av antingen internt utbildade medarbetare eller genom externt anlitad
resurs.
Möjligheten att erbjuda heltidstjänster ökar om teamsammansättningen enligt standard kan
genomföras. Arbetsgivaren har inte för avsikt att säga upp någon medarbetare under
förutsättning att medarbetare utifrån verksamhetens behov byter klinik alternativt har sin
tjänstgöring vid mer än en klinik, eller vid den mobila enheten.
Målet är att den framtida standarden med minst två team/klinik ska gälla. Valet av hur den
mobila enheten ska drivas avgör dess bemanning.
Alternativ mobil enhet innebär att andra kliniker i närheten påverkas mer än i tidigare presenterade
alternativ. Den mobila enheten innebär att patientmängden vid den stationära kliniken riskerar att
bli för liten i relation till framtagen standard.
För planering och drift av den mobila enhet behövs minst 2 personer som har rätt körkorts
behörighet för enheten. Tekniskt stöd för utrustning/IT krävs också. Bemanningen i enheten
baseras på att ett av teamen från närmsta klinik arbetar i mobila enheten under de perioder den är
placerad i området/kommunen. Alternativet är att ha två fasta team som delar ansvaret för
bemanningen i den mobila enheten under året.
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12.5 Konsekvenser ekonomi
För att skapa en kalkyl för en mobil enhet i Jämtland måste förutsättningarna för kalkylen
tydliggöras. Ett exempel på vilka frågeställningar som måste utredas följer i nedanstående
punkter.
• Vilken typ av enhet är aktuell? Investeringskostnaden är mycket olika beroende på om det
avser t ex en husvagn med ett behandlingsrum eller lastbilstrailer med två
behandlingsrum.
• Hur många orter ska den betjäna? Ordningsställande av uppställningsplatser, transport
och uppställningskostnader är beroende av detta.
• Hur många dagar per år ska enheten bemannas och av vilka yrkeskategorier?
• Hur många patienter beräknas få sin behandling i den mobila kliniken och vilka
patientgrupper. Är det vuxna betalande eller enbart barn. Behövs för att kunna beräkna
förväntad effektivitet och finansiering.
Eftersom den mobila kliniken förväntas bemannas från någon av folktandvårdens kliniker
innebär det också att en beräkning måste göras av vad effekten blir för den klinik som under vissa
perioder avstår medarbetare till förmån för den mobila enheten. Kliniken får en
kostnadsminskning genom att personal och materialkostnad överförs till den mobila kliniken,
samtidigt tappar man intäkterna för de barn som istället är ”listade” på den mobila kliniken. De
medarbetare/team som ambulerar mellan en mobil och en stationär klinik kommer troligen att få
en effektivitetsminskning p g a resor, ställtid vid byte av arbetsplats mm. Det är också troligt att
kostnaden att utföra vård blir dyrare per patient då den framtida standarden med effektivare
arbetssätt inte kan fullgöras i samma utsträckning. Det rör sig t ex om undersökningspass för
barn, där tandläkaren med sitt team nyttjar dubbla behandlingsrum för att få effektiva flöden.

ÄRENDE 25

Ulf von Sydow
Regional utveckling
Attraktion och livsmiljö
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Fullmäktige
Region Jämtland Härjedalen

Regionala utvecklingsförvaltningen har ombetts att ge kommentarer gällande en
omstrukturering av folktandvården utifrån regional utvecklingssynvinkel.
Tandvårdslagen (1985:125) anger att ”Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på
lika villkor för hela befolkningen” (§2) och att den ”ska vara lätt tillgänglig” (§3) och ”ska planeras
med utgångspunkt i befolkningens behov” (§8).
Den demografiska utvecklingen i Jämtlands län är utmanande, därför är detta ett särskilt prioriterat
utvecklingsområde inom regional utveckling. Ålderspyramiden i länet skiljer markant mellan glesbygd
och landets tillväxtregioner vilket ställer stora krav på den offentliga servicens upprätthållande.
Region Jämtland Härjedalen är från och med 2015 ansvarig för det Regionala serviceprogrammet
(RSP) vilket är inriktat mot att ”alla ska ha likvärdig tillgång till dagligvaror och drivmedel”. I
begreppet dagligvaror ingår t ex apoteksvaror. Serviceprogrammet inkluderar inte den service som t
ex tandvård enligt tandvårdslagen fastslår.
Det finns viktiga gränssnitt mellan olika kategorier av service till glesbygd. I Handlingsplanen till RSP
påtalas att en orts attraktivitet, som är en mycket viktig del i hanterandet av den demografiska
situationen, är beroende av såväl offentlig service som kommersiell service och samspelet dem
emellan. I en situation då den skattefinansierade verksamheten sätts under press, beroende på
minskad befolkning, måste prioriteringar göras så att den service som är utnyttjad av medborgarna
med högst frekvens sätts i första rummet. På så sätt blir effekten på en orts attraktivitet mindre
kännbar än om det dagliga servicebehovet reduceras.
I en tid när befolknings/skattebasen krymper och effekterna syns i form av neddragen service av olika
kategorier är det helt förklarligt att en opinion mot förändringen kommer till uttryck. Detta är allra
tydligast när den kanske största attraktivitetsfaktorn för potentiella inflyttare, bygdens skolutbud,
förändras till det sämre. Med den förbättrade tandstatus som befolkningen generellt har idag är
sannolikt förändringar i tandhälsoutbudets geografiska belägenhet mindre kritiskt än andra dagligt
nyttjade servicepunkter.
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Regional utveckling
Attraktion och livsmiljö

Dnr: RS/73/2015

Minskad service, såväl offentlig som kommersiell, i glesbygd är en generell företeelse i Sverige och
inte bara en Jämtlandsfråga. Därför är det viktigt att följa teknikutveckling inom området vad gäller
såväl digitalt nyttjande som mobila enheter. Regionalt utvecklingsarbete måste alltid ta utgångspunkt
i den realitet som råder och möta upp för de trender som verkar samt aktivt arbeta för att finna nya
lösningar som kompensation för lägre servicenivåer.
Ett dynamiskt utvecklingsarbete måste också anpassa sig till omvärldens förändring ur andra
perspektiv. En professionell tandhälsa ställer krav på välutbildad personal med möjlighet till
kontinuerligt förbättringsarbete. För t ex offentligt anställda tandläkare i Jämtlands län är fler än 50%
över 50 år idag (2012), hälften av dessa är över 60 år. Enligt Socialstyrelsens prognoser är antalet
pensionsavgångar större än antalet nyutexaminerade tandläkare under prognosperioden fram till
2025. Ur ett nationellt perspektiv erfordras utrikes inflyttning för att kompensera för
pensionsavgångarna. En samstämmig bild i landet är att det är svårt att rekrytera tandläkare till
glesbygd med personalmässigt små kliniker, det finns inga tecken – utgående från andra akademiska
yrken – att denna bild skulle vara annorlunda för Jämtlands län. En samlokalisering av små kliniker till
något större enheter torde skapa bättre förutsättningar att upprätthålla kompetens vilket gagnar
medborgarna i det långa loppet, även om detta naturligtvis ger en känsla av neddragen service.

Östersund 26 februari 2015
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Regional utveckling

Anders Byström
Bitr. Regiondirektör/förvaltningschef regional utveckling
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Regionens samverkansråd

§ 13 Samråd om framtida struktur för folktandvården
(RUN/477/2015 och RS/73/2015)
Ärendebeskrivning

För att säkerställa medborgarnas tillgänglighet till en kvalitativ och konkurrenskraftig tandvård
med god ekonomisk balans, har folktandvården på regiondirektörens uppdrag gjort en rapport
om folktandvårdens framtida struktur inom allmäntandvården.
Rapporten behandlades på ekonomiutskottets sammanträde den 22 oktober 2014, § 85, och
kompletterades därefter med de uppgifter som ekonomiutskottet efterfrågade. På landstingsstyrelsens
sammanträde den 4-5 november 2014, § 257, återremitterades ärendet med följande motivering:
”Beslutsunderlaget bör dels kompletteras med konsekvenser för ekonomi och kompetensförsörjning i den händelse det blir
privata etableringar och dels en redovisning av lokalkostnader ur ett koncernperspektiv. Återremissen ska också ge tid
för dialog med medborgare
Grupper av politiker och tjänstemän från landstinget genomförde därefter möten med länets
medborgare på framför allt de orter där tandvårdskliniker föreslås läggas ner. Förslagen
presenterades och medborgarna ställde frågor och framförde synpunkter.
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 9 december återremitterades rapporten med motiveringen
”Ytterligare utredning kring lokalkostnaderna, utredning om nedläggning Bräcke och utökning Gällö samt
utredning kring intäktssidan.”
Rapporten kompletterades därefter med begärd information och ytterligare analyser som en följd av
medborgardialogerna. Strukturen på rapporten förändrades även något för att tydliggöra samband
och slutsatser.
Vid regionfullmäktiges sammanträde den 10-11 februari 2015 återremitterades ärendet med följande
motivering:
 Ta upp frågan på regionens samverkansråd (a)
 Göra en regional konsekvensanalys (b)
 Utreda en mobil enhet för tandvård (c)
 Myrvikens företagarförening får ställa sin fråga och få svar(d)

a) Ärendet behandlas på regionens samverkansråd den 16 mars. Samverkansrådets synpunkter
kommer att lämnas vid styrelsesammanträdet 24-25 mars.

b) Biträdande regiondirektör/förvaltningschef regional utveckling Anders Byström har lämnat en
regional konsekvensanalys. I analysen påtalas att en orts attraktivitet är beroende av både
kommersiell och offentlig service och samspelet dem emellan. I en situation med skattefinansierad
verksamhet under press beroende på minskad befolkning ”måste prioriteringar göras så att den service
som är utnyttjad av medborgarna med högst frekvens sätts i första rummet. På så sätt blir effekten på en orts
attraktivitet mindre kännbar än om det dagliga servicebehovet reduceras.” Det påpekas också att det är helt
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förklarligt att en opinion mot förändringar kommer till uttryck i en tid som präglas av neddragen
service av olika kategorier. Det blir allra tydligast när den kanske största attraktivitetsfaktorn för
potentiella inflyttare, bygdens skolutbud, förändras till det sämre. Men, säger analysen, ”Med den
förbättrade tandstatus som befolkningen generellt har idag är sannolikt förändringar i tandhälsoutbudets
geografiska belägenhet mindre kritiskt än andra dagligt nyttjade servicepunkter.” Vidare framhålls att det är
viktigt att följa teknikutvecklingen och aktivt arbeta för att finna nya lösningar som kompensation
för lägre servicenivåer. Det konstateras även att ”En samstämmig bild i landet är att det är svårt att
rekrytera tandläkare till glesbygd med personalmässigt små kliniker, det finns inga tecken – utgående från andra
akademiska yrken – att denna bild skulle vara annorlunda för Jämtlands län. En samlokalisering av små
kliniker till något större enheter torde skapa bättre förutsättningar att upprätthålla kompetens vilket gagnar
medborgarna i det långa loppet, även om detta naturligtvis ger en känsla av neddragen service.”
c) En revidering av Långsiktig utvecklingsplan för en god ekonomisk hushållning 2015-2025 pågår. Den
långsiktiga utvecklingsplanen innehåller ett antal strukturpaket, med områden där förslag till
förändringar ska tas fram (efter utredning), så att verksamheten blir mer kostnadseffektiv. I planen
föreslås ett nytt strukturpaket om mobila enheter ingå, med följande formulering:
Utredning av mobila enheter inom vård och tandvård
I detta paket ingår att utreda om mobila enheter kan användas för att uppnå en mer kostnadseffektiv
sjukvård och tandvård. Ett sekundärt syfte är att öka tillgängligheten till vård och tandvård för
medborgarna.
Drift av mobila enheter kommer att leda till ökade kostnader för den mobila verksamheten, vilket
måste uppvägas av minskade kostnader i de verksamheter som berörs av de mobila lösningarna. I
utredningen ska tydligt framgå vilket vårdbehov, vilken omfattning och geografisk spridning som
lämpar sig för mobil lösning. Konsekvenser för medborgarnas tillgång till vård och möjligheten att
bedriva en patientsäker vård ska också belysas.
Då en av vårdens och tandvårdens viktigaste utmaningar är att klara personalrekryteringen, ska
möjligheten att skapa en god arbetsmiljö med mobila enheter klargöras.
Ekonomiskt mål: minskad kostnad, men kan inte beloppsättas förrän efter utredning/analys är klar
Tidplan: Utredning/analys klar 20151231
Måltidpunkt: 20170901 start av verksamheten
Ovanstående analyser ska beakta jämställdhets-, jämlikhets-, barnrätts- och miljöperspektiven, liksom
regional utveckling.

d) Myrvikens företagarförening har möjlighet att lämna in en fråga till allmänhetens frågestund vid
regionfullmäktiges sammanträde 14-15 april.
Förslaget
Folktandvården i region Jämtland Härjedalen är en av landets ”minsta” folktandvårdsorganisationer.
En liten verksamhet innebär att samkostnaderna, d v s kostnaderna som är oberoende av hur mycket
verksamhet som bedrivs, blir större per patient. Det är därför svårt att jämföra folktandvården i
Jämtlands län med folktandvården i de län och regioner som har ett större befolkningsunderlag, med
kortare avstånd mellan kliniker och patienter respektive utbildningsorter.
Redan idag har folktandvården svårigheter att bemanna vissa kliniker. Det är generellt sett svårare att
rekrytera nya medarbetare till små kliniker än till större enheter. Erfarna medarbetare har behov av
kollegialt utbyte och nyutexaminerade medarbetare ska alltid kunna erbjudas handledning och stöd
från rutinerade kollegor. Verksamheten på små kliniker är sårbarare vid personalfrånvaro. Enligt
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prognoser kommer befolkningsunderlaget utanför Östersund att minska ännu mer, vilket minskar
patientunderlaget för redan små kliniker ytterligare.
För att säkerställa att folktandvården, även under kommande år, kan tillämpa ny teknik och nya
metoder och upprätthålla en tandvård med hög kvalitet, har folktandvården tagit fram ett förslag till ny
framtida standard. Enligt den nya framtida standarden ska alla kliniker kunna erbjuda ett basutbud av
tandvård och förebyggande behandlingar. Kliniker med någon typ av specialkompetens, ska kunna
erbjuda ett plusutbud till näraliggande kliniker. Plusutbud innebär att mer vård kan utföras inom
allmäntandvårdens verksamhet, vilket innebär att patienter inte i samma utsträckning behöver nyttja
länets specialisttandvård.
Standarden föreskriver en enhetlig utformning och utrustning av lokalerna i en folktandvårdsklinik. I
standarden ingår ett förändrat arbetssätt med mer arbete i team och att arbetet bedrivs i två eller flera
rum samtidigt. Ett team består av en tandläkare, en tandhygienist och ca 2,5 tandsköterskor och
målsättningen är att varje klinik bemannas med minst 2 team för att minska sårbarheten och skapa en
god arbetsmiljö. För att uppnå den framtida standarden krävs en långsiktig strategi i form av
kompetensutveckling i verksamheten och marknadsföring av folktandvården. Här spelar alla
medarbetares engagemang och professionalism en avgörande roll. Det finns ett starkt stöd bland
medarbetarna i folktandvården för att utveckla verksamheten mot en ny framtida standard och den är
tänkt att vara införd senast år 2021 på alla folktandvårdens kvarvarande kliniker
– både de som enligt förslaget ska förstärkas, i länet utanför Östersund och klinikerna i
Östersund.
För att kunna uppnå den framtida standarden, krävs att antalet kliniker i Jämtlands län minskas, så att
patientantalet på kvarvarande kliniker blir tillräckligt stort för en bemanning med två team. Målet för
den framtida klinikstrukturen är att tandvård ska erbjudas i alla kommuner i Jämtlands län.
Utgångspunkten för analysen av vilka kliniker som föreslås läggas ned respektive förstärkas har varit
flera. En sådan är storleken på den befolkning som får längre till folktandvården samt hur mycket
längre avståndet blir. En annan är om befolkningen växer eller minskar i närheten av kliniken, samt
mängden akutbesök på grund av t ex turism i området. Frågan om i vilken riktning
patientströmmarna kommer att gå, vid nedläggning av en klinik, har också diskuterats. Av detta skäl
finns i rapporten beskrivet konsekvenserna vid nedläggning av antingen kliniken i Bräcke med
förstärkning i Gällö eller motsatsen med nedläggning i Gällö och förstärkning i Bräcke. Beräkningar
visar att fler drabbas av en något längre resesträcka om kliniken i Bräcke läggs ned. Men, det finns
pendlingstrafik mot Östersund, vilket innebär att en nedläggning av kliniken i Gällö kan leda till att en
del av patienterna väljer kliniker i Östersund istället för i Bräcke. För den enskilde patienten blir den
genomsnittliga resesträckan till antingen Gällö eller Bräcke ungefär lika lång. Mellan dessa orter är
kommunikationerna bra p g a tillgång till både buss och tåg.
För patienter på de kliniker som föreslås läggas ner blir avståndet till den nya kliniken större, men
tillgängligheten på de kliniker som kvarstår ska förbättras genom utökade öppettider och med minst
två team eller fler på i stort sett alla kliniker. Den allra största delen av folktandvårdens patienter
besöker en tandvårdsklinik högst en gång per år.
Medarbetarna på de kliniker som läggs ned kommer att erbjudas jobb på någon av de kliniker där
bemanningen utökas.
Om folktandvårdens patienter, efter nedläggning av en klinik, skulle välja någon annan av
folktandvårdens kliniker än den som förstärks med mer personal, har folktandvården både möjlighet
och beredskap för att förstärka de andra valda klinikerna.
Om region Jämtland Härjedalen inte kan hyra ut eller sälja de egna lokalerna på de orter där kliniker
läggs ned, kommer årliga driftskostnader kvarstå även efter avskrivningstidens slut. Dessa återges i
tabellen med ekonomiska konsekvenser för de olika alternativen.
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Patientunderlaget på de orter, där kliniker läggs ned, är så litet att det är svårt att uppnå god
lönsamhet. Trots det finns möjligheten att en privat klinik öppnas, när folktandvården avvecklat sin
verksamhet. Konsekvenserna för folktandvården kan bli att färre patienter tackar ja till erbjudande
om tandvård på den klinik i närheten som ska utökas. Intäkterna kommer då att öka mindre än
beräknat och det blir svårare att uppnå den framtida standarden, med bemanning av två team. Å andra
sidan försvinner de fasta kostnaderna för den nedlagda kliniken. Dessa två effekter bedöms ta ut
varandra och ekonomiskt blir det plus/minus/noll jämfört med nuläget. Någon övertalighet bland
medarbetarna skulle inte uppstå, eftersom de kan erbjudas arbete på någon annan klinik. Det finns
både vakanser och pensionsavgångar som behöver fyllas.
Följande alternativa förslag på avveckling respektive utökning av folktandvårdskliniker i Jämtlands län
har tagits fram:
Klinikförändring alternativ a och b
Valet av nedanstående kliniker baseras på att befolkningen i respektive upptagningsområde i
genomsnitt får högst 8 mil eller ca en timmes restid enkel väg med bil till närmaste annan
folktandvårdsklinik efter kliniknedläggningen.
I alternativ a) avvecklas kliniken i Gällö och patienterna erbjuds tandvård i Bräcke.
I alternativ b) avvecklas kliniken i Bräcke och patienterna erbjuds tandvård i Gällö. Förutom
skillnaderna avseende Gällö och Bräcke är alternativ a och b lika.
Folktandvården minskar antalet kliniker från 20 till 13 och förstärker andra kliniker med bemanning
och utökade öppettider.







I Härjedalens kommun avvecklas kliniken i Hede, patienterna erbjuds tandvård i Sveg och
Funäsdalen.
I Bergs kommun avvecklas kliniken i Myrviken, patienterna erbjuds tandvård i
Svenstavik.
I Bräcke kommun avvecklas kliniken i Kälarne, patienterna erbjuds tandvård i
Hammarstrand.
I Krokoms kommun avvecklas kliniken i Föllinge, patienterna erbjuds
tandvård i Krokom.
I Strömsunds kommun avvecklas klinikerna i Hammerdal och Hoting,
patienterna erbjuds tandvård i Strömsund.

Alternativ c och d
Valet av nedanstående kliniker baseras på att befolkningen i respektive upptagningsområde i
genomsnitt får högst 6 mil eller ca fyrtiofem minuters restid enkel väg med bil till närmaste annan
folktandvårdsklinik efter kliniknedläggningen.
I alternativ c) avvecklas kliniken i Gällö och patienterna erbjuds tandvård i Bräcke. I alternativ d)
avvecklas kliniken i Bräcke och patienterna erbjuds tandvård i Gällö. Förutom skillnaderna avseende
Gällö och Bräcke är alternativ c och d lika.
Folktandvården minskar antalet kliniker från 20 till 15 och förstärker andra kliniker med bemanning
och utökade öppettider.
 I Bräcke kommun avvecklas, förutom någon av klinikerna i alternativ c
eller d ovan, kliniken i Kälarne, patienterna erbjuds tandvård i
Hammarstrand.
 I Krokoms kommun avvecklas kliniken i Föllinge, patienterna erbjuds tandvård i Krokom.
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I Strömsunds kommun avvecklas kliniken i Hammerdal patienterna
erbjuds tandvård i Strömsund.



I Bergs kommun avvecklas kliniken i Myrviken, patienterna erbjuds tandvård I Svenstavik.

Ekonomiska konsekvenser av de olika alternativen (i tusen kronor)

4 384

-456

3 928

-525

3 638

-626

3 012

-525

3 280

-171

3 109

-375

2 535

-341

2 194

-375

Om kliniken i Gällö läggs ned, kommer regionen att belastas av en engångskostnad på 3 miljoner
kronor för oavskrivna lokalanpassningsinvesteringar i lokalen i Gällö. Om kliniken i Bräcke läggs ned
måste regionen investera för uppskattningsvis 5 miljoner i ombyggnation/nybyggnation i lokaler i
Gällö. Kostnad för årlig avskrivning och internränta ingår i kalkylen för alternativ b och d.
I den Långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning 2015-2025 angavs för paketet Förändra
folktandvårdsstrukturen ett krav på resultatförbättring med 5 miljoner kronor. De olika alternativen för
strukturförändring når inte det målet. Skillnaden mellan nettokostnadsminskningen, till följd av de
olika alternativen i tabellen ovan och 5- miljonerskravet visas i följande tabell. Mellanskillnaden måste
folktandvården hantera genom att effektivisera verksamheten ännu mer och/eller öka sina intäkter.
Netto
resultatförbättring för
folktandvården enligt
alternativ i tusen kr
a) Nedläggning 7 kliniker
inklusive Gällö
b) Nedläggning 7
kliniker inklusive Bräcke
c) Nedläggning 5 kliniker
inklusive Gällö
d) Nedläggning 5
kliniker inklusive Bräcke
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Återstår att
effektivisera och/eller
öka intäkter i tusen kr

4 384

616

3 638

1 362

3 280

1 720

2 535

2 465
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I utredningen har även ett tredje alternativ med mobil enhet studerats. Med nuvarande
förutsättningar är ett sådant alternativ mycket dyrt och gör det svårare för
folktandvården att uppnå en ny framtida standard. Frågan föreslås ingå i en utredning
om mobila lösningar inom sjukvård och tandvård som planeras ingå i den revidering av
Långsiktig utvecklingsplan för en god ekonomisk hushållning som kommer att ske under det
första halvåret 2015.
Alternativet att inte göra några förändringar av folktandvårdens struktur, bedöms på några års sikt leda
både till starkt försämrade möjligheter att ge högkvalitativ tandvård till länets befolkning, samt till
ökade nettokostnader för folktandvården. En uppskattning indikerar en årlig resultatförsämring på
mellan en och tre miljoner kronor de närmaste åren.

Beslutsunderlag
Rapport om framtida struktur för folktandvården - allmäntandvård version 5.
PM Regionala utvecklingsförvaltningens kommentarer gällande en omstrukturering av folktandvården
utifrån regional utvecklingssynvinkel (150226).

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Folktandvårdens föreslagna framtida standard, som innehåller basutbud och
plusutbud, ny teamsammansättning, nya arbetssätt och ett större patientunderlag
per klinik godkänns.

2. Ett av följande alternativ för ny klinikstruktur godkänns:
a. Avveckling av sju folktandvårdskliniker: Hede, Myrviken, Kälarne, Gällö, Föllinge,
Hammerdal och Hoting för att kunna bemanna upp och nå framtida standard på
klinikerna i Sveg, Svenstavik, Hammarstrand, Bräcke, Krokom och Strömsund.
b. Avveckling av sju folktandvårdskliniker: Hede, Myrviken, Kälarne, Bräcke, Föllinge,
Hammerdal och Hoting för att kunna bemanna upp och nå framtida standard på
klinikerna i Sveg, Svenstavik, Hammarstrand, Gällö, Krokom och Strömsund.
c. Avveckling av fem folktandvårdskliniker: Myrviken, Kälarne, Gällö, Föllinge och
Hammerdal för att kunna bemanna upp och nå framtida standard på klinikerna i
Svenstavik, Hammarstrand, Bräcke, Krokom och Strömsund.
d. Avveckling av fem folktandvårdskliniker: Myrviken, Kälarne, Bräcke, Föllinge och
Hammerdal för att kunna bemanna upp och nå framtida standard på klinikerna i
Svenstavik, Hammarstrand, Gällö, Krokom och Strömsund.

3. Om privat aktör anmäler intresse av att överta en klinik som Region Jämtland Härjedalen lägger
ner, ska följande villkor gälla vid förhandlingen:
a) Hyreskontrakt med kvarvarande hyrestid kan övertas med befintliga villkor.
b) Regionens lokalanpassningsinvesteringar övertas till bokfört värde eller marknadsvärde.
c) Utrustning eller materiel som regionen inte vill behålla övertas till bokfört värde eller
marknadsvärde.
d) Kundstocken säljs ej.
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e) Patientjournaler överlämnas endast på patients egen begäran.
f) Om personal erbjuds och tackar ja till anställning hos den privata aktören, gäller Region
Jämtland Härjedalens normala villkor, vilket bland annat innebär att arbetsgivaren
beslutar om arbetstagarens placering under uppsägningstiden

4. Möjligheten att i framtiden erbjuda tandvård genom en mobil enhet sammanförs
till ett nytt utredningsuppdrag om mobila lösningar för hälso- och sjukvård samt
tandvård i Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT
1. Regionens samverkansråd har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar
2. Respektive kommuns skriftliga synpunkter biläggs protokollet
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-03-11
Kommunstyrelsen

Folktandvården i Myrviken

Folktandvården ligger utanför kommunens kompetensområde. Det åligger
Region Jämtland Härjedalen att säkerställa medborgarnas tillgänglighet till
en kvalitativ och konkurrenskraftig tandvård. Men vi ger här vår bild om
möjligheter och konsekvenser från Bergs kommuns perspektiv.
Region Jämtland Härjedalen har föreslagit en nedläggning av
folktandvården i Myrviken i syfte att göra ekonomiska besparingar och
säkerställa framtida kvalitet. För Bergs kommun som aktivt arbetar för att
göra kommunen och i det här specifika fallet Myrviken attraktivt för
boende, företag och potentiella inflyttare är en nedläggning väldigt olycklig.
Det finns flera faktorer som gör att en nedläggning av folktandvården i
Myrviken klart motverkar kommunens framtida mål när det gäller tillväxt:
Attraktivitet:
Kommunens Bo & Leva strategi, där bl a offentlig & kommersiell service
samt attraktiva boendemiljöer är två prioriterade områden. Myrviken är en
viktig ort för båda dessa områden då det idag finns en god offentlig och
kommersiell service samt förutsättning för nya attraktiva bostäder för vilket
det finns budgeterade medel.
Mötesplats Oviken invigdes den 15:e februari. Mötesplatsen är en 35
miljoners investering vilket innebär att Myrviken nu kan erbjuda boende i
närområdet, föreningar, elever samt turister i området inklusive Gräftåvallen
samt resterade del av Destination Bydalsfjällen, en fullstor idrottshall,
bowling, bad, gym samt cafeteria.
Kommunen planerar även för byggande av en ny förskola i anslutning till
skolan eftersom det finns ett behov av utökade lokaler.
Under
2014
visade
Myssjö/Oviken
församling
en
positiv
befolkningsutveckling med +4 personer. Flyttnettot var + 9 personer och var
+3 mot övriga Sverige.
Näringsliv:
Kommunen har sedan 2008 en Turismpolicy som bl a innehåller en
målsättning att besöksnäringen år 2020 ska omsätta 1 miljard och ha 800
årsarbetstillfällen. Två av kommunens destinationer ligger i anslutning till
Myrviken och det är Destination Bydalsfjällen (Gräftåvallen) samt Storsjön.
En viktig del för att utveckla besöksnäringen är att det finns en utvecklad
offentlig och kommersiell service i närområdet och idag kan vi erbjuda det i
Myrviken. Företagandet är väldigt utbrett i området och totalt finns det 347
företag verksamma.
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Kompetensförsörjning:
Både det offentliga samt de privata företagen genomgår ett generationsskifte
och det finns ett stort behov av att hitta rätt kompetens för att ersätta de som
går i pension. Dessutom så visar de privata företagen på en tillväxt vilket
leder till en efterfrågan på rätt kompetens. För att attrahera personer att söka
dessa jobb krävs att vi kan erbjuda boende samt en god offentlig och
kommersiell service för att kunna uppfattas som attraktiva. I Myrviken kan
vi idag erbjuda detta.
Lokalt engagemang:
I området kring Myrviken finns ett starkt närings- och föreningsliv med
engagemang för att hjälpa till med att utveckla bygden. Det är dessa krafter
med Ovikenbolaget i spetsen som gjort Mötesplats Oviken möjlig och som
dessutom förnyat och utvecklat Fröjdholmen med nya arrangemang som
Diggilo mm. Detta kombinerat med evenemang som Ovikenveckan och
Ovikentravet gör att området lockar många besökare under sommaren.
Lokal service:
Idag finns det förskola samt skola tom årskurs 9 i Myrviken. Det finns även
ett äldreboende, folktandvård, hälsocentral samt ett centrum med ICA,
Frendo, Statoil 1-2-3, Pellins restaurang, Taxi samt Granngården samt
Ovikens Byggshop mm. För boende och besökare så finns idag en god
offentlig och kommersiell service som har möjlighet att utvecklas ytterligare
tack vare den nya arenan Mötesplats Oviken.
I stället för att lägga ned folktandvården vore det önskvärt att istället se till
så att fler ges möjlighet att välja folktandvården i Myrviken. Inom ett par
mils radie finns orter där fler skulle kunna få möjligheten att välja Myrviken
istället för folktandvård på orter som ligger längre bort. Orter som Hallen,
Månsåsen, Hackås, Hara och Fåker är några exempel där vissa väljer
Myrviken men fler skulle kunna välja Myrviken utifrån att det är kortare
avstånd jämfört med resor till Svenstavik, Östersund, Järpen eller Brunflo.
En annan faktor som ska tas hänsyn till är tillgången till kommunikationer.
Vid en eventuell nedläggning av folktandvården i Myrviken så hänvisas
patienter till Svenstavik vilket inte är ett bra alternativ utifrån:
 Busskommunikationen till Svenstavik är otillräckliga
 De som arbetspendlar gör det i huvudsak mot Östersund
 Det finns ett stort antal barn och ungdomar samt äldre i Myrviken som i
stor utsträckning skulle få ett behov av transport vilket innebär ökade
kostnader för föräldrar i form av bortfall av arbetstid samt reskostnader
eller i de äldres fall för reskostnader eller färdtjänst.
Slutsatsen är att majoriteten av patienterna skulle välja bort Svenstavik
utifrån dessa hinder.
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Ovanstående faktorer samt det som tidigare beskrivits när det gäller Bergs
kommun och Myrviken visar att det finns ett lokalt och kommunalt
engagemang där vi tillsammans ser området som ett tillväxtområde och där
Region Jämtland Härjedalen har en möjlighet att stödja en fortsatt
utveckling genom att behålla en viktig servicefunktion som folktandvården.

Region Jämtland Härjedalen har övergripande mål för att många ska kunna
bo och leva ett bra liv i Jämtland Härjedalen. Några av dessa är:
 En god service kan erbjudas alla invånare
 Länet har en väl fungerande vård och omsorg
 Länet bidrar till att begränsa klimatpåverkan
 Fler personer flyttar till länet

När det gäller framtiden för folktandvården i Myrviken så önskar Bergs
kommun att Region Jämtland Härjedalen inför sitt beslut tar de
övergripande målen i beaktande. Vi är övertygande om att det
samhällsekonomiskt bästa beslutet är att behålla och utveckla
folktandvården i Myrviken.

_______________________________________
Therese K Zetterman
Kommunstyrelsens ordförande
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Härjedalen emotsätter sig indragningen av folktandvården i Hede.
Detta kommer att påverka medborgarna. Om man inte har tillgång till egen bil och körkort blir det
svårt att ta sig till folktandvården. Tillgången på kollektivtrafiken är inte optimal. Det kan komma att
ta hela dagen för ett besök i ex. Sveg, när det gäller skolbarnen så missar de en hel skoldag i värsta
fall. Eller så måste föräldrar ta ledigt som då kan påverka familjens ekonomi. Och kanske inte ens är
möjligt beroende på vilken arbetsgivare eller arbete man har.
Sen tycker vi att man borde ha titta mer på tillgången till tandläkare det finns i Östersundsområdet
och om det finns möjlighet till besparing där istället. Hela regionen ska leva.
Landstinget borde också ha sett till att det har funnits läsningar med mobila tandläkare innan detta
förslag kommit upp på bordet.

Gunilla Zetterström Bäcke
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Utskrivet av: Charlotte Funseth
Namn: Fwd: Krokoms yttrande ang omstruktureringen av folktandvå...

Från:
Ärende:

Till:

Helena Wiktorsson <helena.wiktorsson@regionjamtland.se>

2015-03-16 15:...

Fwd: Krokoms yttrande ang omstruktureringen av folktandvården.
Charlotte Funseth

Vänliga hälsningar /Helena
___________________
Helena Wiktorsson
Nämndsekreterare
Regional utveckling
�Region Jämtland Härjedalen
helena.wiktorsson@regionjh.se�
063-14 66 30
Besöksadress: Rådhusgatan 72
Postadress: Box 654, 831 27 Östersund�
www.regionjh.se

---------- Vidarebefordrat meddelande ---------
Från: Maria Söderberg <maria.soderberg@krokom.se>
Datum: 16 mars 2015 15:09
Ämne: Krokoms yttrande ang omstruktureringen av folktandvården.
Till: helena.wiktorsson@regionjamtland.se

Här kommer Krokoms synpunkter ang omstruktureringen av folktandvården.
Ur folkhälsoperspektiv är tandhälsan viktig. I ett regional- och landsbygdsperspektiv är det viktigt med
tillgänglighet till folktandvård även för länsinnevånare som bor i glesbygd.
En mobil enhet för tandvård som kan ansluta på olika platser anser vi i Krokom därför ska utredas.
En bygd och orts attraktivitet hänger samman med att det finns ett utbud av
samhälls service. Det handlar både om kommersiell service och offentlig service
som skola, hälsovård och därmed tandvård. I Föllinge har röster fört fram att de är rädda
att hälsocentralen också försvinner om folktandvården tas bort.

Krokom den 16 mars 2015

Utskrivet av: Charlotte Funseth
Namn: Fwd: Krokoms yttrande ang omstruktureringen av folktandvå...

Maria Söderberg
Kommunstyrelsens ordförande

Maria Söderberg
Kommunalråd
Krokoms kommun
835 80 Krokom
0640-161 08, 070-21 68 667
maria.soderberg@krokom.se
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Dnr LS/ ............... /20 ............

Till
Regionförbundet i Jämtlands län
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
Regionförbundet i Västerbottens län
Länstrafiken i Västerbotten AB
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Jämtlands läns landsting
Landstinget Västernorrland
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting

Ägarfrågor - Norrtåg AB
Under vår granskning av Norrtåg AB har noterats ett antal frågor som rör ägar
nas roll, ägarstyming och ansvarsfördelning. Vi har också noterat att styrelsen,
men framförallt verkställande ledning, får ägna mycket tid åt att informera ägare
och finansiärer.
Med anledning av våra iakttagelser och noteringar, se bifogad granskningsrap
port och redogörelse avseende 2012, är vår bedömning att nuvarande grundkon
struktion med fyra ägare och därtill fyra finansiärer (landstingen) inte är ända
målsenlig.
Vår rekommendation är att ägare och finansiärer ser över ägarstrukturen för
Norrtåg AB i syfte att skapa en ordning som ger bättre förutsättningar för bola
get men även en tydlig och ändamålsenlig ägarstyming.
Härnösand den 24 mars 2013

~~~~

utsedd av Jämtlands läns landsting
för Regionförbundet i Jämtlands län

~RJ

Thomas Nordenstam
utsedd av Regionförbundet i
Västerbottens län

J'c (

Åke=;
utsedd av Landstinget Västemorriand

Anders Åknert
utsedd av Norrbottens läns landsting
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Lekmannarevisoremas granskningsrapport 2012
Granskningsredogörelse för år 2012
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Till
årsstämman i Norrtåg AB
organisationsnummer 556758-3496
Regionförbundet i Jämtlands län
Kommunalf6rbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västemorrlands län
Länstrafiken i Västerbotten AB
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Fullmäktige i Jämtlands läns landsting
Fullmäktige i Landstinget Västemorrland
Fullmäktige i Regionförbundet i Västerbottens län
Fullmäktige i Norrbottens läns landsting

Granskningsrapport för år 2012
Vi, av fullmäktige i Jämtlands läns landsting, Landstinget Västernorrland, Region
förbundet i Västerbottens län och Norrbottens läns landsting utsedda lekmannarevi
sorer, har granskat Norrtåg AB:s verksamhet 2012.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsord
ning, ägardirektiv och byslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de före
skrifter som gäller "för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revi
sionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
I granskningen har ingått att pröva och bedöma hur styrelsen och den verkställande
ledningen har fullgjort sitt uppdrag vad gäller styrning, ledning, uppföljning och
intern kontroll. Vår granskning har även inriktats mot styrelsens hantering av de
fortsatta tekniska problemen med anskaffade tåg, utebliven trafik samt pågående
tvister med Trafikverket och upphandlad operatör.
Återkommande problemen med trafikstörningar och inställd trafik har allvarligt
skadat förtroendet för Norrtåg AB. Vår bedömning är att styrelsen under vintern
2012 hade kunnat ställa tydligare krav på tågens funktionalitet, krav som utgjorde
grunden för genomförd upphandling.
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Med beaktande av vad som ovan noterats är vår bedömning att styrelsens arbete
med styrning, ledning och uppföljning i stort har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt
men att det finns skäl att ifrågasätta om styrelse och ledning har agerat tillräckligt
kraftfullt med anledning uppkomna förseningar och tekniska problem.
Vidare har vi noterat att bolaget, med något undantag, har åtgärdat de iakttagelser
som noterades i samband med 2011 års lekmannarevision. I vår granskning av den
interna kontrollen har vi funnit att det finns väsentliga brister. Vi noterar att styrel
sen saknar en dokumenterad och beslutad plan får den interna kontrollen.
Vi åberopar bifogad granskningsredogörelse.
Härnösand den 24 mars 2013

~~tt.m"~
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utsedd av Landstinget Västernorrland

för Regionförbundet i Jämtlands län

GL~~
Thomas Nordenstam
utsedd av Regionförbundet i
Västerbottens län

Bilaga:

Granskningsredogörelse för år 2012
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~c:::::-Anders Aknert
utsedd av Norrbottens läns landsting
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Granskningsredogörelse för år 2012
Sammanfattning
Uppdraget för lekmannarevisorernas i Norrtåg AB är att granska om verksamhe
ten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig
Tågtrafiken i Norrland har haft mycket stora svårigheter under 2012, senast
kring årsskiftet 2012/2013 var totalt elva av femton fordon tagna ut trafik främst
p g a av vinterrelaterade problem med tågen.
Har bolagets ledning, med beaktande av konsortialavtal, bolagsordning,
ägardirektiv och andra styrande dokument, skött verksamheten pil ett till
fredsställande sätt?

- Under vår granskning har vi fått del aven detaljerad uppföljning, per fordon,
av tillgänglighet och uppkomna fel, vilket indikerar att bolaget i stort har en
tillfredställande uppföljning av bedriven tågtrafik.
- Den verkställande ledningens rapportering till styrelsen har inte gett anled
ning till påpekande eller noteringar.
- Det finns behov aven uppdaterad och långsiktig strategi för bolaget, inte
minst beroende på att det inte finns avtal om finansieringen av Norrtågsför
söket efter 2016
- Med hänsyn till att bolaget ägs av kommunägda företag respektive kommu
nalförbund är det en uppenbar brist att bolagets hemsida inte anger vilka per
soner som är ledamöter i bolagets styrelse.
Har styrelse och ledning pil ett tillfredsställande sätt arbetat med uppkomna
förseningar i trafiken och de tvister som har uppstiltt med olika parter?

- De upprepade och långvariga störningarna i tågtrafiken har på ett allvarligt
sätt skadat allmänhetens förtroende för tågtrafiken i Norrland.
- En viktig fråga för ägarna att ta ställning till är om styrelsen vintern 2012
hade kunnat agera mera kraftfullt gentemot Alstom (tågleverantör) och Tran
sitio (som upphandlat tågen). Hade det med stöd av gällande avtal varit möj
ligt att få mera bindande garantier för att vinterproblemen inte ska återkom
ma?
- Vår bedömning är att styrelsen och den verkställande ledningen i allt väsent
ligt har agerat med anledning av dels de tvister som uppstått med olika parter
dels uppkomna förseningar och tekniska problem. Vi menar att det ändock
finns anledning att vara kritisk.
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Har bolaget system och rutiner för att upprätthålla den interna kontrollen?

Av den godkända revisorns rapport från december 2012 framgår viss kritik mot
bolaget ifråga om "obegränsad behörighet" att utföra utbetalningar. Kritiken av
ser även att behörigheter i systemet kan ändras utan kontroll eller attest.
- Vi delar den bedömning som den godkända revisorn gör ifråga om attester
och behörigheter.
- Vår rekommendation är att det utarbetas en plan för bolagets interna kon
troll.
Har bolagets ledning vidtagit lämpliga åtgärder med anledning av iakttagel
ser i 2011 års granskning?

- Vår granskning visar att påpekade brister och oklarheter har åtgärdats med
undantag för att bolagsordningen inte har preciseras med en tydligare be
skrivning av det kommunala ändamålet med Norrtåg AB.

Vår samlade bedömning är att verksamheten i Norrtåg AB i stort har sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den
interna kontrollen i stort är tillräcklig.
Det finns dock skäl att ifrågasätta om styrelse och ledning har agerat tillräckligt
kraftfullt med anledning av uppkomna förseningar och tekniska problem.

Avslutande kommentarer

Norrtåg AB har fyra ägare; två aktiebolag och två kommunalförbund. I både
Jämtland och Västerbotten kompliceras bilden av att länstrafikbolagen inte läng
re ägs av landstingen utan av regionförbund. Vid sidan av de fyra ägarna finns
bolagets finansiärer.
- Nuvarande ägarkonstruktion är mindre lyckad ur ett ägarstyrningsperspektiv
och skapar oklarhet om vem som har ansvar för vad.
- Ägardirektiven har, med undantag för redaktionella förändringar inte har va
rit föremål för någon utveckling. Det finns, med tanke på de senaste årens
händelseutveckling inom den norrländska tågtrafiken, behov av att se över
de nuvarande ägardirektiven.
- En fråga som bör ställas är om inte ägandet av Norrtåg AB kan utformas så
att det gagnar en ändamålsenlig ägarstyrning och ett mera resurseffektivt ar
bete inom bolaget samtidigt som ansvarsfördelningen tydliggörs.
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Inledning

Infår bildandet av Norrtåg våren 2008 beslutade landstingsfullmäktige i Jämt
land, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten i juni 2007 om konsortialav
tal, bolagsordning samt finansiering av trafik och administration. Dessfårinnan
hade landstingen i december 2006 godkänt att man tillsammans med staten skul
le delta i Norrtågsfdrsöket.
Norrtågsfårsöket är ett gemensamt utvecklingsprojekt får staten och regionen.
Utgångspunkten är att tågtrafiken i regionen ska utvecklas genom trafikering av
nya sträckor, nytt tågrnateriaI eller ett utökat utbud. Resenärspespektivet ska
vara bärande i fårsöket, speciellt det länsöverskridande resandet. Försöksverk
samheten omfattar en period om 10 år (fram till slutet av år 2021).
Norrtåg AB ägs idag av Länstrafiken i Jämtland AB, Kommunalfårbundet Kol
lektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Länstrafiken i Västerbotten AB
och Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.
Tågtrafiken i Norrland finansieras av de fyra norrlandstingen tillsammans med
staten.

2.

Granskningens syftet revisionsfrågort genomförande
mm

2.1

Syftet revisionsfr3gor

Uppdraget får lekmannarevisorernas i Norrtåg AB är att granska om verksamhe
ten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig2 • Bolagets lekmannarevisorer
har i sin granskningsplan får 2012 angett att granskningen ska omfatta fåljande;
- Granskning av ändamål
- Granskning av intern kontroll
- Särskild granskning avseende fdrseningar i trafiken samt uppkomna tvister
- Uppfdljande granskning avseende iakttagelser år 2011
De revisionsfrågor som ska besvaras är fåljande;
- Har bolagets ledning, med beaktande av konsortialavtal, bolagsordning,
ägardirektiv och andra styrande dokument, skött verksamheten på ett till
fredsställande sätt?
- Har styrelse och ledning på ett tillfredsställande sätt arbetat med uppkomna
fdrseningar i trafiken och de tvister som har uppstått med olika parter?
- Har bolaget system och rutiner för att upprätthålla den interna kontrollen?
- Har bolagets ledning vidtagit lämpliga åtgärder med anledning av iakttagel
ser i 2011 års granskning?
Norrtägsförsöket: Principbeslut (2006-11-21), sid l
För mer information hänvisas till aktiebolagslagen (IO kap) respektive kommunallagen (9 kap) samt till God
revisionssed i kommunal verksamhet 2010 (utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting).
l

2
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Aktuella revisionskriterier är aktiebolagslagen, kommunallagen, konsortialavtal,
bolagsordning, ägardirektiv, bolagsinterna styrdokument samt principer för styr
ning av kommun- och landstingsägda företag3 •

2.2

Genomförande, metod

Efter genomförd planeringskonferens i Umeå den 5 - 6 september 2012 och ett
efterföljande telefonmöte den 25 september 2012 beslutade lekmannarevisorerna
att 2012 års granskning ska innefatta följande moment;
- Intervjuer med enskilda styrelseledamöter i Norrtåg AB
- Överläggningar med styrelsen i december 2012
- Dokumentanalys och intervjuer med företrädare för bolagets ledning
Granskningen har genomförts med stöd av intervjuer och överläggningar med
bolagets ledning (september 2012 - februari 2013) samt med bolagets styrelse
(november - december 2012).
Under samma period har vi, utöver styrelsens protokoll med bilagor, tagit del av
rapporter och sammanställningar som redovisar tågtrafikens utveckling under
2012. I detta ingår statistik bland annat rörande trafikens punktlighet, fordonens
tillgänglighet, skador på fordonen och uppkomna signalfel, bland annat s k
spökbaliser4 •
Under granskningen har informationsutbyte skett med bolagets godkända revi
sor.
Rapporten är sakgranskad av Maria Höglander, verkställande direktör, Norrtåg
AB.

3.

Granskningsresultat

3.1
3.1.1

Granskning av ändam~1
Styrelsearbetet

Under 2012 har styrelsen haft sju sammanträden varav två per telefon. Vid sina
sammanträden har styrelsen fortlöpande behandlat frågeställningar som avser
aktuella trafikfrågor (fordon, trafik, verkstad), ekonomiska frågor, bolagsrelate
rade frågor och uppföljning av bolaget riskstatus.
Vid intervjuer av enskilda ledamöterS och i samband med lekmannarevisorernas
överläggningar med styrelsen den 12 december 2012 har efterfrågats hur styrel
sen ser på förutsättningarna för sitt uppdrag och hur styrelsearbetet fungerar. De
synpunkter som har framförts har i stort varit positiva.
Sveriges Kommuner och Landsting, 2006.
Balis är en del av telekommunikationsutrustning, i ett järnvägsspår, som sänder information om kommande
bansträcka till passerande tåg.
s En intervju den 20 november 2012 och ytterligare en intervju den 27 november 2012.

3

4
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Styrelsens egen bedömning är att man har goda förutsättningar för sitt arbete,
även om ägarbilden efter bildandet av kollektivtrafikmyndigheter har blivit mera
komplicerad. Vidare har styrelseledamöter vid intervjuer framfört att man anser
att den verkställande ledningen i allt väsentligt fungerar väl och att man får nöd
vändiga underlag inför styrelsens beslut.
En kritisk kommentar som framförts avser grundkonstruktionen för Norrtåg AB
Andra kritiska kommentarer avser turerna kring tekniska problem med de nytill
verkade tågen.
Det finns även ett missnöje med Trafikverket och den utdragna dialogen angå
ende ersättning för uppkomna merkostnader till följd av försenad trafikstart. Bo
lagets svårigheter med att nå en överenskommelse var den direkta orsaken till att
ägarrådet i december 2011 beslutade att bilda en förhandlingsgrupp bestående
av representanter för finansiärerna/landstingen (se även avsnitt 3.2).
Under granskningen har noterats att styrelsen årligen genomför en egen utvärde
ring av styrelsearbetet.

Kommentarer
Vid vår genomgång av styrelsens protokoll har noterats att styrelsen under 2012
fortlöpande har behandlat frågställningar som rör det aktuella trafikläget, arbetet
med uppkomna fordonstekniska problem, när bolaget ska ta emot färdigställda
tågfordon samt ägnat tid åt pågående förhandlingar och kontakter med bolagets
olika parter (Trafikverket, Botniatåg AB, Transitio och Alstom).
Vår bedömning är att styrelsens arbete i stort har bedrivits ändamålsenligt. För
en bedömning av styrelsens arbete vad avser avtal, trafikfrågor, planering, upp
följning samt tvister hänvisas till avsnitt 3.1.2 - 3.1.4 samt 3.2.
Vår kontroll av protokollens förvaring, att de är kompletta med avseende på
eventuella bilagor m m har inte gett anledning till noteringar6 • Dock har noterats
att styrelsens protokoll för 2012 inte alltid är korrekta med avseende på para
grafnumrering.
3.1.2

Avtal

Under lekmannarevisorernas granskning av Norrtåg AB, verksamhetsåret 2011,
genomfördes en översiktlig genomgång och analys av de avtal som tecknats med
Trafikverket, Botniatåg AB och de fyra "länstrafikbolagen" (i Västernorrland
och Norrbotten har länstrafikbolagets roll övertagits kommunalförbund/kollek
tivtrafikmyndigheter).
En iakttagelse var att det saknades skriftliga avtal mellan "länstrafikbolagen"
och Norrtåg AB vilket ledde till bedömningen att ansvarsfördelningen inte var

6

Vår kontroll av styrelsens protokoll genomfördes i Lycksele den 18 rebruari 2013.
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tydlig (ändamålsenlig). Vidare gjordes bedömningen att ansvarsfördelningen
mellan Norrtåg AB och Trafikverket endast delvis var tydlig (ändamålsenlig),
då det saknas avtal om Trafikverkets skyldigheter fram till trafikstart.
Kommentarer
Under vår granskning har vi tagit del av underhyresavtal som tecknats mellan
Norrtåg AB och aktuella länstrafikbolag respektive kommunalförbundlkollek
tivtrafikmyndigheter. Avtalen innehåller bland annat bestämmelser om avtalstid,
hyra, ansvar, drift och underhåll.
I granskningen har inte ingått att analysera och bedöma avtalens innehåll och
konstruktion. Vad gäller avtalsfrågor mellan Norrtåg AB och Trafikverket hän
visas till avsnitt 3.2.
3.1.3

Ägarfr~gor

Norrtåg AB har som redovisats ovan fyra ägare, två aktiebolag och två kommu
nalförbund. I både Jämtland och Västerbotten kompliceras bilden av att länstra
fikbolagen inte längre ägs av landstingen utan av regionförbund.
Vid sidan av de fyra ägarna finns bolagets finansiärer - staten och de fyra norr
landstingen. De senare har ett borgensåtagande för upphandlade tåg. De formel
la ägarna av bolaget - länstrafikbolag och kommunalförbund - har inte de till
gångar som krävs för att garantera bolagets existens och fortlevnad.
Under oktober 2012 har ägarna tagit beslut om ett reviderat konsortialavtal. Till
konsortialavtalet har fogats bolagsordning och principer för finansiering av tra
fik och administration. Landstingsfullmäktige i de fyra norrlandstingen har för
sin del godkänt dessa dokument Guni 2012) och vid Norrtåg AB's bolagsstäm
ma den 12 juni 2012 fastställdes ägardirektiv och bolagsordning (daterade 3
april 2012).
Norrtåg AB har ett ägarråd7, som ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv är ett in
formellt organ.
Vid ägarrådets möte i december 20 Il beslutades att tillsätta en särskild förhand
lingsgrupp som å bolagets vägnar ska driva frågan om ersättning från Trafikver
ket för de merkostnader som uppstått till följd av förseningen i öppnandet av
Adalsbanan respektive tillkommande kostnader för signalsystemet ERTMS.
Förhandlingsgruppens medlemmar utgörs landstingsråd eller motsvarande från
den fyra norrlandstingen.
Under 2012 har ägarrådet haft två möten, ett den 28 maj 2012 och ytterligare ett
möte den 6 november 2012. Vid ägarrådets möte i maj 2012 deltog en ägare
(Länstrafiken i Jämtland AB) medan övriga deltagare kom från landstingen (fi
nansiärerna). Detsamma var fallet vid ägarrådet i november 2012 (Länstrafiken i
Jämtland AB).
7

Krav på ägarråd tas upp i konsortialavtalet (punkt 11).
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Kommentarer
Nuvarande konstruktion är inte ändamålsenlig ur ett ägarstyrningsperspektiv.
Vi har noterat att ägardirektiven, med undantag för redaktionella ingrepp inte
har varit föremål för någon utveckling. Med tanke på de senaste årens händelse
utveckling inom den norrländska tågtrafiken ser vi behov av att se över de nuva
rande ägardirektiven (se även avsnitt 3.1.4).
Även ansvarsmässigt finns oklarheter. Med en oklar ägarbild och flera andra
parter (Trafikverket, Botniatåg AB och Transitio) följer att det blir svårt att be
döma vem som har ansvar för vad. Tydligheten i ansvarsfrågan förbättras heller
inte att företrädare för bolagets ägare, länstrafikbolag och kommunalförbund,
även har plats i bolagets styrelses.
En fråga som bör ställas är hur ägandet av Norrtåg AB kan utformas så att det
gagnar en ändamålsenlig ägarstyrning och ett mera resurseffektivt arbete inom
bolaget samtidigt som ansvarsfördelningen tydliggörs.
Ur bolagets synvinkel torde det heller inte vara ändamålsenligt att behöva för
hålla sig till en så stor grupp av intressenter. En konsekvens är en ökad arbetsbe
lastning på bolaget till följd av intressenternas behov av information.
3.1.4

Konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv

Under granskningen har noterats att ingånget konsortialavtal är undertecknat av
ägarna. Vad gäller innehållet i det nya konsortialavtalet, som gäiler t o m den I
juni 2017, har noterats att genomförd revidering i huvudsak avser konsekvenser
av ändrade ägarförhållandena.
Till detta kommer att de fyra landstingen var för sig har tecknat en kapitaltäck
ningsgaranti som gäller t o m 2014-12-31. Garantin innebär att landstingen för
binder sig "att svara för de förluster/kostnader som uppstår kopplade till bola
gets ekonomiska åtaganden för start och genomförande av Norrtågstrafiken samt
förändrade finansieringsförutsättningar mot staten".
Vidare har noterats att bolagsstämman i juni 2012 beslutade om en ny bolags
ordning och nya ägardirektiv. Förändringarna i bolagsordningen utgörs i huvud
sak aven anpassning till förändrade ägarförhållanden.
I samband med 2011 års granskning noterades att det kommunala ändamålet
med bolagets verksamhet bör preciseras. En sådan precisering har inte skett.
Ägardirektiven har även de anpassats till förändrade ägarförhållanden. Ägardi
rektiven anger dock, vad gäller Jämtland, en annan ägarbild än den som åter
finns i konsortialavtalet. Konsortialavtalet är för Jämtlands del underskrivet av
företrädare för Länstrafiken i Jämtland medan ägardirektiven anger Regionför
bundet Jämtlands län som ägare.
8 Ägarna ska naturligtvis föreslå ledamöter till styrelsen. Det som kan skapa oklarheter om ansvaret är att samma
person som ska direktiv till bolaget även sitter i styrelsen.
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Kommentarer
Våra iakttagelser av ägardirektiven understryker behovet av översyn av bolagets
ägarstruktur.
Vi har tidigare anfört, i 2011 års granskning, att bolagsordningen bör preciseras
med en tydligare beskrivning av det kommunala ändamålet med Norrtåg. Den 1
januari 2013 genomfördes flera förändringar i kommunallagen som rör kom
munalt ägda företag. Bland annat är det nu ett kravatt det kommunala ändamå
let ska föras in i bolagsordningen9•

3.1.5

Affärsplan med verksamhetsplan 2011 - 2012

Styrelsen fastställde i maj 20 II en flerårig affårsplan inklusive en verksamhets
pIan för 2011 - 2012. I samband med 2011 års revision noterades att planen
bland annat innehåller affårside, övergripande mål, prioriterade kundsegment
och prisstrategi men också att planen saknar mätetal som kopplar till de över
gripande målen.
En annan iakttagelse under 20 II års revision var att det saknades en systematisk
redovisning av verksamhetens måluppfyllelse/efterlevnad av kommunalt ända
mål.
Vår granskning av 2012 års verksamhet visar att styrelsen har behandlat kvar
talsrapport (maj 2012), halvårsrapport (september 2012) samt kvartalsrapport
(december 2012). Rapporterna innehåller en utförlig redovisning av genomförd
trafik, resenärernas resvanor, trafikproblem, punktlighet samt en ekonomisk
uppföljning. Halvårsrapporten redogör även för inställda turer samt för fordons
tillgänglighet och rapporterade fel på fordonen.
Kommentarer
I samband med lekmannarevisorernas överläggningar med styrelsen i december
2012 fördes ett resonemang om bolagets affårsplan/verksamhetsplan och den
rapportering som styrelsen får del av. Under dialogen noterades dels att de akuta
problemen med tågen även i styrelsearbetet tar mycket tid dels att det finns ett
behov av att se över gällande affårsplan/verksamhetsplan från våren 2011.
En viktig notering är att förutsättningarna för Norrtågsförsöket, vars finansiering
efter 2016 är oklar, aktualiserar behovet aven uppdaterad och långsiktig strategi
för bolaget.
Vad gäller den verkställande ledningens uppföljning av bolagets verksamhet och
dess rapportering till styrelsen har inte funnits anledning till påpekande eller no
teringar. Under vår granskning har vi fått del aven detaljerad uppföljning, per

9 Kommunallagen 3 kap 17 §. För närmare information hänvisas även till Sveriges Kommuner och Landsting,
cirkulär 12:50.
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fordon, av tillgänglighet och uppkomna fel, vilket indikerar att bolaget i stort har
en tillfredställande uppf6ljning av den tågtrafik som bedrivs.
3.1.6

Övriga frågor

Under granskningen har noterats att bolagets hemsida saknar uppgifter om vilka
personer som sitter i bolagets styrelse. När frågan togs upp vid överläggningarna
med styrelsen i december 2012 motiverades den uteblivna informationen med
att man annars skulle få svara på driftsfrågor som egentligen är operatörens an
svar.

Kommentar
Det är med hänsyn till att bolaget ägs av kommunägda f6retag respektive kom
munalförbund en uppenbar brist att bolagets hemsida inte anger vilka personer
som är ledamöter i bolagets styrelse.

3.2

Granskning av förseningar/utebliven trafik

3.2.1

Förseningar/utebliven trafik

Tågtrafiken i Norrland har enligt bolagets egna uppgifter ökat betydligt allt ef
tersom de nytillverkade tågen har tagits i drift. Enligt uppgifter från bolagets
verkställande ledning uppgick antalet resenärer under november 2012 till cirka
100 000 personer.
Samtidigt kan konstateras att tågtrafiken i Norrland haft mycket stora svårighe
ter. Kring årsskiftet 201212013 var totalt elva av femton fordon tagna ut trafik
främst p g a vinterrelaterade problem med toaletter, bromsar, modulbortfall och
snö/is runt fordonens boggie.
Under granskningen har vi med stöd av styrelsens protokoll och under underlig
gande handlingar samt intervjuer med f6reträdare f6r bolaget kunnat verifiera att
styrelsen och den verkställande ledningen fortlöpande har ställt krav på åtgärder
från tågtillverkarens sida i syfte att undanröja de problem som uppstår i vinter
klimat.
De åtgärder som tillverkaren genomförde efter vintern 2012 har dock visat sig
vara otillräckliga. Vid extra insatta styrelsemöten i januari 2013 har frågor om
fordonens duglighet i vinterklimat åter aktualiserats. Representanter för Alstom,
(tågleverantör) och Transitio (upphandlande enhet) deltog vid styrelsens möte
den 16 januari 2013.

Kommentarer
En viktig fråga för ägarna att ta ställning till är om styrelsen vintern 2012 hade
kunnat agera mera kraftfullt gentemot Alstom (tågleverantör) och Transitio (som
upphandlat tågen). Hade det med stöd av gällande avtal varit möjligt att få mera
bindande garantier f6r att vinterproblemen inte ska återkomma?
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Vår bedömning är att styrelsen och den verkställande ledningen i allt väsentligt
har agerat med anledning av uppkomna förseningar och tekniska problem men
att det ändock finns anledning att vara kritisk. De upprepade och långvariga
störningarna i tågtrafiken har på ett allvarligt sätt skadat allmänhetens förtroende
för tågtrafiken i Norrland.

3.2.2

Tvist med Trafikverket

En fråga som varit aktuell under både 2011 och 2012 är förhandlingarna med
Trafikverket om kompensation för att trafiken inte har kunnat bedrivas enligt
plan.
Den av ägarrådet tillsatta förhandlingsgruppen har under 2012 haft kontakter
med företrädare för regeringskansliet och med Trafikverket. Tvisten med Tra
fikverket rör följ ande:
- Merkostnader för signalsystemet ERTMS
- Ersättning för försenad Adalsbana
- Tolkningen av Botniabaneavtalet
Kommentarer
Noterade oklarheter och tvister med anledning av försenad trafikstart har ännu
inte kunnat lösas. Enligt uppgift har förhandlingsgruppen ännu inte avslutat sin
dialog.

3.3

Granskning av intern kontroll

Vår granskning av bolagets interna kontroll innefattar, förutom en bedömning av
styrelsens och den verkställande ledningens uppföljning av verksamheten, en
genomgång och kontroll av vilka styrdokument som är fastställda samt en sär
skild kontroll av bolagets diarium.
Under granskningen har noterats att styrelsen i februari 2012 fastställde ett reg
lemente för attester. Vidare har noterats att styrelsen i september 2012 beslutade
om riktlinjer för bolagets dokumenthantering. Styrelsen har också tagit beslut
om en policy för representation.
Av den godkända revisorns rapport från december 2012 framgår viss kritik mot
bolaget ifråga om "obegränsad behörighet" att utföra utbetalningar. Kritiken har
föranlett bolaget att hänvisa till genomförda kontroller som anses visa att regel
verket är tillräckligt. På motsvarande sätt bemöter bolaget kritik mot att behö
righeter i systemet kan ändras utan kontroll eller attest.
Kommentarer
I granskningen har inte ingått att bedöma eller värdera de nya riktlinjerna för
dokumenthantering. Vår översiktliga kontroll av bolagets diarium har dock inte
gett anledning till noteringar.
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Vi noterar med tillfredsställelse att styrelsen tagit beslut om riktlinjer for repre
sentation. Behovet aven policy uppmärksammades vid lekmannarevisorernas
granskning avseende verksamhetsåret 2009.
Vi delar den bedömning som den godkända revisorn gör ifråga om attester och
behörigheter. Vår rekommendation att det utarbetas en plan för bolagets interna
kontroll.

3.4

Uppföljning av tidigare granskning

Granskningsredogörelsen avseende verksamhetsåret 2011 utmynnade i fyra re
kommendationer;
- Roll- och ansvarsfördelning mellan bolaget och tåguthyrare (kollektivtrafik
myndigheter) respektive Trafikverket tydliggörs i skriftliga avtal
Styrelsen vidtar relevanta åtgärder vid leveransproblem av tågfordon
Styrelsen fastställer lagstadgade styrdokument, d v s arbetsordning for sty
relsen, VD-instruktion samt rapporteringsplan
Styrelsen utvecklar sin uppföljning och kontroll av verksamhetens resultat,
effektivitet och kvalitet
Kommentarer
Som framgår av avsnitt 3.1.2 har bolaget formaliserat sin relation med kollektiv
trafikmyndigheter/länstrafikbolag genom att ingå underhyresavtal. Som framgår
ovan (avsnitt 3.2.2) har forhandlingsgruppens arbete ännu inte slutförts.
Styrelsens åtgärder vid leveransproblem med tågfordon har bland annat innebu
rit att mottagandet av nya fordon har senarelagts. Som framgår av avsnitt 3.2.1
är det svårt att bedöma om styrelse och verkställande ledning hade kunnat ställa
ytterligare krav på Transitio (och indirekt Alstom).
Av styrelsens protokoll från 2012 framgår att beslut har tagits om arbetsordning,
VD-instruktion och rapporteringsplan.
Avslutningsvis har, vilket framgår av avsnitt 3.1.5, har styrelsen under 2012 fått
en fortlöpande rapportering om verksamheten. Vår bedömning är att den rappor
tering som skett under 2012 uppfyller rimliga krav.
Härnösand dag som ovan

~O

..

Bo Basun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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NorrtågAB
Ägarråd
Tid 2013-12-18,kllQ--I1.30
Plats: Quality Hotell AB i Luleå. Telefonkonferens
Deltagande
Norrbotten
Kenneth Johansson Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, Ordförande

Västerbotten
Peter Olofsson Landstinget Västerbotten
Heidi Törnberg Kollektivtrafikmyndigheten Västerbotten
Västernorrland
Henric Fuchs Landstinget Västernorrland
Bengt Sörlin Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Per Eriksson Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Elisabet Strörnkvist Landstinget Västernorrland
Jämtland
Harriet J orderud Jämtlands läns landsting
Mona Modin Tjulin Länstrafiken i Jämtlands Län AB
Marianne Ottersgård Jämtlands läns landsting
Jan Rönngren Regionförbundet Jämtland
Ruth Eriksson Regionförbundet Jämtland
Helge Jonsson Jämtlands läns landsting
NorrtågAB
Thomas Hägg Ordf.
Maria Höglander VD
Olle Tiderrnan Teknisk chef
Annika Garpefjäll Verksamhetsutvecklare

Ordförande
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1. Val av justerare
Ägarrådet beslutar att utse Maria Höglander till sekreterare samt att Harriet Jorderud ska
justera protokollet tillsanunans med ordförande
2. Ägarförändring
Thomas Hägg informerade om bakgrund och syfte med det brev som skickats från styrelsen
till ägare och finansiärer om ägarstrukturen i Norrtåg AB .. Frågan har bl.a. tidigare lyfts av
bolagets lekrnannarevisorer som pekar på att ägare och finansiärer borde se över
ägarstrukturen i syfte att skapa en ordning som ger bättre förutsättningar bolaget men även en
tydligare och mer ändamålsenlig ägarstyrning.
Ägarrådet beslutar att en utredning ska tillsättas som belyser frågan ur både juridiska och
administrativa perspektiv. Utredningen ska göras av tjänstemän från berörda parter och vara
flirdig under tidig höst 2014. Sanunankallande för gruppen är Kenneth Johannson.
4. Ekonomi 2013/2014
Ägarrådet informerades om bolagets ekonomiska prognos för resultatet 2013.
Trafikkostnaden håller sig inom budget och den finansiering som är budgeterad. Den
bokförda fordran från 2012-12-31 på 10,7 MSEK har styrelsen beslutat ska regleras med den
ersättning som bolaget erhöll från Trafikverket i förlikningsuppgörelsen i juli 2013. Den
slutliga regleringen av trafikkostnad för 2013, enligt konsortialavtalet principer, föreslås av
styrelsen ska regleras ackumulerat för trafikåren 2013-2014 då trafiken fått en bättre stabilitet.
Ägarrådet informerades även om att statens medfinansiering av stationskostnader ska fördelas
proportionellt utifrån varj e läns stationskostnader.
Vidare informerades om att Trafikverket har beslutat att utbetala hela fordonsstödet för
perioden 2013-2016 under december månad 2013, vilket ger upphov till en god likviditet i
bolaget. Fordonsstödet ska användas av bolaget för att delfinansiera fordonshyran enligt
föreslagen långtidsbudget.
S. Statlig fmansiering från 2016 - 2021
Ägarrådet informeras kort om förutsättningama för den statliga finansieringen i den
kommande upphandlingen. Norrtågsförsöket är avtalat med staten till 2021. Den statliga
finansieringen av trafiken på Botniabanan är avtalad till 2025 (ca 20 mkr/år), övertagandet av
viss tidigare statligt finansierad trafik till 2021 (ca 15 mkr/år) men ny tillkommande trafik
inom det som kallas Utvecklad trafik bara till och med augusti 2016 (ca 30 mkr/år). Det är
därför angeläget inför den kommande upphandlingen att inleda diskussioner med staten om en
fortsatt finansiering av Utvecklad trafik.
Per Wahlberg och Kent Ögren har tidigare utsetts att tillsammans med bolagets representanter
föra dialo gen med staten i denna typ av ersättningsfrågor och ägarrådet beslutade att utse dem
även till detta uppdrag.
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6. TrafIkupphandling 2016 - 2021

Ägarrådet infonnerades om den kommande processen med en ny operatörsupphandling med
anledning av att nuvarande avtal löper ut i augusti 2016. Arbetet påbörj an omgående och
upphandlingsunderlaget ska vara klart under hösten 2014. Under februari kommer bolaget
hålla stråkmöten i Änge, Umeå och Luleå. I samband med dessa möten kommer även bolaget
att träffa finansiärer och ägare för en förberedande diskussion om den kommande
trafikbeställningen som ska ligga till grund för upphandlingen.

7. Övriga frågor
Då inga övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

ÄRENDE 26

Utredning
2014-09-15
Ägarskap av Norrtåg AB
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1INLEDNING

1.1 Bakgrund
Styrelsen i Norrtåg AB har mot bakgrund av den granskningsrapport som genomförts
av bolagets lekmannarevisorer (Granskningsrapport för år 2012) lyft frågan om
bolagets ägarstruktur via en skrivelse till dess ägare och finansiärer.
I granskningsrapporten beskriver lekmannarevisorerna följande;
Norrtåg AB har fyra ägare; två aktiebolag och två kommunalförbund. I både Jämtland
och Västerbotten kompliceras bilden av att länstrafiken inte längre ägs av landstingen
utan av regionförbund. Vid sidan av de fyra ägarna finns bolagets finansiärer.
- Nuvarande ägarkonstruktion är mindre lyckad ur ett ägarstyrningsperspektiv och
skapar oklarhet om vem som har ansvar i vad.
- Ägardirektiven har, med undantag för redaktionella förändringar inte har varit
föremål för någon utveckling. Det finns, med tanke på de senaste årens
händelseutveckling inom den norrländska tågtrafiken, behov av att se över de
nuvarande ägardirektiven.
- En fråga som bör ställas är om ägandet av Norrtåg AB kan utformas så att det
gagnar en ändamålsenlig ägarstyrning och ett mera resurseffektivt arbete inom
bolaget samtidigt som ansvarsfördelningen tydliggörs.

1.2 Syfte
Med utgångspunkt från ovanstående beslutade ägarna av Norrtåg AB vid ett
ägarsamråd 2013-12-18 att ägarfrågan ska utredas. Kenneth Johansson,
myndighetschef i Norrbotten beslutades vara sammankallande i den arbetsgrupp som
utreder och belyser ägarfrågan ur ett administrativt, finansiellt och juridiskt perspektiv.
Utredningen förväntas vara färdigställd under tidig höst 2014.
1.3 Arbetsgrupp
Kenneth Johansson, myndighetschef RKM BD-län, VD Länstrafiken i Norrbotten AB
Heidi Törnberg, myndighetschef RKM AC-län
Harriet Söder VD Länstrafiken i Västerbotten AB
Ruth Eriksson, Kollektivtrafikstrateg Z-län
Stefan Fredriksson, VD Länstrafiken i Jämtland län AB
Per Eriksson, myndighetschef RKM Y-län
Charlotta Hellhoff, jurist Landstinget Västernorrland

2. NUVARANDE ÄGARSTRUKTUR
2.1 Kollektivtrafiklagen
I Kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 2012-01-01, klarläggs hur ansvaret för
kollektivtrafik ska hanteras inom respektive län/region. Kollektivtrafiklagen avser
både kollektivtrafik på väg, spår och sedan juli 2012 även kollektivtrafik till sjö.
Ansvaret för att bedriva kollektivtrafik inom ett län åvilar landstinget och de
kommuner som finns inom länet/regionen. Lagen betonar det regionala ansvaret.
Genom en sk. skatteväxling kan ansvaret för kollektivtrafiken flyttas över till ett
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landstinget/regionen. Eftersom lagen lämnar utrymme till egna regionala beslut så ser
det även lite olika ut i landet på hur man beslutat inom respektive län/region. Det stora
flertal län/regioner har skatteväxlat kollektivtrafiken och därmed också flyttat över
ansvaret till en huvudman. I andra län har man bildat gemensamma kommunalförbund
och på så vis delat på ansvaret mellan landstinget och kommunerna. Där utgör
kommunalförbunden den regionala kollektivtrafikmyndigheten och ansvarar på så vis
över länets kollektivtrafik. I Norrbotten och Västernorrland utgör ett gemensamt
kommunalförbund den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Vissa län som
exempelvis Västerbotten och Jämtland har sedan tidigare ett gemensamt
regionförbund (mellan kommunerna och landstinget) och i dessa län har det varit
naturligt att de befintliga organisationerna beslutats utgöra den regionala
kollektivtrafikmyndigheten för länet.
2.2 Nuvarande ägare av Norrtåg AB
Norrbotten som genom kommunalförbund bildade den regionala
kollektivtrafikmyndigheten (RKM) har valt att placera ägandet av Norrtåg inom
kollektivtrafikmyndigheten tillsammans med övriga bolag som hör till
kollektivtrafikkoncernen i Norrbotten. Som direkta dotterbolag och/eller intressebolag
ligger dels Länstrafiken i Norrbotten AB, Norrtåg AB och AB Transitsio enligt
följande organisationsbild nedan;
Bild 1. Koncernbild över kollektivtrafiken i Norrbotten

I Norrbotten administreras kollektivtrafikens underskottsteckning samt tåghyra av
RKM. Länstrafikbolagets underskottsteckning fördelas med produktionskilometer på
respektive medlem, dels om det är inomkommunal (där respektive kommun i
Norrbotten finansierar sin) trafik eller sk. stomlinje (stomlinje är en busslinje som
sammanbinder två kommun huvudorter och är därmed kommunöverskridande) som i
sin helhet finansieras av landstinget. Norrtågs tågtrafik som i Norrbotten betraktas som
en stomlinje finansieras i sinhelhet av landstinget. Även tillhörande tåghyra från det
gemensamägda bolaget AB Transitsio (som införskaffar och hyr ut tåg till län/regioner
i Sverige) administreras av RKM och finansieras slutligen av landstinget i Norrbotten
via tågprojektet Norrtåg AB. Landstingen i Sverige (förutom Gottland) har sedan
tidigare ingått med en solidarisk borgen för AB Transitsio´s räkning när bolaget
införskaffat tåg.
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Västernorrland är organiserat som ett kommunalförbund där
kollektivtrafikmyndigheten(KTM) och den operativa verksamheten arbetar under
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. KTM äger
Norrtåg AB och finansieras av landstinget i Västernorrland. KTM övriga trafik
finansieras gemensamt, utifrån produktion, av kommunerna och landstinget.
Landstinget finansierar i stort sett all kommunöverskridande trafik.
Norrtåg har flest producerade produktionskilometer av alla län och betraktas som
stomlinje genom Västernorrland. Norrtåg ägs av Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län, även tillhörande tåghyra från det gemensamägda bolaget AB
Transitsio administreras av KTM. Genom att tågtrafiken är kommunöverskridande
finansieras tågtrafiken och tillkommande kostnader av landstinget Västernorrland.

Västerbotten beslutade att Norrtåg AB skulle kvarstå som ett intressebolag inom
Länstrafiken i Västerbotten AB, det föregicks av en diskussion att man befarade
svårigheter rent affärsmässigt om AB Transitsio och Norrtåg AB skulle utgöra
systerbolag inom RKM , se organisationsbeskrivning nedan;
•
•
•

Kommuner (15) och landstinget
Region Västerbotten förbundsfullmäktige
Förbundsstyrelsen/ Kollektivtrafikmyndighet/ Kollektivtrafikutskott
– Transitio 5%
– Länstrafiken i Västerbotten AB 100%
– Norrtåg AB 25%
– Umeå Busstation AB (Bussgods) 100%
– Samtrafiken i Sverige AB
– Svensk kollektivtrafik

I Västerbotten administreras kollektivtrafikens underskottsteckning samt tåghyra av
RKM. Länstrafikbolagets underskottsteckning fördelas med produktionskilometer på
respektive medlem där respektive kommun finansierar sin inomkommunala trafik som
de beställt av RKM och landstinget finansierar sin stomlinjetrafik som också beställts
av RKM.
Norrtågs tågtrafik som i Västerbotten betraktas som en stomlinje finansieras i
sinhelhet av landstinget. Även tillhörande tåghyra från det gemensamägda bolaget AB
Transitsio administreras av RKM och finansieras avslutningsvis av landstinget i
Västerbotten.

Jämtland som inledningsvis nyttjat det befintliga regionförbund som regional
kollektivtrafikmyndighet är nu i färd med att bilda region fr o m 20150101. Region
Jämtland Härjedalen (Region JH). Förslaget är att RKM ska ingå i regionen genom en
skatteväxling av kollektivtrafiken. Skatteväxlingen beräknas till 35 öre och omfattar
alla allmän kollektivtrafik i länet, därmed övergår hela ansvaret och finansieringen av
kollektivtrafiken till den nybildade regionen. Jämtlands nuvarande organisation
beskrivs enligt bilden nedan;
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Länstrafikbolagets underskottsteckning för trafik på väg fördelas mellan länets
kommuner och landstinget enligt den fördelning som finns inskriven i
förbundsordningen. Norrtågs verksamhet finansieras i sin helhet av landstinget. Även
tåghyra från det gemensamägda bolaget AB Transitsio finansieras av landstinget i
Jämtland.
Driftform av nuvarande länstrafikbolag, om det ska vara i bolagsform eller i
förvaltningsform inom Regin JH kommer att avgöras under första halvåret 2015.
Norrtåg ägs f n av länstrafikbolaget vilket är att jämställa med att Norrtåg ägs av
Regionen.

3. FINANSIELLA ASPEKTER
Kollektivtrafikens finansieringsform i de fyra länen innebär inte att det finansiella
ansvaret med automatik skulle skapa bättre förutsättningar om landstingen skulle vara
ägare av Norrtåg AB. Idag sker en underskottsfördelning av kollektivtrafiken via
respektive kollektivtrafikmyndighet (eller länstrafikbolag) mellan dess medlemmar
(kommunerna och landstinget), ett arbete som man har stor erfarenhet att utföra. Det
förhåller sig precis på samma sätt med underskottshanteringen som uppkommer via
Norrtågsprojektet, men där finns bara en ansvarig finansiär (landstinget i respektive
län) som gör hanteringen betydligt enklare än den kollektivtrafik som bedrivs via
vägnätet, där både landstinget och kommunerna inom ett län är involverade.

Att det sedan finns många inblandade parter i själva Norrtågsprojektet innebär
däremot att man måste utveckla och finna bra processer som gör att helheten fungerar
så bra och optimalt som möjligt. Att ansvariga inom Norrtåg bereds möjlighet att
informera om verksamheten hos både ägarna och finansiärer är alldeles nödvändigt
under verksamhetsåret.
Argumentet som hörts att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte är egna
skattesubjekt (på grund av att skatteväxling inte skett) och därmed inte direkt finansiär
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skulle vara ett hinder för Norrtågprojektets utveckling finner vi som grundlösa. Detta
eftersom gällande lagstiftning ger landstingen och kommunerna möjlighet att själva
bestämma hur kollektivtrafiken ska organiseras och vem som ska bära ansvaret,
antingen via skatteväxling där regionen/landstingen bär ansvaret och bildar
kollektivtrafikmyndighet eller via kommunalförbund (som i de fyra nordliga länen)
där man gemensamt bildat en egen juridik person (RKM) där kommunerna och
landstinget är medlemmar och som då också bär det juridiska ansvaret över
kollektivtrafiken utan att för den delen vara eget skattesubjekt.

4. ADMINISTRATIVA ASPEKTER
I de fall skatteväxling inte skett vid bildandet av den regionala
kollektivtrafikmyndigheten så innebär det naturligtvis att de administrativa rutinerna
och administrativa arbetet ökar eftersom varje medlem (kommun och landsting) ska
delges beslutsunderlag och ta ställning om ansvarsfrihet för kommunalförbunden och
dess delar (exempelvis Norrtåg AB).
Det måste finna bra rutiner i besluts- och planeringsprocessen gällande planering och
finansiering av kollektivtrafiken. För tågtrafiken så gäller det att Norrtåg utvecklade
rutiner och processer under året för att kunna planera och söka tåglägen till sina ägare.
Dessa processer har (tycker vi) utvecklats positivt de senaste åren och faller väl in i
den besluts- och planeringsprocess som finns för både ägare och finansiärer (som till
övervägande del fattar beslut om budget för kommande år i juni månad).
I likhet med kollektivtrafik som bedrivs via väg och sjö är det viktigt att det finns
utrymme i planeringsprocessen för ägarna att både lägga till och ta bort tågtrafik enligt
de behov man anser finns eller kommer att finnas. De planeringsmöten som
genomförts av Norrtåg framförallt för planeringen T15 har varit bra och där har både
finansiärer och ägare samverkat i planeringsprocessen.

5. JURIDISKA ASPEKTER
När det då gäller de juridiska aspekterna av ett landstingsägt Norrtåg (som inte
skatteväxlat kollektivtrafiken), har vi med hjälp av jurister från Sveriges kommuner
och landsting (SKL) fått följande lagtolkning över den problematik som uppstår.
Vid ett landstingsägt Norrtåg uppstår problem och det är tveksamt om de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna kommer kunna anlita Norrtåg AB utan upphandling. Det
hela bygger på att de allmänna Teckal- kriterierna (som enligt EU-domstolens dom i
Acoset gäller också inom försörjningssektorn) inte blir uppfyllda eftersom RKM inte
kontrollerar Norrtåg AB (ett av två kriterier i Teckaldommen). Det anses inte heller att
undantag i 1 kap 15 -17§ lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster är tillämpliga.
Det går inte heller göra gällande att Norrtåg skulle ha övertagit RKM´s ansvar enligt
kollektivtrafiklagen eller hävda så kallat horisontellt myndighetssamarbete enligt EUdomstolen Hamburg, Lecce och Piepenbrock.
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Juristerna är slutligen även tveksam till om undantaget i de nya
upphandlingsdirektiven (som ska implementeras i Sverige först 2016) avseende
”systerbolag”, så som det föreslås implementeras i 3k kap 15§ i Ds 2014:25 (och SOU
2014:51), kommer att vara tillämpliga.

6. VAD ANSER LANDSTINGEN I RESPEKTIVE LÄN
Landstingen i respektive län har inte sett ägandeskapet av Norrtåg som någon specifik
egenfråga när det gäller utveckling och styrning av den allmänna kollektivtrafiken.
Frågan uppkom i samband med den granskningsrapport som de förtroendevalda
revisorerna genomförde och redovisade sommaren 2012, där det framgår att man bör
titta över ägarformerna för att få en mer ändamålsenlig ägarstyrning av Norrtåg.
Kollektivtrafikmyndigheternas nuvarande organisationsform och ansvar har
landstingen tillsammans med berörda kommuner beslutat och arbetat fram strukturerna
för. De har utgått från gällande lagstiftning och rekommendationer från Sveriges
kommuner och landsting (SKL). SKL har bistått i det relativt intensiva arbete i
samband med upprättandet av landets kollektivtrafikmyndigheter och det
trafikförsörjningsprogram som arbetades fram och beslutades under 2012.
Den nybildade regionala kollektivtrafikmyndigheten ska ha det samlade ansvaret för
regionens kollektivtrafik oavsett om det gäller väg, spår eller sjö. Detta är tydligt i den
nya kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). Det kommer att underlätta för
trafikplaneringen där vissa medlemmar enbart bär ett finansiellt ansvar över
vägtrafiken (kommunerna) och landstinget som bär det finansiella ansvaret för både
stomlinjer på väg och tågtrafik.
Det är av största vikt att samplanera väg- och spårtrafiken eftersom det i en
förlängning av Norrtågsprojektet blir fråga om att prioritera vilka trafikslag som skall
utvecklas utifrån ett sammanhållet trafiksystem, speciellt där det körs parallell buss
och tågtrafik.
Med de nuvarande organisationsformerna där RKM är organiserade i
kommunalförbund så är det viktigt att informationsflödet mellan RKM och
landstingen fungerar. De fyra landstinget tycker att det efter viss
”inkörningsproblematik” nu fungerar bra med informationsöverföringen och att
landstinget som är finansiär av tågtrafiken får den information som behövs under
löpande år och i samband med planeringen av de tågplaner som genomförts (T12, T13,
T14 och nu inför T15).
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7. ANALYS OCH SAMMANFATTNING
I revisorernas granskningsrapport hänvisas det till de gångna årens händelseutveckling
inom tågtrafiken som någonting negativt och som i sig enligt revisorerna innebär att
ägardirektiv måste förbättras och utvecklas. En ägarstyrning ska visst anpassas och
utvecklas över tiden i ljuset av historik. Vi anser dock att denna politiska satsning
(med tågtrafik och det gemensamma bolaget Norrtåg AB som administratör) som nu
genomförs gemensamt i de fyra nordliga länen fram t o m 2021 är av en sådan
omfattning och komplexitet att det gångna händelseförloppet är att betrakta som ett
vanligt och ordinärt händelsemönster/förlopp när det gäller implementering av
tågtrafik inom en region. Vi kan bara konstater att samma händelseförlopp med
liknande mönster uppstått när andra regionen infört och satsat på tågtrafik, en
komplicerat process som måste få ta tid innan allt ”faller” på plats.
Vad som skiljer denna tågsatsning från landets övriga är att detta projekt också
inkluderar ett teknikskifte i det sk ERTMS- systemet (European Rail Traffic
Management System är ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem för järnvägar)
som nu är på väg att införas i Sverige och Europa. En stor del av händelseförloppet
och de förseningar som uppstod i Norrtågprojektets inledningsskede är att betrakta
som teknikfel kopplat till just ERTMS- systemet.
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna och även Norrtåg som bolag, är att betrakta
som relativt unga organisationer. Det krävs tid för att organisera, strukturera och
iordningsställa det praktiska arbete och ansvar som åvilar de nya myndigheterna.
Samtidigt tycker vi att kollektivtrafiken i Norrland precis som lagstiftarens intentioner
med de nya kollektivtrafiklagen har lett till ett allt större fokus på kollektivtrafikfrågor.
Beslut om och strategier för kollektivtrafikens utveckling och resursanspråk finns idag
på den politiska dagordningen tillsammans med andra resursfrågor som berör
samhällsutvecklingen (skola, vård och omsorg). Kollektivtrafiken har kommit att spela
en större roll i de pågående regionförstoringarna som också har sin utgångspunkt i fler,
flexiblare och större arbetsmarknadsområden inom de norrländska länen. Att bo på en
ort och arbeta på en annan kräver en utvecklad kollektivtrafik och infrastruktur för att
möjliggöra denna nya samhällsutveckling som på sikt kan innebära en lägre
urbaniseringstakt än tidigare, eftersom människor tack vare bra kollektivtrafik kan
välja att bo utanför de större städerna.
I ljuset av detta har de fyra nordliga länen (inledningsvis, eftersom Jämtland nu
skatteväxlar kollektivtrafiken f o m 2015) beslutat att de nya myndigheterna får hela
ansvaret över kollektivtrafiken i respektive län. Om vi skulle dela upp ansvaret på
kollektivtrafiken utifrån hur den finansieras (oavsett juridiska konsekvenser) så skulle
det innebära att vi tappar helhetsgreppet över det persontransportsystem som vi nu är i
färd med att bygga upp. Oavsett om transporterna sker på väg, spår eller sjö så ingår
de i ett integrerat sammanhållet transportsystem som sker i symbios med varandra.
På sikt, med en allt större och mer utvecklad tågtrafik kommer det naturligtvis
innebära att innehållet och utformningen av dagens kollektivtrafik måste justeras och
utvecklas i takt med övriga samhället. Delar av dagens befintliga busstrafik kan
komma att förändras till sk matartrafik till tåglinjerna där människor väljer att
arbetspendla. Att se hela resan från bostaden till arbetet kommer innebära att
kollektivtrafiken måste utformas och utvecklas på andra sätt. Att byta färdslag och att
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slutligen kanske cykla till jobbet den sista kilometern är delar som måste utvecklas,
och förbättras, ett exempel på hur de olika färdslagen hänger ihop. Det bygger då i stor
utsträckning på att ansvarsfrågan över kollektivtrafiken (precis som lagstiftningen
syftar till) finns inom den regionala kollektivtrafikmyndigheten, antingen gemensamt
(för kommuner och landsting) via kommunalförbund eller via en skatteväxling där
exempelvis landstinget/regionen får hela ansvarsfrågan. Det är med andra ord inte
möjligt att bryta sönder ägandestrukturen för att till viss del förbättra ägarstyrningen i
något av de gemensamt ägda bolagen, enligt det förslag som lekmannarevisorerna
beskriver i sin granskningsrapport.
Att enbart analysera och ge ett utlåtande på ägarstyrningen ur ett Norrtågsperspektiv är
inte alldeles optimalt ur ett helhetsperspektiv när man tittar på hela
kollektivtrafiksystemet, som måste ses som ett sammanhängande transportsystem.
Däremot är det naturligtvis viktigt att förbättra och utveckla ägarstyrningen av Norrtåg
med utgångspunkt som bland annat framkommit i den granskningsrapport som
revisorerna presenterade.

8. FÖRSLAG TILL BESLUT I ÄGANDEFRÅGAN AV NORRTÅG AB

Förslag till beslut
•

•

•

Den nya kollektivtrafiklagen betonar att kollektivtrafiken är en regional verksamhet
som ska vara trafikslagsöverskidande. Det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten
i varje län/region som har ansvaret. Norrtågstrafiken är viktig för resor både inom
länen och för det länsgränsöverskridande resandet och faller därmed naturligt in under
RKM:s ansvarsområde.
Norrtåg AB sköter administrationen för tågverksamheten. De upprättar budget och
fördelar kostanden för verksamheten utifrån det konsortialavtal som finns mellan
ägarna. Varje ägare påförs sin kostnadsandel. Varje län måste skapa rutiner för att
kommunicera kostnaden med finansiären.
Juridiskt kan det uppstå problem om landstingen äger Norrtåg AB och RKM vill anlita
Norrtåg AB för den interregionala tågtrafiken. En upphandling kan krävas eftersom de
s k Tekalkriterierna inte uppfylls.
Mot denna bakgrund finner vi det inte möjligt att landstingen skulle vara ägare till
Norrtåg AB, utan förordar att Norrtåg AB även i fortsättningen ägs av respektive läns
regional kollektivtrafikmyndighet.
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Plats och Tid:
Länstrafiken i Östersund
Den 19 december 2014, 9.30-15.00

Beslutande:
Thomas Hägg, ordförande
Monica Hallquist
Anders Hafstad
Anders Frimert (ej tjänstgörande)
Veronika Eklund
Mona Modin Tjulin
Florian Stamm
Finn Cromberger (tjänstgör för Thomas Andersson)
Övriga deltagande:
Stefan Fredriksson
Tove Månsson, föredragande § 128
Torbjörn Eriksson,föredragande §135, ej närvarande på övriga paragrafer
Mats Johansson,föredragande §135, ej närvarande på övriga paragrafer
Mathias Holmlund närvarande §118-123 samt §135
Alexandra Sidevärn
Eva Björk närvarande §135
Förhindrade:
Thomas Andersson
Utses att justera:
Mona Modin Tjulin
Justerings plats:
Länstrafikens kansli
Paragrafer:
118-136

Alexandra Sidevärn
Sekreterare

Thomas Hägg
Ordförande

Mona Modin Tjulin
Justerande

______________________________________________________________________
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/

/
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§ 118 Styrelsesammanträdets öppnande och val av justerare
Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.
Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.
Styrelsen föreslår att Mona Modin Tjulin justerar protokollet.
Styrelsen beslutar
att utse Mona Modin Tjulin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 119 Fastställande av dagordning för mötet

Punkt 6 och 8 utgår.
Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 120 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
BESLUTSÄRENDEN
§ 121 Beslut om att § 97 inte finns med som varken beslutspunkt eller in
formationspunkt vid förra styrelsesammanträdet 2014-10-17

Styrelsen beslutar
att anta beslut om att §97 inte finns med som varken beslutspunkt eller in
formationspunkt vid förra styrelsesammanträdet 2014-10-17
§ 122 Beslut om firmateckning vid byte av VD.

Med anledning av att Stefan Fredriksson avgår som VD och Thomas Hägg
övertar den befattningen enligt tidigare beslut i bolagets styrelse så beslutar
Länstrafikens styrelse om ny firmateckning.
Bolaget ska tecknas av styrelsen eller av Thomas Hägg och Thomas Anders
son två i förening. VD, Thomas Hägg, har rätt att teckna firman beträffande
löpande förvaltningsåtgärder.
Styrelsen beslutar
att anta firmateckning vid byte av VD.
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§ 123 Beslut om utlösande av optionsåren på Buss 2010

VD beskriver vad en förlängning av Buss 2010 skulle innebära.
Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget om utlösande av optionsåren Buss 2010.
att behandla frågan framtida upphandlingar vid styrelsedagarna i februari.

§ 124 Beslut till bolagsstämma ang. försäljning av aktier Norrtåg AB till Region
Jämtland/Härjedalen
Förslag till beslut ang. försäljning av i Norrtåg AB.
Styrelsen beslutar
att försälja Norrtågsaktier till Region Jämtland Härjdalen.
att sälja till nominelt värde.
§ 125 Beslut om utlösande av uppgradering av option 2 RTI
VD föreslår ett beslut att utlösa uppgraderingen av option 2 RTI Consat.
RTI på samtliga fordon Åre och Ragunda. Kostnaden är budgeterad under 2015.
Styrelsen beslutar
att godkänna VD förslag.
§126 Beslut om sammanträdeskalender 2015 (bilaga)
Ändringar
-Styrelsesammanträdet flyttas till 16:e feb istället för 17:e.
- Styrelsesammanträdet 14:e sept med start kl 10.00, även 14:e dec.
Styrelsen beslutar
att godkänna sammanträdeskalendern med ändringar 2015
§ 127 Revidering av risk och konsekvensanalys (bilaga på sammanträde)
VD informerar styrelsen att inga förändringar av risk och konsekvensanalysen
har skett sedan senaste sammanträdet.
Styrelsen beslutar
att inte revidera risk och konsekvensanalysen i nuläget.

RAPPORTER:
§ 128 Verksamhetsrapport november 2014 (bilaga kommer senare).
______________________________________________________________________
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Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
§ 129 VD presentation om verksamhetsuppföljning
VD presenterar verksamhetsuppföljning och styrkort.
Styrelsen tackar för den information som VD lämnat.

§ 130 Norrtågsfrågor
Ordförande rapporterar kring Norrtåg, nya upphandlingen, bokslutet 2014,
reglering trafikkostnader.
Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 131 Agenda
Enl. bifogad agenda.
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
§ 132 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte; 16:e februari på Länstrafikens kansli.
Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
§ 133 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 134 Enskild diskussion kring avtackning VD
§135 Redovisning linjenätsanalys av Urbanet(Torbjörn, Mats)
Urbanet redovisar projektet Linjenätsanalys, ett klimatmedelprojekt med
bidrag från Länsstyrelsen.
Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
______________________________________________________________________
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Ordföranden tackar ledamöter och deltagande tjänstemän för dagens
sammanträde.
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20 15-01-30

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
Länstrafiken i Jämtlands län AB
Plats och tid:
Länstrafiken, Östersund 30Januari 2015
Antal aktier:

Ombud:

Robert Uitto, Regionförbundet, ordf.

8.000
Summa 8.000
(av totalt 8.000 aktier)

Övriga deltagande:
Thomas Hägg, Styrelseordf, VD.
Alexandra Sidevärn, sekreterare

Paragrafer: 1-8
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§ l Stämmans öppnande

Thomas Hägg hälsar de närvarande välkomna.
Han förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare föl' stämman

Stämman beslutar

att välja Thomas Hägg till ordförande för stämman, samt
att välja Alexandra Sidevärn till sekreterare för stämman.

§ 3 Justering av röstlängd

Upprop genomförs. Stämman konstaterar att 8000 av bolagets aktier finns
representerade genom närvarande ombud Robel1 Uitto.

§ 4 Val av justeringsman

Stämman beslutar

att utse Robert Uitto att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Kallelsens behörighet

Stämman beslutar
Det förklarades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Stämmans dagordning

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 7 Försäljning av aktier i Norrtåg AB

Styrelsen har tagit beslut att föreslå bolagsstämman att sälja bolagets aktier
i Norrtåg AB till ägaren Region Jämtland Häljedalen för nominellt värde.
Det nominella värdet på aktierna är 500 000 SEK.
Stämman beslutar

att överlåta bolagets aktier i Norrtåg AB till Region Jämtland Häljedalen
till det nominella värdet 500 000 SEK.
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§ 8 Avslutning

Ordföranden Thomas Hägg tackar ombud och övriga närvarande och
förk larar stämman avslutad.
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Bolagsordning för Norrtåg AB
Organisationsnummer556758-3496
§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Norrtåg AB.
§2 Bolagets säte
Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län
§3 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive
län (regional) och mellan länen och mellan länen och angränsande län (interregional) enligt
överenskommelse med staten.
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att, utan vinstsyfte, bedriva persontrafik med tåg inom och i
anslutning till de fyra nordligaste länen, jämte därmed förenlig verksamhet.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras
aktieinnehav.
§5 Kollektivtrafikmyndighetens rätt att ta ställning
Bolaget skall bereda de parter som ingår i konsortialavtalet för Norrtåg AB möjlighet att ta
Ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas.
Parterna skall godkänna bolagsordningen.
Vad gäller ägardirektiv skall parterna besluta till den del som avser bolagets huvuduppgift och
verksamhetsinriktning. Vidare skall parterna fastställa övergripande och principiellt viktiga policy
och inriktningsbeslut, såsom:
• mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin
• beslut om borgen
• kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag mm)
• ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan
• godkännande av förvärv av bolag, bildande av bolag eller förvärv av bolags rörelse
• frivillig likvidation, fusion eller fission av bolag, samt
• försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse
• beslut av större vikt avseende bolagets inköpsorganisation eller beslut avseende större
eller principiellt viktiga upphandlingar
• beslut om samarbetsavtal med extern part
• beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
§ 7 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 2 000 och högst 8 000.
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§8 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter.
Partema enligt konsortialavtalet skall inom varje län tillsammans utse två ledamöter och en
suppleant.
Styrelsen utses för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till
respektive fullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast
efter nästa val till fullmäktige.
Styrelsens ordförande utses på ordinarie bolagsstämma, intill slutet av nästa ordinarie
bolagsstämma.
§9 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en revisor med högst en suppleant eller ett
revisionsbolag.
§10 Lekmannarevisorer
För samma period som gäller för bolagets styrelse skall en lekmannarevisor utses av parterna, i
respektive län, enligt konsortialavtalet.
§11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och
senast två veckor före stämman.
§12 Ärende på årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernbalansräkning och koncernresultaträkning,
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelse och auktoriserade revisorer samt lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av auktoriserad revisor samt eventuell revisorssuppleant
11. Arbetsordning för styrelsen och tidsplan för kommande års ägarråd.
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§ 13 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman
• årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre
räkenskapsåren
• ram för upptagande av krediter
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•
•
•
•
•
•

förändring av aktiekapitalets storlek
bildande, förvärv eller försäljning av bolag
förvärv eller försäljning av fast egendom
borgensåtaganden
ändring av bolagsordning
beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 16 Hembud
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas
aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall
därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade
köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med
anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties
övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom
lottning, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, skall
jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk, i proportion till tidigare innehav.
Lösenbeloppet skall utgöras av akties kvotvärde, som i brist av åsämjande, bestämmes i den
ordning gällande lag om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad
från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte
erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
§17 Inspektionsrätt
Delägarna och landstingsfullmäktige i Norrbottens,Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands
län har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och
dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av
författningsreglerad sekretess.
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Ägardirektiv Norrtåg AB
Org. nr 556 758-3496
Mellan Länstrafiken i Jämtlands län, Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - nedan benämnda ägarna -har följande
direktiv för det gemensamt ägda NorrtågAB - nedan benämnt bolaget 
överenskommits.
Ägardirektiv
Förutom lagar och författningar regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till de
parter som framgår av konsortialavtal, bolagsordning av avtal tecknat med Trafikverket (f.d.
Rikstrafiken) om utvecklingsprojekt Norrtåg. Bolagets styrelse och verkställande direktör har
att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande
bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och
sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Bolagets uppdrag
• Bolaget skall för ägarna bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län (regional)
samt mellan länen och angränsande län enligt överenskommelse med staten/Trafikverket.
• Bolaget skall arbeta i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) om
utvecklingsprojekt Norrtåg.
• Bolaget skall årligen fastställa en trafikförsörjningsplan. Trafikåret är ca 15 december- 15
december.
• Genom samverkan med ägarna planera, samordna och upphandla persontrafik med tåg med
hög kundtillfredsställelse.
• Bolaget skall erbjuda en rationell och effektiv persontrafik med tåg.
• Bolaget skall svara för att regionens invånare erbjuds en attraktiv persontrafik med tåg med
hög tillgänglighet och standard. Regelbundna resor för pendling mellan i
trafikförsörjningsplanen utpekade orter är viktiga att tillgodose.
• Trafikutbudet skall, i dialog med ägarna, samordnas med den övriga interregionala
trafiken.
• Bolaget skall utveckla ett väl fungerande samarbete med ägarna och trafikentreprenörerna
varvid kompetensen hos dessa skall tillvaratas.
• Att årligen redovisa till ägarna resandeutvecklingen samt uppföljning i enlighet med
avtalet tecknat med Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) om utvecklingsprojektet i Norrtåg.
• Bolaget ska i möjligaste mån eftersträva upphandling med incitament/nettoavtal för
trafikföretagen.
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Ägarnas ställningstagande
Bolaget ansvarar för att ägarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, bland annat
• förändring av aktiekapitalets storlek
• bildande, förvärv eller försäljning av bolag
• förvärv eller försäljning av fast egendom
• borgensåtaganden
• ändring av bolagsordning
• beslut av större vikt avseende bolagets inköpsorganisation eller beslut avseende
större eller principiellt viktiga upphandlingar
• beslut om samarbetsavtal med extern part
• beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som
faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver
ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs,
ska bolaget samråda med ägarna.
Informationskrav
Bolaget ska, utifrån de tidplaner som upprättas av ägarna, utan dröjsmål överlämna följande
information.
• Årsredovisning
Utöver krav i aktiebolags- och bokföringslag gäller att bolagets årsredovisning/bokslut
samordnas med delägarnas årsredovisning.
• Delårsrapporter
Bolaget ska redovisa kvartalsrapporter till ägarna. Rapporterna ska innehålla
prognos för helårsresultat
• Övrigt
Delägarna och delfinansiär, de s.k. parterna har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock
endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Partema
har rätt att använda revisor eller annat biträde vid granskning enligt punkten 10 i
konsortialavtalet.
Bolaget skall årligen inbjuda parterna till informationsmöten.
Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen
och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat
att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för ägarnas uppsikt och
beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.
Granskningsrapporten
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig
om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de befogenheter som utgör ram för
verksamheten.
Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma ägarna på om bolaget brister i de
avseenden som omnämns i första stycket.
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Samråd mellan bolaget och parterna.
Partema enligt konsortialavtalet skall årligen till bolaget, före februari månads utgång lämna ett
gemensamt underlag inför kommande trafikår ca den 15 december -15 december.
Bolaget skall samverka med parterna inför varje trafikår.
Bolaget skall samverka med parterna i framtagandet av trafikförsörjningsprogrammen inom
varje län.
Inflytande för parterna.
Parterna utövar, enligt konsortialavtalet, sitt inflytande genom ägarråd. Ägarrådet skall bestå
av två representanter från varje part.
Ägarråd skall hållas minst två gånger per år. I god tid innan bolagsstämman skall ett ägarråd
hållas där förslag om ägardirektiv till bolagsstämman skall läggas fast.
Vid ägarråden skall bolaget lämna information om verksamheten.
Ägarrådets och bolagsstämmans agenda förbereds av delägarnas verkställande chefer och den
tjänsteman som delfinansiärerna utser minst 6 veckor före bolagsstämman.
Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får
uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.
Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva
verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen.
Samråd vid upphandling.
Upphandling av trafik skall ske i fullständig samverkan mellan bolaget och berörd(-a)
delägare.
Detta innebär bl.a.
att för varje upphandling utses en upphandlingsgrupp som skall
innehålla personer från bolaget och delägarna.
-

att förfrågningsunderlaget tas fram gemensamt.

-

att upphandlingsgruppen skall godkänna förfrågningsundertaget

-

att genomgång av inkomna anbud sker av bolaget och redovisas till
delägarna. Beslut om entreprenör fattas efter samråd med delägarna.

-

att om ägares budget överskrids av trafikavtalet ska delägarens(-nas)
godkännande inhämtas före undertecknande.

-

att berörda delägare ska godkänna tilläggskontrakt, uppsägningar av trafik,
dispenser m.m. under gällande avtalsperiod som har ekonomisk betydelse för ägarna.

Direktivens giltighet
Dessa direktiv gäller tills ägarna gemensamt fattat beslut om nya direktiv på bolagets stämma.

ÄRENDE 26
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Konsortialavtal Norrtåg AB
Org. nr 556 758-3496
1. Parter
Delägare
l.1 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
1.2 Länstrafiken i Jämtland AB
1.3 Länstrafiken i Västerbotten AB
1.4 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
Delfinansiär
l.5 Landstinget Västernorrland
1.6 Jämtlands läns landsting
l.7 Västerbottens läns landsting
1.8 Norrbottens läns landsting

2. Bakgrund
På uppdrag av ägarna bildade Västernorrlands läns Trafik AB,Länstrafiken i Jämtland AB,
Länstrafiken i Västerbotten AB samt Länstrafiken i Norrbotten AB, Norrtåg AB 2008-02–29.
Beslut om konsortialavtal togs hos bildarna samt länstrafikansvariga med finansieringsansvar för
Norrtåg AB, d.v.s. Landstinget Västernorrland, Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns
landsting och Norrbottens läns landsting.
De länstrafikansvariga med finansieringsansvar hade i ägardirektiven till respektive
trafikhuvudman uppdragit att tillsammans med övriga trafikhuvudmän i de fyra nordligaste
länen bilda ett gemensamt bolag för att hantera tågfrågorna.
Från och med den l januari 2012 gäller en ny lag, Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Landstinget och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala
kollektivtrafiken. I varje län skall det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. De fyra länen
har valt att organisera kollektivtrafikmyndigheten på olika sätt.
Från och med den 1 januari 2013 infördes ändringar i kommunallagen (3 kap. 17 §) som
innebär att bolagsordningar i kommunala aktiebolag ska innehålla uppgifter om bland
annat det kommunala ändamålet med bolaget och vilka kommunalrättsliga principer som
gäller för bolaget (ägardirektiv är inte längre tillräckligt). Detta avtal har med anledning av
detta revideratsoch skall vara förenligt med konsortialavtal/samarbetsavtal för kollektivtrafiken för
respektive län och varjedelägareskall följadeägardirektiv/reglementensom finns inomvarje
län.
Partema kallas nedan gemensamt Delägarna och var för sig Delägare.
Norrtåg AB skall tillse att alla beslut som enligt kommunalrättsliga principer eller av andra skäl
erfordrar godkännande av kollektivtrafikmyndigheten i varje län hänskjuts till partema för
godkännande innan beslut fattas.
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3. Bakgrund till bildandet av Norrtåg AB
l ett beslut i Riksdagen den 30 maj 2006 (2005/06:131 § 12) beslutades propositionen
"Moderna transporter" att undersöka förutsättningarna för försöksverksamhet på delar av det
norrländska järnvägsnätet.Försöket innebär att trafikhuvudmännen i de fyra nordligaste
svenska länen (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) erbjöds möjligheten att
få trafikeringsrätten för all regional dagtågstrafik inom området, med något mindre
undantag. Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) utredde frågan och regeringen tog ett beslut om
försöket under 2007.
Intresseföreningen Norrtåg hade under flera års tid drivit frågan om ett samlat trafiksystem för
persontrafik på järnväg. Därigenom underlättas såväl arbets- som utbildningspendling inom
större områden, samtidigt som de större orterna i regionen förbinds med snabba och frekventa
förbindelser. Mot bakgrund av detta beslutade Delägarna att bedriva verksamhet i det av
Delägarna gemensamt ägda aktiebolaget Norrtåg AB, org. nr.556758-3496 ("Bolaget").
Ett avtal om ett utvecklingsprojekt i Norrland tecknades mellan Trafikverket (f.d.
Rikstrafiken) och Norrtåg AB i juni 2008. Den myndighet/organisation som har övertagit
trafikhuvudmännens (bildarna av Norrtåg) ansvar står som garanter till detta avtal. Avtalet är
giltigt till och med den 1 juli 2017.

4. Bolagsordning
4.1 Bolaget antog vid bolagsstämma 2013... bolagsordningen med lydelse som framgår av
bilaga 1.
4.2 Skulle bestämmelse i detta avtal strida mot bolagsordningen, skall i förhållandet mellan
Delägarna, detta avtal gälla före bolagsordningen.

5. Fördelning av aktier, kapitaltillskott och kapitaltickning
5.1 Delägarna skall vardera äga 1/4 av aktierna.
5.2 Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
För närvarande har delägarna tillskjutit 500 000 kronor vardera till Bolaget så aktiekapitalet
uppgår för närvarande till 2 000 000 kronor.
5.3 Om Delägarna gemensamt beslutar att skjuta till kapital till Bolaget skall varje Delägare
skjuta till en andel av det totala tillskottet som motsvarar Delägarens andel av aktierna.
5.4 Delägarna till Norrtåg AB förbinder sig härmed att svara för att det egna kapitalet i
Norrtåg AB vid varje tillfälle uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet.
Parterna emellan svarar delägarna för sin andel av egna kapitalet.
Aktieägartillskott skall kunna lämnas och bestämmas vara villkorligt, innebärande att
återbetalning skall kunna göras ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning,
under förutsättning att sådan betalning inte står i strid med god affärssed.
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6. Bolagets ledning och förvaltning
6.1 Bolagets styrelse skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Partema i varje län
utser vardera två ledamöter och en suppleant.
6.2 Inom styrelsen skall finnas en ordförande och vice ordförande. Dessa utses på ordinarie
bolagsstämma för perioden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
6.3 Styrelsen skall ha minst fyra styrelsesammanträden per år.
6.4 Styrelsen ska utse verkställande direktör för Bolaget.
6.5 Med reservation för vad nedan i punkt 6.6sägs, fattas beslut vid styrelsesammanträde
medenkelmajoritet.Ordförandenägerutslagsröst vidomröstningiandrafrågorändeipunkt
6.6 angivna.
6.6 styrelsebeslut med representation från samtliga delägare där styrelseledamöterna är eniga
erfordras alltid i följande frågor:
A Ekonomi:
Förslag till bolagsstämma angående ändring av Bolagets aktiekapital eller utgivande av
konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller
vinstandelsbevis, med undantag för ökning av aktiekapitalet i enlighet med 4.2 ovan.
Förslag till bolagsstämma angående bolagets vinst eller förlust (vinstutdelning).
Fastställande av Bolagets bokslut och budget för varje räkenskapsår.
Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.
Bolagets upptagande av lån eller annan kredit samt ingående av borgensförbindelse eller ställande
av garanti eller annan säkerhet avseende ett belopp överstigande tio basbelopp enligt lagen om
allmän försäkring.
Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation, i annat fall än som följer av lag.
Förvärv, avyttring eller bildande av dotterbolag samt beslut om att dotterbolag skall träda i
likvidation, i annat fall än som följer av lag.
Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde. Förvärv av tåg eller ingående av
leasingavtal angående tåg.

B Bolagsadministrativa frågor:
Förslag till ändring av bolagsordningen utöver vad aktiebolagslagen därom stadgar.
Ingående av avtal med Delägare eller med närstående till Delägare Tillsättande av verkställande
direktör.
Förordnande av ledamöter som firmatecknare.
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C Trafiktekniska frågor:
Principer för taxesättning och trafikering som skall tillämpas av Bolaget

D Övriga frågor av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet.
Om beslut i fråga där enhällighet enligt ovan krävs, inte kan fattas beroende på att ledamot inte är
närvarande vid sammanträdet eller om enighet annars inte uppnås, skall ärendet bordläggas och
avgöras vid ett styrelsesammanträde, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid
som ordföranden bestämmer, genom enhälligt beslut av de då närvarande ledamöterna. Uppnås
inte vid detta senare styrelsesammanträde enighet, skall på yrkande av en styrelseledamot frågan
hänskjutas till avgörande, genom enhälligt beslut av de då närvarande ägarna, på bolagsstämma,
att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer.

7. Finansiering av trafik medmera
7.1 Kostnader och intäkter för trafiken skall fördelas mellan Delägarna på sätt som framgår av
Bilaga 2.
7.2 Övriga gemensamma, icke trafikrelaterade, kostnader fördelas enligt följande principer:
Finansiering av bolagets administrativa verksamhet framgår av Bilaga 3.
Finansiering av verksamheten under bolagets uppbyggnad sker genom särskild uppgörelse som
framgår av Bilaga 3
Delägare kan tillhandahålla administrativa tjänster till Bolaget för självkostnadspris Delägare står
för egna kostnader och resor inom samarbetet.
7.3 Samma principer som anges i 7.1 ovan skall gälla i fall där Delägarna beslutar att skjuta till
ytterligare driftsbidrag till Bolaget.
7.4 Delägare skall inte ha någon skyldighet att ställa borgengaranti eller annan säkerhet tör
Bolaget eller dess förpliktelser.
7.5 Om Delägarna gemensamt beslutar att ställa borgen, garanti eller annan säkerhet for Bolaget
eller dess förpliktelser skall varje Delägare ställa ut en andel av den totalt utställda säkerheten
som motsvarar Delägarens andel av Bolagets totala trafikvolym, räknat i körda kilometer inom
respektive Delägares trafikområde det trafikår säkerheten ingås. Med trafikområde avses det län
inom vilket respektive Delägare har sitt säte.
7.6 Om Delägare som efter gemensamt beslut med övriga Delägare ställt borgen, garanti eller
annan säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser nödgas infria den ställda säkerheten till högre
belopp än vad som framgår enligt 7.5 ovan skall Delägarna emellan gälla att varje Delägare
svarar for det totalt utgivna beloppet i förhållande till Delägarens andel av Bolagets totala
trafikvolym, räknat i körda kilometer inom respektive Delägares trafikområde det trafikår
säkerheten infriades. Med trafikområde avses det län inom vilket respektive Delägare har sitt säte.
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8.Bolagsstämma
Ordförande på Bolagets bolagsstämma 2008 var styrelseledamot i Västernorrtands läns Trafik
AB. Ordföranden på bolagsstämma 2009 var ordinarie styrelseledamot i Länstrafiken i Jämtland
AB. Ordförande på bolagsstimman 2010 var ordinarie styrelseledamot i Länstrafiken i
Västerbotten län AB och ordförande på bolagsstämma 20Il var ordinarie styrelseledamot i
Länstrafiken i Norrbotten AB.
Därefter skall ordförandeskapet på Bolagets bolagsstämmor rotera mellan Delägarna på
motsvarande sätt och i motsvarande ordningsföljd.

9. Utövande av rösträtt
Delägarna förbinder sig att utöva rösträtt för av dem vid varje tidpunkt innehavda aktier i Bolaget i
enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Delägarna förbinder sig jämväl att lämna av dem
nominerade styrelseledamöter instruktioner att fullgöra sina uppdrag ienlighet med
bestämmelserna i detta avtal samt att jämväl i övrigt verka for uppfyllande av avtalets syfte.

10. Insyn
Partema har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget
och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av
författningsreglerad sekretess.Partema har rätt att använda revisor eller annat biträde vid
granskningen.

11. Inflytande för partema
Partema utövarsitt inflytande genom ägarråd. Ägarrådet skall bestå av två representanter
från varje part.
Ägarråd skall hållas minst två gånger per år. I god tid innan bolagsstämman skall ett ägarråd
hållas där förslag om ägardirektiv till bolagsstämman skall läggas fast.
Vid ägarråden skall bolaget lämna information om verksamheten.
Ägarrådets och bolagsstämmans agenda förbereds av delägarnas verkställande chefer och den
tjänsteman som delfinansiärerna utser minst 6 veckor före bolagsstämman.
Vid bolagsstämman skall arbetsordning och tidsplan för kommande års ägarråd läggas fast.
12. Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen eller av två av styrelsens ledamöter i förening, i enlighet med
styrelsens beslut.
Härutöver har verkställande direktören eller den styrelsen bemyndigar firmateckningsrätt för
löpande förvaltningsåtgärder.
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13. Överlåtelse av aktier
13.1 Delägare äger inte överlåta aktier i Bolaget så länge Bolagets avtal med staten avseende
specialdestinerade medel giller, utom i fall som anges i punkt 13.2- 13.4.
13.2 Delägare äger överlåta sina aktier, nedan i denna bestämmelse kallade Aktier, i Bolaget, under
förutsättning att nedan stadgade föreskrifter iakttas.
Delägarna åtar sig gentemot varandra att, därest Delägare skulle önska sälja eller på annat sätt
avhända sig sina Aktier inte sluta bindande avtal därom förrän de andra Delägarna haft tillfälle att
efter förhandling ta ställning till huruvida de önskar förvärva Aktierna ifråga för en köpeskilling
per Aktie som motsvarar dess kvotvärde. Sådan förhandling skall anses avslutad inom två månader
efter det att skriftligt erbjudande lämnats till övriga Delägare. Kan överenskommelse om
köpeskilling ej uppnås skall köpeskillingen bestämmas av skiljemän enligt punkt 19.Aktiens
lösenbelopp skall motsvara aktiens kvotvärde.
Önskar flera Delägare förvärva Aktierna, skall fördelning av Aktierna mellan Delägarna, så långt
kan ske, verkställas i förhållande till Delägarnas förutvarande innehav av Aktier och återstoden f ö
rdelas genom lottning.
13.3 Skulle inte någon Delägare förvärva Aktierna är den överlåtande Delägaren fri att inom tre
månader från den dag köpeskillingen blev bestämd enligt punkt 12.2 andra stycket överlåta
Aktierna till annan på likvärdiga villkor som erbjudits till de andra Delägarna, varvid
hembudsklausulen i Bolagets bolagsordning skall äga tillämpning. Den överlåtande Delägaren är
därvid skyldig att dels meddela förvärvaren, att Aktierna överlåts med skyldighet för förvärvaren
att i vad de av honom förvärvade Aktierna ankommer biträda detta konsortialavtal och inträda som
Delägare, dels tillse att förvärvaren på samtliga exemplar av detta konsortialavtal tecknar följande
förbindelse:
"Sedan vi från ______________ förvärvat ____________ aktier i Bolaget biträder vi härmed detta
avtal för såväl dessa aktier som de aktier vi ytterligare kan komma att erhålla i Bolaget och
förbinder vi oss att fullgöra de förpliktelser som enligt avtalet åvilar säljaren för samma aktier".
13.4 Har överlåtelse skett och har de andra Delägarna inte skriftligen godkänt förvärvaren i den
överlåtande Delägarens ställe, eller om sådant godkännande föreligger, förvärvaren inte tecknat
förbindelse varigenom förvärvaren inträder som part i detta konsortialavtal,svarar den överlåtande
Delägaren för att förvärvaren fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal och att varken Delägarna
eller Bolaget tillskyndas skada eller fö rlust av sådan överlåtelse. Detta den överlåtande Delägarens
ansvar gäller så länge detta avtal är i kraft.

14. Sekretess
Delägare förbinder sig att inte för utomstående avslöja information och kunskap om Bolaget eller
övriga Delägare, som Delägare fått del av på grund av detta avtal, och som dessförinnan inte var
tillgänglig för Delägare eller är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta
avtal; allt iden utsträckning detta åtagande inte står i strid med gällande rätt.
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15.Meddelanden
Meddelanden i anledning av detta avtal skall vara skriftliga och sändas till motparten med post,
telefax eller bud.
Meddelande skall anses vara delgivet motparten senast fem dagar efter det att meddelandet
avsänts med posten som rekommenderat brev.

16. Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och
undertecknade av samtliga parter.

17.Avtalstid med mera
Detta avtal skall gälla till och med den l juli 2017.
Sker inte skriftlig uppsägningsenast arton månader dessförinnan gäller avtalet därefter tillsvidare
med en ömsesidig uppsägningstid om arton månader.
Delägare som uppsäger avtalet till upphörande anses därigenom ha erbjudit övriga Delägare att
förvärva hans aktier i Bolaget, varvid punkt 12 skall gälla i tillämpliga delar. Skulle inte övriga
Delägare förvärva aktierna, skall avtalet upphöra att gälla per den dag till vilken avtalet
uppsagts.
Utöver vad som sagts ovan äger Delägare rätt att omedelbart uppsäga detta avtal i förtid, om
Delägare bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för annan
Delägare, samt den felande Delägaren inte inom 30 dagar efter skriftlig anmaning därom vidtagit
rättelse.
Delägare mot vilken avtalsbrottet begåtts skall ha rätt att efter eget val kräva antingen att
Delägare som begått avtalsbrottet genast förvärvar den uppsägande Delägarens aktier för en
köpeskilling motsvarande aktiernas verkliga värde eller att Delägare som begått avtalsbrottet
genast erbjuder övriga Delägare att förvärva hans aktier i Bolaget, varvid punkt 12 skall äga
tillämpning.

18. Avtalets upphörande
Skulle detta avtal upphöra att gälla, skall extra bolagsstämma hållas i Bolaget så snart det är
möjligt. På bolagsstämman skall beslut fattas om att Bolaget skall träda i likvidation, såvida ej
Delägarna dessförinnan kan enas om annat.
Likvidator skall, efter ansökan från bolagets styrelse, utses av behörig tingsrätt.
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19. Giltighet
Detta avtal förutsätter för sin giltighet att avtalet godkänns av respektive Delägares styrelse.

20. Tvister
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol

Detta avtal har upprättats i fyra originalexemplar av vilka delägarna tagit var sitt. Avtalet är en
revidering av avtalet tecknat den l juni 2007 och är giltigt till den l juli 2017.

Ort, datum
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
I Västernorrlands län

Ort,datum
Länstrafiken i Jämtland AB

Ort, datum

Ort, datum

Länstrafiken i Västerbotten AB

Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbottens län

Bilaga l Bolagsordning
Bilaga 2 Finansiering av trafik
Bilaga 3 Finansieringav bolagets administration
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Bilaga 2
Konsortialavtal Norrtåg AB

Finansiering av trafik
Kostnaderna fördelas i förhållande till det trafikarbete • i detta fall den trafikproduktion uttryckt i
kilometer •som utförs inom respektive lin.
Intäkterna – i detta fall biljettintäkterna – fördelas i förhållande till de intäkter som
trafikproduktionen genererar inom respektive län.

Innebörden för innevarande trafikavtal
Norrtåg AB genomförde under perioden november 2009-april 2010 en operatörsupphandling
avseende tågtrafik. Trafiken upphandlades som en tjänstekoncession . Detta innebär att operatören
erhåller intäkterna. Efterslutförd upphandling kom parterna vid ägarråd den 7 juni 2010, överens om
följande tolkning av ovanstående principer.
1. Utgångspunkten är totalkostnaden för produktionen som utgörs av operatörens kostnader från
anbudet plus de kostnader som Norrtåg AB skall bära.
2. Nästa förutsättning tas från de totala intäkter operatören angivit i sitt anbud. Härigenom
erhålls ett totalt underskott av hela produktionen.
3. Därefter beräknas ett underskott från respektive län fram. Kostnaderna fördelas till Respektive
län i förhållande till tågkilometerproduktionen.
4. Intäkterna fördelas i förhållande till resandekilometer i respektive län. Härigenom erhålls ett
beräknat underskott för respektive län.
5. Relationen mellan underskottet för respektive län och det totala underskottet används som
fördelningsnyckel.
Exempel:
1. Län A har ett visst år en produktion på 1 468 000 tågkilometer, d.v.s 37 % av totalt 3 950 000
tågkilometer. Detta motsvarar 542 mkr av den totala produktionskostnaden på 1466 mkr.
2. Vidare har man i detta exempel samma år en större andel personkilometer(exempelvis 39
%) detta innebär att 327 mkr av de totala intäkterna på 838 mkr kopplas till län A
3. Län A:s andel av det totala underskottet 628 mkr (1466-838=628) är 215 mkr (542-327 =
215) eller 34%. Län A:s andel av finansieringen blir 34% eller 21,9 av totalt 64,4 mkr. Att
jämföra med 23,8 mkr (37%) om enbart produktionen spelade roll. Detta gör att Län A, som
enligt konsortialavtalet får betala en vägd andel av både produktionen och resandet
kompenseras för en större andel av resandet än av trafikproduktionen
En reglering av den finansiella fördelningen bör efter varje avtalsår ske mot faktiskt resande.
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Bilaga 3
Konsortialavtal Norrtåg AB
Finansiering av bolagets administration
Finansieringen av bolagets administration fördelas i proportion till den trafikproduktion – uttryckt
i kilometer - som utförs inom respektive län.
Finansieringen av bolagets administration under bolagets uppbyggnad - fram tills den dag då
Botniabanan tas i trafik – sker genomsärskild uppgörelse där kostnaderna fördelas lika mellan
parterna.

ÄRENDE 27

Jan Molde

2012-04-24

Organisation av kollektivtrafikfrågor i Jämtlands län
- ett diskussionsunderlag
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Förord
Regionförbundet Jämtlands län har uppdragit åt mig att ta fram ett underlag för diskussioner
om framtida organisation av kollektivtrafikfrågorna i länet. Underlaget skulle ge en överblick
av hur man i olika delar av landet valt att organisera verksamheten. Dessutom skulle för- och
nackdelar med olika organisationsformer belysas.
Detta diskussionsunderlag grundar sig dels på ett antal skriftiga källor, dels på ett stort antal
intervjuer med olika personer, såväl inom länet som i andra delar av landet. De källor jag
använt mig av redovisas i källförteckningen längst bak i dokumentet.
För tolkning och slutsatser av dessa skriftiga och muntliga källor svarar jag själv.
Det är min förhoppning att denna min rapport kan fungera som underlag för diskussioner och
beslut om en framtida organisation av verksamheten som ger förutsättningar för en positiv
utveckling av kollektivtrafiken i länet till rimliga kostnader.
Östersund i april 2012
Jan Molde
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Bakgrund
Från och med år 2012 gäller en ny lag (Lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065) om ansvar
och organisation av regional kollektivtrafik.
Lagen innebär i korthet att;
-

Landstinget och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala
kollektivtrafiken i länet.

-

I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. Myndigheten ska
utövas i förvaltningsform.

-

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (hädanefter benämnd RKM) ska upprätta ett
trafikförsörjningsprogram som omfattar all regional trafik.

-

RKM ska också besluta om så kallad ”allmän trafikplikt”1,

-

Kommunerna kan överlåta ansvaret för färdtjänsten till RKM.

-

Kommersiella trafikföretag kan fritt etablera linjetrafik inom ett län.

.

I Jämtlands län har landstinget och länets åtta kommuner under år 2011 fattat beslut om att
RKM ska inordnas i Regionförbundet Jämtlands län. Regionförbundet är till sin juridiska
form ett kommunalförbund som bildats av Landstinget och länets åtta kommuner.
I Jämtlands län finns sedan tidigare Länstrafiken AB. Detta bolag bildades utifrån tidigare lag
om trafikhuvudman från slutet av 1970-talet. Länstrafiken AB har således haft rollen som
trafikhuvudman och har därmed både planerat och upphandlat kollektivtrafik i länet.
Begreppet trafikhuvudman har försvunnit från och med år 2012. Ansvaret för både planering
och upphandling av kollektivtrafik åligger numera kollektivtrafikmyndigheten. Denna kan
välja att uppdra åt ett bolag att svara för upphandlingen av trafik och därmed tillhörande
frågor eller att sköta dessa frågor inom myndigheten.
Detta diskussionsunderlag beskriver hur man valt att organisera denna typ av frågor i olika län
och belyser några av för- och nackdelarna med de olika sätten att organisera verksamheten.

1

Med ”allmän trafikplikt” avses kollektivtrafik av allmänt intresse som den fria marknaden inte kan erbjuda.
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Länstrafiken i Jämtlands län AB, några fakta
Historia
Länstrafiken i Jämtlands län AB bildades i början av 1990-talet för att fylla funktionen av
Länshuvudman genom att planera och upphandla kollektivtrafik enligt tidigare lagstiftning.
Man hade då provat att först bedriva verksamheten som ett kommunalförbund och senare som
en enhet inom landstingets förvaltning. Med det nybildade bolaget ville ägarna uppnå en
smidigare organisation som hade lättare att göra affärer och som bättre kunde möta
marknadens behov än tidigare.
Ägare
Länstrafiken, som tidigare ägdes av länets kommuner och landstinget, ägs numera av
Regionförbundet som förvärvat aktierna till bokfört värde.
Bolagsordning
Enligt gällande bolagsordning ska bolaget ”bedriva kollektivtrafik, administration av
kollektivtrafik och andra tjänster avseende kollektivtrafik. Även godshantering med linjetrafik
i länet, till grannlänen samt öviga landet ska bedrivas – Bussgods.”
Vidare framgår att ”Bolaget skall bereda Regionstyrelsen i Jämtlands län möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.”
Av bolagsordningen framgår också att Regionstyrelsen utser styrelse i bolaget samt
ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Uppdragsavtal
Ett särskilt uppdragsavtal mellan Regionförbundet Jämtlands län och Länstrafiken i Jämtlands
län AB har träffats. I detta tydliggörs ägarens intentioner avseende inriktningen av bolagets
verksamhet utöver vad som framgår av bolagsordningen.
Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgick per 2011-12-31 till 8 miljoner. Balansomslutningen uppgick samtidigt
till 45,4 miljoner.
Omsättning
Bolagets omsättning uppgick under år 2011 till ca 381 miljoner kronor.
Verksamhetens bedrivande
Länstrafiken bedriver ingen trafik i egen regi utan träffar avtal med olika operatörer som utför
trafiken med buss eller bil.
Antal anställda
Antalet anställda i bolaget var vid utgången av år 2011 26 personer. Av dessa arbetade tio
personer med Bussgods. Under år 2012 har antalet anställda minskats till 24. En tjänst
överfördes från bolaget till RKM från 20120101 för strategiska planeringsfrågor.
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Kollektivtrafiken i Jämtlands län - en sammanfattande bild
Allmän trafik
Kollektivtrafiken i Jämtlands län omfattar för närvarande 96 busslinjer som trafikeras med
drygt 9,4 miljoner fordonskilometer per år. Därtill kommer 90 anropsstyrda linjer och ca 130
närtrafiklinjer omfattande drygt 2,3 miljoner fordonskilometer per år. Trafiken, som
upphandlats av Länstrafiken, utförs av ett 20-tal entreprenörer. De tyngsta linjerna med stor
betydelse för arbetspendling finns efter stråken Brunflo – Östersund, Krokom/Ås – Östersund
och Lit – Östersund. Efter dessa stråk, och dess förlängningar, finns stor potential för
utveckling av trafiken. I länets glesare befolkade områden är arbetspendlingen mycket
begränsad. De flesta av länstrafikens linjer på landsbygden är uppbyggda efter behoven av
skolskjutsar.
Resandet med kollektivtrafiken under år 2011 har minskat jämfört med tidigare år.
Minskningen har framför allt skett bland elevresor. De minskande elevkullarna minskar
resbehoven, men det glesare nätet av skolor ställer samtidigt ökade krav på transporter.
Också självfinansieringsgraden har minskat under senare år. År 2005 var den ca 55 % (det
betyder att biljettintäkterna stod för 55 % av kostnaderna för trafiken). År 2011 var
självfinansieringsgraden under 45 %. Dessa siffror är medelvärden. Självfinansieringsgraden
är högre i tätortstrafiken och lägre i landsbygdstrafiken.
Den sjunkande självfinansieringsgraden är delvis en effekt av minskat resande i ett, i
huvudsak, oförändrat trafikutbud. En annan orsak är att självfinansieringsgraden inom
tätortstrafiken sjönk från drygt 65 % till drygt 50 % i samband med att en ny avtalsperiod
inleddes i mitten av år 2007. En tredje orsak är att fler valt att köpa någon form av reskort i
stället för att lösa enkelbiljetter. Problem med att ta emot betalning med det nya
biljettmaskinsystemet är en ytterligare orsak till att intäkterna minskat under år 2011.
Särskild kollektivtrafik
Färdtjänst
Rätt till färdtjänst har den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel2. Kommunen ansvarar för färdtjänst för sina invånare, men kan
överlåta sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Tillstånd till färdtjänst
prövas i sådana fall av denna myndighet.
Sex av länets åtta kommuner (alla utom Krokoms- och Östersunds kommuner) har sedan
tidigare överlåtit ansvaret för färdtjänst till Länstrafiken AB.
Lagen om kollektivtrafik ger inte myndigheten rätt att överlåta frågorna om tillstånd till
annan. Av den anledningen har Regionförbundets personal från och med 2012 fattat beslut om
färdtjänst efter beredning av Länstrafikens personal.
Vid årsskiftet 2011/2012 hade 2623 personer färdtjänsttillstånd i de sex kommunerna
Länstrafiken ansvarar för. Antalet utförda färdtjänstresor uppgick under 2011 till ca 25 000.

2

Lag om färdtjänst, SFS 1997:736

6

199

För närvarande arbetar fyra personer inom Länstrafiken med den särskilda kollektivtrafiken,
(färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor) en chef och tre handläggare. Två med
färdtjänst/riksfärdtjänst och en med sjukresor. Arbetsfördelningen dem emellan anpassas dock
till arbetsbelastningen från tid till annan.
Beställningscentral och transportörer är upphandlade i konkurrens. Beställningscentralen
nyttjas gemensamt för såväl färdtjänst, sjukresor som anropsstyrd trafik
Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst är, liksom färdtjänst, till för de som på grund av funktionshinder inte till
normala reskostnader kan resa med allmänna kommunikationer eller utan ledsagare.
Riksfärdtjänst avser resor inom Sverige från en kommun till en annan. Rätten till
riksfärdtjänst regleras i Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
Kommunen ansvarar för riksfärdtjänst för sina invånare. Den kan dock, precis som när det
gäller färdtjänst, överlåta uppgifterna och tillståndsprövningen i enskilda fall till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
Sex av länets åtta kommuner (alla utom Krokoms- och Östersunds kommuner) har sedan
tidigare överlåtit ansvaret för färdtjänst till Länstrafiken AB.
Lagen om kollektivtrafik ger inte myndigheten rätt att överlåta frågorna om tillstånd till
annan. Av den anledningen har Regionförbundets personal från och med 2012 fattat beslut om
riksfärdtjänst efter beredning av Länstrafikens personal.
Antalet riksfärdtjänstresor uppgick till 184 under år 2011 för de sex kommuner Länstrafiken
haft samarbetsavtal med.
Sjukresor
Enligt lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor3 ansvarar landstingen för att, under vissa
förutsättningar, lämna ersättning för resekostnader vid sjukvård.
Sjukresor är en ersättningsform och inte en transportlösning som allmän eller särskild
kollektivtrafik. Landstinget har således inget formellt ansvar för att anordna sjukresor.
För att erbjuda patienterna bra lösningar och minska kostnaderna för landstingen har
landstingen i de fyra nordliga länen utformat ett gemensamt regelverk för sjukresor.
Länstrafiken i Jämtlands län samordnar och upphandlar beställningscentralsverksamhet för
dessa resor i länet.
Antalet sjukresor beställda via den upphandlade beställningscentralen (BC Jämtland AB)
uppgick under år 2011 till ca 56 000. Därtill har resebidrag lämnats för drygt 80 000 egna
sjukresor.
Skolskjutsar utanför linjetrafik
Kommunerna är skyldiga att ordna kostnadsfri skolskjuts för barn i grundskolan om det
behövs utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder etc. Varje kommun
bestämmer de närmare regler som ska gälla. Kommunerna är däremot inte ansvariga för att
ordna skolskjuts för gymnasieelever utan där ansvarar kommunen endast för resekostnaden.

3

SFS 1991:419
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Sex av länets åtta kommuner (alla utom Krokoms och Östersunds kommuner) har uppdragit åt
Länstrafiken AB att, i samråd med respektive kommun, planera och upphandla skolskjutsar
med buss och taxi.

Organisation av kollektivtrafiken i Jämtlands län från och med år 2012
Bakgrund
Sedan 2012-01-01 är Regionförbundet Jämtlands län regional kollektivtrafikmyndighet med
ansvar för trafikförsörjningsprogram och beslut om ”allmän trafikplikt”. Regionförbundet är
från och med samma datum ensam ägare av Länstrafiken i Jämtlands län AB.
Av underlagen inför besluten i kommunerna och landstinget under år 2011 framgår bland
annat att den valda organisationsformen bedömdes som enklast att genomföra med minsta
möjliga förändringar. Den valda organisationsformen bedömdes också underlätta och förenkla
starten av den nya myndigheten.
Då samtliga aktier i Länstrafiken överlåtits till Regionförbundet gavs myndigheten möjlighet
att själv välja en alternativ organisation i framtiden om myndigheten skulle finna en sådan
mer ändamålsenlig.
Vilka uppgifter flyttades från Länstrafiken till Regionförbundet?
Ansvaret för upprättande och fastställande av trafikförsörjningsprogrammet ligger nu på
Regionförbundet. Det innebär ett övergripande ansvar för planeringen och
kostnadsberäkningen av kollektivtrafiken i länet. Motsvarande ansvar låg tidigare på bolaget.
Antal tjänster och anställda som flyttades från bolaget till Regionförbundet.
I och med att Regionförbundet blev regional kollektivtrafikmyndighet överfördes en tjänst för
arbete med trafikförsörjningsprogram från Länstrafiken AB till förbundet.
Gränssnitt Regionförbund/Länstrafiken AB i olika frågor.
I upprättat uppdragsavtal mellan Regionförbundet och Länstrafiken i Jämtlands län AB anges
att det av Regionförbundet fastställda trafikförsörjningsprogrammet ska ligga till grund för
bolagets verksamhet. Vidare framgår att bolaget ska;
- Upphandla, samordna och ingå avtal om allmän trafik
- Samordna både landsbygds- och tätortstrafiken
- Utveckla och ta fram tidtabeller
- Utveckla och underhålla biljettmaskiner, hållplatser, IT-funktion och webbsida kopplad till
kundernas behov
- Utveckla samarbetet med Östersunds kommun avseende busstationen vid Gustaf den lll torg.
- Marknadsföra trafiken
- Sammanställa och leverera statistik
- Ansvara för bussgods
- Samordna allmän och särskild kollektivtrafik
- Aktivt arbeta med utveckling av resmöjligheter för att minska behovet av särskild
kollektivtrafik
- Biträda Regionförbundet med planeringsarbete
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Olika organisationsformer i olika län
En överblick över samtliga län
I sex av landets 21 län har man inordnat RKM i befintligt Regionförbund. Så har skett i
Västerbottens, Jämtlands, Dalarnas, Värmlands, Kronobergs- och Blekinge län.
I tre län, nämligen Norrbottens, Västernorrlands och Södermanlands län, har man bildat
särskilda kommunalförbund för RKM.
I åtta län (Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Stockholm, Örebro, Östergötland, Jönköping
och Kalmar län) har man inordnat RKM i respektive landsting. I dessa fall har skatteväxling
skett mellan kommunerna och landstinget.
De län som har regionala självstyrelseorgan, dvs Västra Götalands, Halland, Skåne och
Gotlands län, har inordnat RKM i dessa.
I vilken utsträckning har de olika länen behållit sina tidigare länstrafikbolag?
I åtta län utförs de verkställande funktionerna i förvaltningsform inom ramen för RKM.
Övriga 13 län har, åtminstone i dagsläget, kvar sina länstrafikbolag för de verkställande
uppgifterna med upphandling av trafik med mera.
Av de sex län som har inordnat RKM i befintligt regionförbund använder fem sina bolag för
de verkställande uppgifterna, medan ett län, nämligen Kronobergs län, utför de verksställande
uppgifterna inom regionförbundet.
En djupdykning i några län med olika organisationsformer
Kronobergs län
I Kronobergs län har det aldrig funnits något länstrafikbolag utan trafikhuvudmannen har varit
ett kommunalförbund. Från det att regionförbundet bildades 2007 har trafikhuvudmannen
varit en avdelning inom regionförbundet.
Inga reella diskussioner har först i Kronobergs län om att bilda ett bolag för de verkställande
uppgifterna då deras erfarenhet av att utöva trafikhuvudmannaskapet i förvaltningsform varit
goda sedan tidigare4.
Gävleborgs län
I Gävleborgs län har RKM inordnats i landstinget. Även de verkställande uppgifterna med
upphandling av trafik med mera har överförts från tidigare länstrafikbolag till landstinget.
Beslutet grundades på en utredning från konsultföretaget pwc5. Länstrafikbolaget finns dock
formellt kvar ännu så länge som delägare i Transitio6 och några andra bolag. Alla gällande
trafikavtal är dock överförda till Landstinget och någon reell verksamhet bedrivs inte längre i
bolaget. Orsaken till att överföra Länstrafikbolagets uppgifter till lanstinget var att man ville
minimera risken för att RKM och bolaget skulle ha olika uppfattningar. Man ville inte heller
företrädas av olika organisationer på nationell nivå (SKL respektive Svensk Kollektivtrafik).
Landstinget upphandlar särskild kollektivtrafik åt samtliga kommuner i länet, dock har man
bara tagit över myndighetsutövningen/tillståndprövningen i tre av länets tio kommuner. Man
4

Samtal Björn Johansson, Regionförbundet Södra Småland
Utredning inför ny kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län, pwc november 2010
6
AB Transitio är ett bolag för anskaffning, finansiering och förvaltning av spårfordon åt sina ägare, de svenska
trafikhuvudmännen
5
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ser i Gävleborgs län stora vinster med att ha en gemensam planering och upphandling av den
särskilda kollektivtrafiken. Samordningen med den allmänna kollektivtrafiken ökar. För de
enskilda innebär ett gemensamt regelverk och en gemensam taxa i hela länet fördelar. Dessa
delar förutsätter dock inte en gemensam tillståndsprövning, även om man från landstinget ser
fördelar också med sådan.
Västerbottens län
I Västerbottens län har RKM, liksom i Jämtlands län, inordnats i befintligt regionförbund. De
löpande driftfrågorna inkluderande upphandling av trafik med mera sköts genom Länstrafiken
i Västerbotten AB som finns kvar med i huvudsak samma uppgifter som tidigare. Skillnaden
är att ansvaret för det långsiktiga trafikförsörjningsprogrammet förts över till RKM. Resurser
för detta arbete motsvarande två årsarbetare har samtidigt flyttats från bolaget till
Regionförbundet. Bakgrunden till den valda organisationsmodellen kan nog sammanfattas
med att man valde att göra minsta möjliga organisatoriska ändringar utifrån den nya lagen.
Anledningen till att bolaget behölls uppges framför allt har varit upphandlingsfrågorna. Om
bolaget hade lagts ner skulle RKM antingen fått lov att upphandla upphandlingstjänsten eller
bygga upp en enhet med egen upphandlingskompetens. Det faktum att Länstrafikbolaget har
sitt säte i Lycksele och Regionförbundet har sitt säte i Umeå kan möjligen också ha påverkat
beslutet att ha kvar bolaget för de verkställande funktionerna. Från länstrafiken framhålls att
man ”inte bygger staket utan river murar” i ett konstruktivt trepartssamarbete, mellan KRM,
bolaget och kommunerna/landstinget, kring kollektivtrafiken.
Från bolaget menar man att bolagsformen är smidigare än förvaltningsformen för
verkställande uppgifter och affärsmässiga uppgörelser. Man ser dock fördelar inom många
områden med en sammanslagning av de nordliga länstrafikbolagen. Detta är dock en process
som, om den ens är möjlig, sannolikt kommer att ta lång tid.
Västernorrlands län
I Västernorrlands län har man, liksom i bland annat Norrbottens län, bildat ett särskilt
kommunalförbund för den Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Kommunalförbundet har en
direktion med 22 ledamöter från landstinget och de sju kommunerna. Det finns också ett
arbetsutskott med sju ledamöter, fyra från landstinget och tre från kommunerna.
Man har i Västernorrland lyft in bolagets verksamhet och personal i myndigheten. Bolaget
finns dock kvar som formell avtalspart för redan ingångna avtal.
Man ser från Västernorrland en fördel med att driva hela verksamheten i förvaltningsform då
myndigheten och dess politiker blir mer inblandade i verksamheten. Man ser det som positivt
att de får inblick i både små och stora frågor; ett bättre helhetsgrepp.
Som nackdelar med denna organisationsform förs fram att bolaget enklare kunde hantera
småärenden. Förvaltningslagen och Kommunallagen ställer större krav på formalia än
Aktiebolagslagen.
Man ser dock inga skillnader när det gäller hantering av upphandlingsfrågor.
Samtliga kommuner har överfört den särskilda kollektivtrafiken i form av färdtjänst till
myndigheten. Sundsvalls kommun har dock aviserat att de ämnar ta tillbaka verksamheten.
Dock har samtliga kommuner kvar myndighetsutövningen i form av tillståndsprövning i
enskilda ärenden.
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När det gäller frågan om ett gemensamt flerlänsbolag så är det en fråga som inte lever för
närvarande.
Norrbottens län
I Norrbottens län har man bildat ett särskilt kommunalförbund för den Regionala
kollektivtrafikmyndigheten. Kommunalförbundet har en direktion med 28 ledamöter, 14 från
landstinget och en från vardera av de 14 kommunerna. Landstinget har ordförandeposten.
Man har också bildat ett arbetsutskott som träffas oftare. Detta AU består av nio ledamöter,
fem från landstinget och fyra från kommunerna. Länstrafikbolaget finns kvar för de
verkställande uppgifterna ungefär som i Jämtlands län. Länstrafikbolagets styrelse utgörs av
samma personer som ovan nämnda arbetsutskott, och sammanträdena sker vid samma
tillfällen.
Man har nu för avsikt att se över bolagets organisation och resurser och kommer eventuellt att
överföra en tjänst för strategisk planering från bolaget till RKM. Bolaget kommer med all
sannolikhet att bestå tills vidare.
Åtta av länets fjorton kommuner har fört över den särskilda kollektivtrafiken till RKM. Dock
har samtliga kommuner kvar myndighetsutövningen i form av prövning av de enskilda
färdtjänsttillstånden.
Frågan om bildande av ett gemensamt fyrlänsbolag avfärdades av politikerna i Norrbotten och
bedöms inte som aktuell längre.
Västmanlands, Örebro och Södermanlands län
Västmanlands, Örebro och Södermanlands län är intressanta i detta sammanhang då man
sedan mer än tio år haft ett gemensamt länstrafikbolag, ”Länstrafiken i Mälardalen AB”. Detta
bolag har ägts av de tre länens egna länstrafikbolag som funnits kvar och som svarat för
avtalen med operatörerna. Trelänssamarbetet har inneburit vissa administrativa besparingar
och visst gemensamt utvecklingsarbete, men har inte lett till exempelvis taxesamarbete, bättre
länsöverskridande trafik eller liknande.
Organisationen med ett gemensamt bolag och tre länsbolag har lett till otydligheter när gäller
ansvar och befogenheter. Den nya lagstiftningen och inrättandet av regionala
kollektivtrafikmyndigheter i olika organisatoriska former i de tre länen har inte ökat
tydligheten. För närvarande förs diskussioner om det framtida trelänssamarbetet och mycket
talar för att det gemensamma bolaget kommer att läggas ner och att samarbetet kommer att
ske i andra former från och med år 2013.
I Västmanlands län har man fört över personalen i det egna länsbolaget till RKM som utgörs
av Västmanlands läns landsting. Bolaget finns ännu kvar för hantering av ingångna avtal, men
kommer troligen att avvecklas på sikt.
I Örebro län kommer verksamheten troligen att inordnas i förvaltningsform inom landstinget.
I Södermanlands län diskuteras för närvarande den framtida organisationen. Ett överförande
av de verkställande uppgifterna från bolaget till förvaltningsform inom myndigheten är ett av
alternativen som studeras.
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För och nackdelar med olika organisationsformer
En fördel med att låta ett bolag ansvara för de verkställande funktionerna kan vara att gränsen
mellan vad och hur i verksamheten blir tydligare. Därmed blir också gränsen för vad som kan
betraktas som politiska uppgifter (vadfrågor) och vad som är affärsmässiga frågor (hurfrågor)
tydligare. Somliga anser att det är enklare att skapa snabba beslutsvägar i affärsmässiga frågor
i bolagsformen och att det bidrar till en högre effektivitet.
Andra anser att snabba beslutsvägar också kan skapas i förvaltningsform med hjälp av tydliga
delegationsregler/arbetsordningar/handläggningsordningar.
Man kan konstatera att i både Länstrafiken i Jämtlands län AB och flera andra länstrafikbolag
utses styrelseledamöterna i bolagen fortfarande på politiska grunder. Med en tydlig
uppdelning av ”vad- och hurfrågor” där bolagen ska hantera ”hurfrågorna” på affärsmässiga
grunder bör bevekelsegrunderna för utseende av styrelseledamöter ses över. Det borde vara
naturligt att till styrelseledamöter utse de personer som anses bäst skickade att driva en
affärsmässig verksamhet utifrån beställarens (kollektivtrafikmyndighetens) krav och minska
det politiska inslaget i styrelserna. Den politiska styrningen bör utövas i RKMs arbete inom
ramen för Regionförbundet.
En aspekt som ibland framförs är att ägarnas representanter i styrelsen för ett länstrafikbolag
kan få svårt att hantera sin roll som företrädare för ägaren. Som styrelserepresentant ska man
alltid ta till vara bolagets intressen. Genom en tydlig rollfördelning mellan RKM och bolaget
minskar behoven av politisk styrning av bolaget.
Vissa menar att ett bolag har lättare att möta kundens behov och vara marknadsanpassad än en
förvaltning. Ett kommunalförbund (som är den juridiska formen för
Regionförbundet/Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län) lyder under kommunallagen.
En bärande princip i kommunallagen är ”likställighetsprincipen”, innebärande att ingen
invånare får särbehandlas på annat än sakliga grunder. Denna princip anses ibland komma i
konflikt med önskemålet om att tillgodose marknadens/kundernas behov utifrån olika
preferenser.
En komplikation som inträtt sedan 2012 är att möjligheten att överlåta beslutsfattande när det
gäller tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst till ett bolag har upphört. Dessa beslut måste
således endera fattas av respektive kommun eller av Regionförbundet i egenskap av RKM.
En annan aspekt är kostnaderna för administrativa stödfunktioner i bolaget. Dessa är relativt
sett högre i en liten organisation än i en större. Ett sätt att minska dessa och ändå behålla eller
utveckla kompetensen kan vara att dela dessa tjänster med andra med samma behov. Ett
gemensamt trafikolag för flera län, se alternativ 4 nedan, kan tillgodose dessa behov. Ett annat
sätt kan vara lyfta in bolagets verksamhet i Regionförbundet och nyttja delar av deras
befintliga administrativa stödfunktioner såsom ekonomi- och personalfunktioner. Vissa av
dessa funktioner bör enkelt kunna anpassas till verksamhetens behov. Det finns dock behov
av andra stöd- och specialistfunktioner inom verksamheten som inte finns inom
Regionförbundet. Det handlar bland annat om fortsatt utveckling av biljettsystem,
planeringssystem, marknadsföring och upphandlingsfrågor.
En annan eller ytterligare utvecklingsväg är att lägga större ansvar för den mer detaljerade
planeringen och driftsfrågorna på de olika operatörerna. En utveckling mot större inslag av
nettoavtal där operatörerna själva får del av hela eller delar av biljettintäkterna innebär ett
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större incitament för operatörerna att utveckla trafiken. De måste då också få större
möjligheter än i dag att anpassa trafiken efter kundernas behov. Det kan bland annat handla
tidtabellsfrågor och hållplatslägen.

Alternativa organisationsformer i Jämtlands län framöver, dess
konsekvenser samt för- och nackdelar
Följande fyra alternativ för framtida organisation av kollektivtrafiken i Jämtland län kan
identifieras;
1) Behålla bolaget i sin nuvarande form och med nuvarande uppdrag
2)

Behålla bolaget men justera gränssnittet ytterligare mellan regionförbund och bolag

3) Avveckla bolaget och lyft in uppgifterna i Regionförbundet
4) Avveckla bolaget och lyft in uppgifterna i annat bolag gemensamt med ett eller flera
andra län
Vilken organisationsform ger bäst förutsättningar för en positiv utveckling av
kollektivtrafiken i länet till rimliga kostnader? Svaret på den frågan bör vara avgörande för
valet av organisationsform av kollektivtrafiken i Jämtlands län.
Oavsett vilken organisationsform som väljs är det både vikigt att beslutet fattas i närtid och att
beslutet är långsiktigt. Dagens situation då frågan är under utredning skapar oro bland berörd
personal. En oro som kan få effekter på bolagets förmåga att arbeta så effektivt som alla
önskar.
Behålla bolaget i sin nuvarande form och med nuvarande uppdrag
För detta alternativ talar bland annat;
Bibehållandet av en fungerande organisation
Bibehållandet av ett väl inarbetat varumärke
Möjlighet till tydlig åtskillnad mellan ”vad” och ”hur” med politisk styrning av inriktning och
finansiering och affärsmässig styrning av genomförandet i upphandlingar och
marknadsföring.
Undvikande av allt för många driftsfrågor i Regionförbundet.
Mot detta alternativ talar bland annat;
Risk för högre administrativa kostnader med två separata organisationer.
Visst merarbete för hantering av tillståndsprövningarna för färdtjänst/riksfärdtjänst då dessa
frågor inte får överlåtas till bolaget.
Om detta alternativ väljs bör formerna för hanteringen av tillståndsprövningarna för
färdtjänst/riksfärdtjänst ses över för att minimera merarbetet samtidigt som kundernas behov
av snabb hantering tillgodoses.
Behålla bolaget men justera gränssnittet ytterligare mellan regionförbund och bolag
Utifrån den hittills korta erfarenheten av nuvarande ansvarsfördelning har inga behov av
ändringar i gränssnittet mellan Regionförbund/Bolag uppmärksammats.
13

206

De förändringar som kan diskuteras under denna punkt är den politiska styrningen av
respektive organisation. Med en tydlig uppdelning av ”vad-” och ”hurfrågor” där bolaget ska
hantera ”hurfrågorna” på affärsmässiga grunder bör bevekelsegrunderna för utseende av
styrelseledamöter ses över. Det borde vara naturligt att till styrelseledamöter utse de personer
som anses bäst skickade att driva en affärsmässig verksamhet utifrån beställarens
(kollektivtrafikmyndighetens) krav och minska det politiska inslaget i styrelserna. Den
politiska styrningen bör utövas i RKMs arbete inom ramen för Regionförbundet.
Om man istället väljer att även fortsättningsvis utse styrelseledamöter i bolaget på politiska
grunder bör en ökad personallians och samordning mellan bolagets styrelse och
Regionförbundets beredning för infrastruktur, tillgänglighet och kollektivtrafik eftersträvas.
Avveckla bolaget och lyft in uppgifterna i Regionförbundet
För detta alternativ talar bland annat;
Närmare koppling mellan finansiering, planering och upphandling.
Ökad insyn i verksamhetens alla delar.
Möjligheter till viss samordning och effektivisering av vissa administrativa rutiner och
system.
Enklare hantering av tillståndsprövningarna för färdtjänst/riksfärdtjänst.
Mot detta alternativ talar bland annat;
Ett ökat inslag av driftsfrågor i Regionförbundet.
Risk för att tappa ett inarbetat varumärke.
De administrativa besparingarna är troligen små då verksamheten har höga krav på
specialanpassade stödsystem. Av hittillsvarande korta erfarenheter av olika
organisationsformer i olika län kan inga påtagliga rationaliseringsvinster redovisas med ett
överförande av bolagets uppgifter till RKM.
Om de uppgifter som idag hanteras i bolagsform skulle föras in i Regionförbundets
verksamhet bör formen för den politiska styrningen av, och delegationsordningen för, dessa
frågor ses över.
Avveckla bolaget och lyft in uppgifterna i annat bolag gemensamt med ett eller flera andra län
För detta alternativ talar bland annat;
Ett gemensamt bolag blir en starkare förhandlingspart både mot trafikoperatörer och
leverantörer av olika typer av stödsystem.
De administrativa kostnaderna för gemensamma stödsystem bör kunna sänkas.
Större möjlighet till gemensamma taxor.
Större möjlighet till planeringssamverkan och förbättrad länsöverskridande trafik.
Ett gemensamt bolag (Norrtåg AB) finns redan etablerat för gemensam tågtrafik i
norrlandslänen.
Mot detta alternativ talar bland annat;
Ett gemensamt bolag leder inte per automatik till bättre samordning av taxor och
länsöverskridande trafik. Samordning av dessa frågor kan uppnås också på andra sätt.
Förutsättningarna för ett bildande av ett gemensamt bolag förefaller mycket små i det korta
perspektivet.

14

207

Källförteckning
Skriftliga källor
Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Lag (1997:736) om färdtjänst
Lag (1991:419) om resekostnadsersättningar vid sjukresor
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
Bolagsordning Länstrafiken i Jämtlands län AB
från och med 2012-01-01, daterad 2011-11-24
Årsredovisning för Länstrafiken i Jämtlands län AB 2011-01-01 - 2011-12-31
Uppdragsavtal regional kollektivtrafik – överlämnande av befogenheter i enlighet med SFS
2010:1065 mellan Regionförbundet Jämtlands län och Länstrafiken i Jämtlands län AB,
förslag daterat 2011-11-24.
Affärsplan 2012 – 2015 för Länstrafiken i Jämtlands län AB, fastställd 2012-02-17
Trafik i Norr, Analys och förslag till ny organisation för Länstrafikbolagen i Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Babylon Papers, Nils Harvard 2011-02-27.
Ny kollektivtrafikmyndighet, SKL 2011
Utredning inför ny kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län, pwc, november 2010
Muntliga källor
Janne Rusk, SKL
Björn Johansson, Regionförbundet Södra Småland (Kollektivtrafikmyndigheten i Kronoberg)
Stefan Fredriksson, VD Länstrafiken i Jämtlands län AB
Matts Hildebrand, X-Trafik, Gävleborgs läns landsting
Maria Höglander, VD Länstrafiken i Västerbotten AB
Nils Harvard, Fd VD Länstrafiken i Jämtlands län
Heidi Törnberg, Myndighetschef RKM, Regionförbundet Västerbottens län
Håkan Jansson, Region Dalarna (Kollektivtrafikmyndighet i Dalarnas län)
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Maria Linder, Landstinget Västmanland (Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland)
Anita Lindfors, Kommunförbundet Norrbottens län
Per Eriksson, Myndighetschef Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten
Västernorrlands län
Ruth Eriksson, Regionförbundet Jämtlands län (Kollektivtrafikmyndighet i Jämtlands län)
Fredrik Eliasson, Landstinget Örebro län (Kollektivtrafikmyndighet i Örebro län)
Helena Ekroth, Södermanlands läns kommunalförbund (Kollektivtrafikmyndighet i
Södermanlands län)
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Organisation Länstrafiken Hamngatan
Funktion/Arbetsuppgift:
VD
Avdelning Marknad
Marknadskordinator/Handläggare

Avdelning Ekonomi
Administratör
Ekonomiadministratör
Ekonomichef
Avdelning Planering & upphandling
Chef Planering & Upphandling
Trafikplanerare
Trafikplanerare
Trafikplanerare
Avdelning IT
Systemadministratör
Avdelning SÄK
Chef Särskild kollektivtrafik
Färdtjänsthandläggare
Handläggare av färdtjänst
och sjukresebidrag
Handläggare av färdtjänst
och sjukresebidrag
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Organisation Länstrafiken Bussgods
Funktion/Arbetsuppgift:
Bussgods
Chef Bussgods
Marknad/Säljare
Terminal/Fakturering/Efterkrav
Terminal/Fakturering/Efterkrav
Budbilsförare
Terminalarbetare/Budbil
Terminalarbetare
Budbilsförare
Terminal/Fakturering/Efterkrav
Terminalarbetare (timanställd)
Budbilsförare (timanställd)
Bussterminalen Östersund
Receptionist (deltid)
Receptionist (deltid)
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ARBETSUPPGIFTER EKONOMIAVDELNINGEN 2014
Ekonomiavdelningen består idag av 3 personer. En ekonomiansvarig, en
ekonom och en administratör/säljare.
* Löpande redovisning, såsom bokföring, registrering av kund- och
leverantörsfakturor, inkl. trafikersättningar. In- och ut betalningar
registreras. Innefattar även redovisning för Bussgods. Dagligen.
* Avstämning av förarredovisningar och försäljning från
redovisningsställen. Dagligen/veckovis.
* Fakturering av elevkort, företagskort, Smartkort och Årskort Senior.
Månadsvis.
* Statistik, både internt och externt. Internt kan vara resande och
försäljning. Externt bla till SCB och Trafikanalys, KFS, AMF samt
Stadsbussarna samt finansiärer. Veckovis/Månadsvis/Årsvis.
* Utredningar förarsaldon. Även utskick till entreprenörer avseende
balanser. Dagligen/Veckovis/Månadsvis.
* Handlägger elev/ungdoms- samt företagskort, innefattar tillverkning
och spärrar samt frågor från kunderna. Även frågor, tillverkning och
utredningar avseende övriga korttyper. Frågor kommer både via telefon,
vårt kundärendesystem samt över disk. Dagligen.
* Reception, kundmottagning. Dagligen.
* Avstämningar och analyser av konton inför bokslut. Månadsvis
* Diariehantering. Veckovis.
* Posthantering. Dagligen.
* Moms- och skatteredovisningar. Månadsvis.
* Månadsrapporter. Månadsvis.
* Årsredovisning. Årsvis.
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Planeringsavd Länstrafiken 2014-11-25
Planeringschef, två planerare och en administratör/kundstödsansvarig
Externa kontakter
Kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket, Avtaltalsparter (Trafikföretag) samt ingående
trafikföretag, Samtrafiken, Norrtåg, andra Länstrafikbolag, leverantörer av tjänster (Cartesia, Forsler
& Stjerna, Nordic Port, Consat, Visma, Z-signal, Fara), etc.

Aktiviteter
Trafikplanering
•
•
•
•
•
•
•
•

Delta i Trafiksamråd
Kontakter med trafikföretag
Delta i utredningar
Göra produktionsberäkningar
Ta fram ekonomiska kalkyler
Skapa tilläggsavtal
Utföra förhandlingsarbete
Delta i tillgänglighetsfrågor och miljöfrågor

Tidtabellsarbete
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidtabellproduktion
Framtagande och specifikation av samlingstabeller och anslutningar
Granskning av ovanstående
”Tryckning” (sköts from dec 2015 internt)
Produktion av Hplanslag
Leverans av data till Samtrafiken
Kontakter Tider&Priser avseende ovanstående
Filer till mobitime
Station Management (Gater & monitorer avs. RTI)

Uppföljningsarbete
•
•
•
•
•

•
•

Resande
Redovisningar till Trafikverket,
”Avtalsuppföljning” – upprätthålla underlag till avtalsuppföljning
Kontinuerlig analys förstärkningstrafik
Kvalitetshöjande åtgärder
o Kvartalsmöten med Trafikutövare avs. bl.a. förstärkningstrafik, fordonsstorlekar,
omlopp
o Responsåterkoppling – ex önskemål om turer, tider mm
Hantering kundärenden – Respons (kundklagomål m.m.)
Ekonomisk uppföljning förstärkningstrafik, gruppresor och Jamtliresor

Hantering Anropsstyrd linjetrafik och Närtrafik
•
•
•
•
•

Tidtabeller
Kundkontakter
Kontakter med Trafikutövare och avtalsparter
Kontakter med BC och kommunerna, statistik, uppföljning
Avtals- och ekonomiska frågor

Skoltrafik (skolskjuts och linjelagd skoltrafik) – samtliga kommuner
(denna post tar f.ö. mer och mer tid och utrymme i anspråk)

•

•
•
•

Kontakt skolskjutshandläggare (om sådan finns) och eller annan kontakt avseende
kommunens trafik
Kontakt skolpersonal (ex rektorer)
Kontakt avtalspart och eller skolskjutsutförare
Produktionsberäkningar
Länstrafiken i Jämtlands län AB . Hamngatan 14 . 831 34 Östersund . 063-554 13 20 www.ltr.se
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•
•

Planering och möten
Kalkylarbeten skolskjuts vs linjetrafik

Avtals- och ekonomiska frågor
•
•
•
•
•
•

Skolskjuts - bussavtal och småbilsavtal
Linjetrafik - bussavtal och småbilsavtal
Anropsstyrd linjetrafik och Närtrafik - småbilsavtal
Tider och Priser
BC (avs anropsstyrd linjetrafik och Närtrafik)
Övriga leverantörer tjänster

Upphandling och avtal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annonseringar
Förstudiearbeten med ansvarig Region J/H
Div. analysarbete
SIU-medverkan
Framtagande av FFU (allmänna villkor, trafik, fordon, tillgänglighet, miljö mm.)
Hantering Frågor och Svar under anbudstid
Anbudsöppning och utvärdering
Deltagande i förhandling
Ev. kontakt med jurist (överprövning)
Förberedande inför avtalsskrivning
Arbete inför trafikstart (Godkännande av fordon, detaljerad genomgång omlopp, inlägg i
Frida mm)
Deltagande i Upphandlingsnätverk
Div. omvärldsbevakning

•
•

Hållplatser & resecentra
•
•
•
•
•

Ansvar drift och underhåll skyltar och monitorer
På-plats-analys vid ev. ny hpl, ex avseende trafiksäkerhet, snöröjning mm.
Ansvar anslagsuppsättning
Koordinatsättning och registervård/städning avseende hpl
Kundsynpunkter samt kontakt kommuner, byföreningar, trafikutövare och Trafikverket

RTI (Realtidsinformation)
•
•
•
•

Omloppsplanering för RTI
Registervård
Kundkontakter och avtalsskrivning avseende nymontering av monitorer
Depåinventering (rätt fordon, på rätt omlopp, på rätt trafikavtal och på rätt depå).

Växeln
•
•

Ansvar kontorsväxel
Kontakt leverantör

Löpande arbete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelse (inte så ofta)
Avdelningsadministration
Hantering Gruppresor och Jamtliresor
Driftfrågor vid exempelvis vägavstängningar
Stöd till IT-avd (ex biljettmaskinfrågor)
Utvecklingsfrågor – trafik
Personalfrågor (internt)
(Svar på div remisser - hinns inte med och tas förhoppningsvis av Regionförbundet)
Utredningar om tillfällig trafik, exempelvis vid Yran men mest gentemot Migrationsverket
(tillströmning av resenärer)
Ständiga förbättringar, ex Rebus III, registervård, processer.
Medverkan i samverkansgrupper, föredragningar, fokusgrupper, etc.

Udda saker
•

Inköp kontorsmaterial och div förbrukningsartiklar
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Systemadministratör Länstrafiken
Tjänsten omfattar heltid från 1 september 2013
Placering: Ledning
Närmaste chef: VD och i andra hand Marknadskoordinatorn

Arbetsuppgifter:
Övergripande skall Systemadministratör arbeta med bolagets uppgifter, med speciellt
ansvar för skötsel, analys och utveckling av biljettmaskinsystem samt övriga IT system.
Vara bolagets kontakt person med Barret och övriga parters som hostar våra IT system
I uppgiften ingår även stöd till/ samverkan med övriga avdelningar/verksamheter som
Ekonomi och Bussgods och Samhällsbetalda resor. Detta för att uppnå en integration av
Länstrafikens hela IT-verksamhet.
Uppgifter
•
•

Drift/UH/Utvecklingsansvarig för aktuellt biljettmaskinssystem med samtliga
ingående system och funktioner osv. Ansvar för att genomföra prisjusteringar när så
anbefalls.
Vara företagets kontaktperson mot operatörer som nyttjar biljettmaskinsystemet i
samtliga frågor gällande funktioner, uppföljning av förarredovisningar, utredningar
vid ev. problem med förares redovisningar. Vara hjälp för förare som har problem med
alla typer av problem med biljettmaskinerna.

•

Upphandling av och Drift/UH/Utvecklingsansvarig för RTI (Realtidsystemet) avs. alla
ingående delar och funktioner.

•

Utveckling av presentation av trafik, trafikekonomi och resande i Qlikview.
Tex ta fram uppgifter ur våra databaser och sammanfoga dessa i pedagogisk form.

•

Automatisering av rutiner.
Dvs att via vårt intranät etablera ett smidigt flöde av information mellan Leverantörer,
Kommuner, Kunder m.fl. mer. Även internt.

•

Vidarutveckla, kvalitetssäkra och förfina data i REBUS ( inkl överföring av data till
BISAM), SQL. Samt implementera ny Kartmodul och sökfunktioner i denna (GIS).

•

Vidareutveckling av viss programvara ( inkl.skapa underlag för fakturering) för
elevkort, förstärkningstrafik, viten etc
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•

Medverka i kontroll och utveckling av olika informations-, upplysningsmedia, som tex
Hemsida, Trafikupplysning, Mobitime, Terminalinfo, GIII.

•

Ansvar för Frida inkl att följa upp och ajourhålla databasen

•

Handlägga tekniska frågor i Respons enl. överenskommelse med övriga handläggare.

•

Medhjälp vid verksamhetsutveckling

Arbetet innebär även
•

Kontakter och samverkan med bla Samtrafiken och tåg-/buss-/taxiföretagen.

•

Kontakter och samverkan med Landstinget / Kommuner i länet samt andra
Länstrafikbolag, Sv. Kollektivtrafik, X2 AB etc.

ÄRENDE 27
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Hej Jan
Här kommer en beskrivning av avdelning Särskild kollektivtrafik, börjar med uppdraget som
Länstrafiken fått (uppdragsavtal) rörande dessa frågor:

Länstrafikens uppdrag1
Länstrafiken har getts i uppdrag att verkställa landstingets och kommunernas
uppgifter som ansvariga för särskild kollektivtrafik i nedanstående omfattning:
Länstrafikens uppdrag är att samordna de samhällsbetalda resorna oavsett om det
är kommunerna, landstinget eller Länstrafiken som har ansvaret för dessa. Detta
sker genom att Länstrafiken bedriver:
-beställnings- och samordningsfunktion (BC) för samhällsbetalda resor
-transporttjänster avseende särskild kollektivtrafik
Verksamheten skall bedrivas med hjälp av entreprenörer som upphandlas i
konkurrens. Verksamheten skall bedrivas så att:
-samordning och planering av resor minimerar kostnaden för verksamheten och
-överenskommen kvalitet på resor och tjänster upprätthålls.
Länstrafiken skall vidare
-aktivt arbeta med utveckling av resmöjligheter för att minska behovet av särskild
kollektivtrafik genom att fler skall kunna nyttja den allmänna kollektivtrafiken.
De kommuner som så väljer kan överlåta samtliga uppgifter för handläggningen av
färdtjänst respektive riksfärdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten, dvs. även
myndighetsutövningen2,
Länstrafiken sköter utredningsarbetet och myndigheten fattar de formella besluten.

Organisation
Avdelningen för särskild kollektivtrafik (säk) består av en Chef samt tre stycken
handläggare, varav en handläggartjänst avser sjukresehandläggning och två
färdtjänsthandläggning. Därutöver köps 25 % av en tjänst internt av länstrafiken tom
årsskiftet men i och med att Strömsunds kommun kliver av samarbetsavtalet upphör
detta. Beställningscentral3 och transportörer4 är upphandlade i konkurrens och
avtalen började gälla 2013-10-01 respektive 2013-06-15.

Vad gör vi
Om vi börjar med min roll/arbetsuppgifter som chef så kan väl i korthet sägas att jag
driver ett ”företag i företaget”, egen ekonomi etc. etc. På följande bild ses
1

Kollektivtrafikmyndigheten (Regionförbundet i Jämtlands län) är egentlig avtalspart, men
formuleringen i uppdragsavtalet är följande: Kollektivtrafikmyndigheten eller den de utser…
2
Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor i Jämtlands län
3
BC Jämtland AB: avtal from 2013-10-01
4
Taxiservice i Bergs kommun AB, Norra jämtlands taxi AB, Taxi glesbygd AB, Taxi Östersund AB,
V.A Trafikentrepenader AB, Taxi Ragunda AB, Taxi Västjämtland AB, Centrala Buss AB.
Länstrafiken i Jämtlands län AB . Hamngatan 14 . 831 34 Östersund . 063-554 13 20 . www.ltr.se
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befattningsbeskrivningen från anställningsavtalet som ganska väl beskriver
(rubricerar) det hela:
ATbctsuppgifter

I arbetsuppgiftema ingår översiktligt foljande :
Chefen för särskild kollektivtrafik är chef fil r avdelningen filr särskild kollektivtrafik oc
ingår i filretagets ledningsgrupp. Ansvar filr personalledning av handläggarna av sjukre~
och fiirdtjänst ingår.
Huv uduppgifter är att direkt under VD ansvara for att leda och utveckla den särskilda k.
lektivtrafi ken. Bia genom kvalitets- och effektivitetsutveckling, verksamhetsuppfllljnin€
och den ekonomiska delen med budget och resultatuppfilljning. Administrativt ansvar ir
klusive besvärsfrågor.
Se även bifogad arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter för chefen för den särskilda kollektivtrafiken
(särskild kollektivtrafik består av Sjukresor och fårdljänst, samt anropsstyrd biltrafik)

o

o
o

o
o

o
o
o
o

•
•
•
o

•
•
•
•
•
o
o

•
o
o

•

•

Föreslå budget och "flirhandla" med berörda ägare angående enhetens ekonomi
UppräIla en budget till Länstrafiken avseende området
Uppfliljning av budget
Upprälla dcl- och helårsbokslut, både ekonomiskt och statistiskt
Upprätta fOrslag till regelverk som ska behandlas i styretsen
Tolkning av regelverket
Ta fram underlag flir besvarande av motioner m m som rör sjukreseverksamheten
Statistik till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Länstrafiken m fl,
Upphandla Beställningscentral, Färdtjänst och Sjukresor med Taxi och Specialfordon i
samverkan med övrig personal på Länstrafiken
Upp rätta avtal
Uppföljning av avtal
Informationsträffar (sjukvårdsinrättningar, kommuner, organisationer m fl)
Sununankallande flir samrådsgruppen filr Särskild kollektivtrafik
Telefonkontakter
Kontakt med media angående frågor om sjukresor och färdtjänst i berörda kommuner
Fakturahantering
Framtagande av utbetalningsfil ror utbetalning av sjukresor
Framtagande av underlag till kundfakturor
Kvartalsmöte med Beställningscentralen
Länstrafikens representant i Anbaro-gruppen (Kvalitetsbarometer för anropsstyrd kol
lektivtrafik)
Länstrafikens representant i Svensk KoUktivtrafiks MERIT-grupp (sjukresor o flirdtjänst)
Länstrafikens representant i Landstingens regionala nätverk fOr sjukresor
Länstrafikens representant mot Sam 3000 (datasystemets leverantör)
Omvärldsbevakning avseende lagstiftning, resemöjligheter, administrativa nItiner m m
Samt
Ansvara och leda avdelningens personal

Länstrafiken i Jämtlands län AB . Hamngatan 14 . 831 34 Östersund . 063-554 13 20 . www.ltr.se
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Går vi vidare med Handläggarna så har de att:
Handlägga färdtjänst och riksfärdtjänstansökningar:
-Utreda om rätt till färdtjänst föreligger enligt lagen om färdtjänst samt föreslå beslut
(regionförbundet beslutar formellt)
- Utreda om rätt till riksfärdtjänst föreligger enligt lagen om riksfärdtjänst samt föreslå
beslut (regionförbundet beslutar formellt)
-Hittills i år (tom 2014-11-21) har de handlagt 844 st. ansökningar
Handlägga sjukresebidragsansökningar:
-Administrera (pröva) inkomna sjukresebidragsansökningar enligt landstingets regelverk
-Hittills i år (tom 2014-11-21) har de handlagt och administrerat 43952 sjukrese
bidragsansökningar
Vidare bemannar/ svarar handläggarna på frågor om sjukresor via sjukresetelefonen som är
bemannad vardag 10-12

Med vänliga hälsningar
Mathias Holmlund
_________________________
Chef Särskild Kollektivtrafik
Länstrafiken i Jämtlands län AB
Hamngatan 14
831 34 Östersund
063-554 13 31
070-6643502
e-post: mathias@ltr.se

Länstrafiken i Jämtlands län AB . Hamngatan 14 . 831 34 Östersund . 063-554 13 20 . www.ltr.se
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Jan Rönngren
Infrastruktur och kommunikationer

2015-01-19
Dnr: RUN/166/2015

Tfn: 063-14 65 71
E-post: jan.o.ronngren@regionjamtland.se

Förslag till beslut Regional utvecklingsnämnd

ÖVERFÖRING AV LÄNSTRAFIKEN AB TILL
REGIONAL UTVECKLING INOM REGION
JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Ärendebeskrivning
2015-01-01 bildades Region Jämtland Härjedalen och Regionförbundet Jämtlands län
avvecklades. Regionförbundets verksamhet ingår därefter i Regionen. Det innebär att Regionen
nu är ensam ägare till Länstrafiken AB som sedan år 2012 ägts av Regionförbundet och
dessförinnan av länets kommuner och landstinget i Jämtlands län. Regionkommunen har,
genom överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget, fått uppgiften som regional
kollektivtrafikmyndighet. Verksamheten har skatteväxlats fr.o.m. år 2015. Regionen är således
ensam ägare och finansiär av länstrafiken.
Våren 2012 tog Regionförbundet fram ett diskussionsunderlag för att belysa för- och nackdelar
med att driva verksamheten i bolagsform samt att få en bild av hur andra regioner valt att
organisera verksamheten. Detta visar att det, för den verksamhet som bedrivs i bolaget, inte kan
påvisas entydigt att det är en viss organisationsform som ger en fungerande verksamhet. Det
finns för- och nackdelar med såväl förvaltningsform som bolagsform. Man har också valt olika
lösningar runt om i landet.
I anslutning till dialogen om placering av regionala kollektivtrafikmyndigheten fr.o.m år 2015
har även frågan om Länstrafiken AB skulle avvecklas diskuterats. I så fall ska bolagets
uppgifter ingå i regionala utvecklingsförvaltningens arbetsuppgifter. De viktigaste motiven för
detta är att eftersom bolaget numera har endast en ägare finns det inga skäl utifrån ägar
inflytande att bedriva verksamheten i bolagsform. Med verksamheten i förvaltningsform sker
den politiska ägarstyrningen direkt via regionala utvecklingsnämnden. Risken för samman
blandning av regionala kollektivtrafikmyndigheten och bolagsstyrelsen försvinner. Styrningen
behöver inte ske via ägardirektiv till bolagsstämma för vidare befordran till bolagets styrelse
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vilket ger kortare beslutsvägar som följd. Samma sak uppstår i tjänstemannaorganisationen med
förvaltningschefen som linjechef över även denna del. Myndighetsutövningen för särskilda
kollektivtrafiken blir enklare i förvaltningsform då dessa uppgifter inte kan överlåtas till bolaget
utan måste skötas av myndigheten.
Motiven som framförts för att bibehålla bolaget är att det ger en starkare inriktning på affärs
mässighet och att inom ramen för tydliga ägardirektiv kan bolagets styrelse agera på ett
marknadsanpassat sätt lättare än en politisk nämnd. Aktiebolagslagen ställer inte heller samma
formaliakrav som kommunallagen och förvaltningslagen. På kort sikt kan en omorganisation i
sig ge förlorad effektivitet. Något som på lång sikt dock kan vändas till en ökad effektivitet
genom samordningsvinster i en större organisation. Riskerna att tappa ett inarbetat varumärke
har också förts fram. Det är dock en mer generell fråga hur regionen väljer att hantera olika
varumärken som finns i regionen. Konsekvenserna om en ändring ska göras därvidlag måste
klargöras.
Bolagets uppdrag är att upphandla trafik enligt ägarens beställning, Det innebär, förutom den
direkta upphandlingsprocessen, löpande arbete med trafikplanering, tidtabeller, skoltrafik,
hantering av biljettintäkter, ansvar för biljettmaskiner, hållplatsfrågor, marknadsföring etc.
Vidare verkställs landstingets och sex av länets kommuners ansvar för särskild kollektivtrafik. I
Trafikuppdragen ligger även godsbefordran. Hantering av detta sker i en egen avdelning i
bolaget. Bolaget har i uppdrag att snarast särskilt redovisa förslag till långsiktig hantering av
bussgodsverksamheten.
I bolaget finns resurser för ekonomihantering, IT- stöd, marknadsföring samt kontorsstöd. Även
bussterminalens bemanning på busstorget i Östersund sköts av bolaget. Bolaget leds av en
verkställande direktör. Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 ersättare.
Mer preciserade beskrivningar av organisationen samt diskussionsunderlag från år 2012 biläggs
denna PM. Siffrorna från 2012 är ej uppdaterade.
Med hänvisning till tidigare utredningar, genomförd dialog inför regionbildningen rörande
Regionala kollektivtrafikmyndighetens placering samt erfarenheter från andra regioner gör
regionala utvecklingsförvaltningens bedömningen att fördelarna med att föra in Länstrafiken
AB’s verksamhet i regionens förvaltning överväger i förhållande till att behålla verksamheten i
bolagsform. Förslaget är således att bolaget avvecklas. Dock bör den fortsatta processen
bedöma om bolaget tills vidare ska kvarstå som avtalspart för tecknade avtal för att därigenom
slippa en överföring av dessa avtal till regionen. Om den föreslagna ändringen beslutas följer
också behov att se över rollen för regionala nämndens utskott för infrastruktur och
kommunikationer.
Inriktningen på det fortsatta arbetet bör vara att förändringen genomförs fr.o.m 2016-01-01.

221
3(3)

Beslutsunderlag
Organisation av kollektivtrafikfrågor i Jämtlands län – ett diskussionsunderlag.
Organisation Länstrafiken/Bussgods.
Arbetsuppgifter Länstrafiken.

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämnden förslår Regionfullmäktige
1. Länstrafiken ABs verksamhet inordnas i förvaltningen för regional utveckling från och
med 2016-01-01.
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att organisera verksamheten.

Anders Byström
Förvaltningschef

Berit Eriksson
Chef Verksamhetsstöd

Ruth Ericsson
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer
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Ruth Eriksson

Datum: 2015-01-21

Regional Utveckling

Dnr:RUN/219/2015

Infrastruktur och kommunikationer
Tfn: 063-146561
E-post: ruth.eriksson@regionjh.se

JUSTERING AV NORRLANDSRESANS TAXA
Bakgrund
Norrlandresan är en gemensam taxa för resor med buss över länsgräns mellan Västerbotten,
Västernorrland, Norrbotten och Jämtlands län. Norrlandsresan infördes under 1980-talet.
Taxans periodkort används också som ersättningsgrund för resor inom respektive län på
periodkort/pendlarkort vid resor med Norrtåg.
Taxan för Norrlandsresan är föremål för justering. Senaste förändring gjordes under sommaren
2011.
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och
Norrbotten har tagit fram ett förslag till revidering av taxan.
Förslaget innebär en generell höjning med 3,5 %.

Bedömning
I början av 2014 presenterade konsultfirman WSP en rapport kring taxorna i kollektivtrafiken i
de fyra nordligaste länen där man analyserat taxan utifrån bl a kostnaden för bil på motsvarande
sträckor. I den rapporten kommer man fram till att:
- Generellt är enkelbiljettpriset för högt, speciellt på korta avstånd – upp till 15 km. I
praktiken innebär det de två första km-intervallerna i taxan
- Rabattkortspriserna är för höga
- Periodkortspriserna är för låga – här finns alltså utrymme för att justera taxan uppåt
utan att det teoretisk ska innebär att vi förlorar resenärer
- Att höja taxan med olika procentsatser beroende på biljettyp är möjligt.
- I bland annat Västerbotten har under de senast fem åren sett en tydlig övergång till
periodkort, vilket styrker konsulternas slutsatser att periodkortet idag har för lågt pris.
Periodkortet är idag och kommer också i framtiden vara en giltig biljett på tåg. Det
innebär att periodkortet är en attraktiv produkt och bör prissättas utifrån det.
-

Myndigheterna har vidare diskuterat att taxan bör knytas till någon typ av index så att
en årlig justering görs. Justering nedåt ska inte göras.
Förslaget är att taxan knyts till KPI med motiveringen att:
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-

-

-

Att ett index knutet till taxan ska spegla samhällsutvecklingen hellre än våra
kostnader. Detta eftersom kollektivtrafiken är priskänslig och utsatt för
konkurrens av bl a bilen och en allt för stor höjning av vår taxa kan få väldigt
negativ effekt på resandet i området.
KPI speglar på ett övergripande sätt den allmänna kostnadsutvecklingen i
samhället – bättre än något av övriga index som används i våra trafikavtal för
årlig justering av trafikkostnaderna.
KPI är ett känt begrepp vilket gör det möjligt att kommunicera med våra
resenärer
KPI är ett officiellt index som publiceras av Statistiska Centralbyrån vilket
innebär att det kommer fortsätta publiceras.

Tabellen visar den totala försäljningen av Norrlandsreseprodukter under 2014
Försäljning
Län
Norrlandsresan
Försäljning AC Försäljning BD Försäljning Y Försäljning Z Totalsumma
Enkelbiljetter
13 681 436,00 kr 1 920 771,00 kr 2 083 878,00 kr 2 740 000,00 kr 20 426 085,00 kr
Periodkort
2 118 811,00 kr
8 838,00 kr 3 559 515,00 kr
52 000,00 kr
5 739 164,00 kr
Rabattkort
502 928,00 kr
9 978,00 kr
32 996,00 kr
17 000,00 kr
562 902,00 kr
Totalsumma
16 303 175,00 kr 1 939 587,00 kr 5 676 389,00 kr 2 809 000,00 kr 26 728 151,00 kr
En generell höjning med 3,5 % motsvarar alltså drygt 900 000 kr i årliga intäkter.
Enkelbiljetterna svarar för 76 % av den totala försäljningen och med utgångspunkt i tidigare
resonemang är ambitionen är att hålla tillbaka ökningen av enkelbiljettpriset.
Detta skulle fullt ut innebära en väldigt dramatisk ökning av periodkortspriset. Förslaget är
därför att under ett par års tid göra en justering av taxan som innebär att förhållande mellan
enkelbiljettpriset, rabattkortpriset och periodkortspriset revideras.
Mot bakgrund av detta är vårt förslag att följande justeringar görs i taxan:
Biljettyp
Enkelbiljetter
Rabattkort
Periodkort
Summa

Förslag till justering
+ 2,8 %
+ 2,8 %
+ 4,5 %

Teoretisk intäktsökning
571 930 kr
15 761 kr
258 262 kr
845 954 kr

Ny prislista i detalj bifogas. Prislistan ska, innan den börjar gälla, justeras så att periodkorten, så
långt det är möjligt har ett pris på jämna 10-tal kronor.

225
3(3)

Förlag till beslut
att revidera norrlandsresetaxan med 2,8 % avseende enkelbiljetter och rabattkortsresor
samt med 4,5 % avseende periodkort,
att knyta taxan till KPI för årlig justering. Justering neråt ska inte göras,
att beslutet verkställs från och med 1 juli 2015,
att beslutet verkställs under förutsättning att samtliga Kollektivtrafikmyndigheter i de fyra
nordligaste länen fattar likalydande beslut.

ÄRENDE 28
Utdrag sammanträdesprotokoll

2015-01-29

Utskottet för infrastruktur och kommunikationer

§ 8 Justering av Norrlandsresans taxa
(RUN/219/2015)
Ärendebeskrivning

Norrlandresan är en gemensam taxa för resor med buss över länsgräns mellan
Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtlands län. Taxans för periodkort
används också som ersättningsgrund för resor inom respektive län på
periodkort/pendlarkort vid resor med Norrtåg.
Taxan för Norrlandsresan är föremål för justering. Senaste förändring gjordes sommaren
2011.

Beslutsunderlag

Justering av Norrlandsresans taxa, PM.

Förvaltningschefens förslag

Utskottet för infrastruktur och kommunikationer föreslår Regionala utvecklingsnämnden
att föreslå Regionfullmäktige besluta
1. norrlandsresetaxan revideras med 2,8 % avseende enkelbiljetter och
rabattkortsresor samt med 4,5 % avseende periodkort,
2. taxan knyts till KPI för årlig justering. Justering neråt ska inte göras,
3. beslutet verkställs från och med 1 juli 2015,
beslutet verkställs under förutsättning att samtliga Kollektivtrafikmyndigheter i de
fyra nordligaste länen fattar likalydande beslut.
UTSKOTTET FÖR INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONERS BESLUT
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer föreslår Regionala utvecklingsnämnden
att föreslå Regionfullmäktige besluta
1. norrlandsresetaxan revideras med 2,8 % avseende enkelbiljetter och
rabattkortsresor samt med 4,5 % avseende periodkort,
2. taxan knyts till KPI för årlig justering. Justering neråt ska inte göras,
3. beslutet verkställs från och med 1 juli 2015,
4. beslutet verkställs under förutsättning att samtliga
Kollektivtrafikmyndigheter i de fyra nordligaste länen fattar likalydande
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDE 28
Utdrag sammanträdesprotokoll

2015-02-17
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 16 Justering av Norrlandsresans taxa
(RUN/219/2015)
Ärendebeskrivning

Norrlandresan är en gemensam taxa för resor med buss över länsgräns mellan
Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtlands län. Taxans periodkort används
också som ersättningsgrund för resor inom respektive län på periodkort/pendlarkort vid
resor med Norrtåg.
Taxan för Norrlandsresan är föremål för justering. Senaste förändring gjordes under
sommaren 2011.

Beslutsunderlag

Justering av Norrlandsresans taxa, PM.
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer 29 januari 2015, § 8

Utskottet för infrastruktur och kommunikationers beslut

Utskottet för infrastruktur och kommunikationer föreslår Regionala utvecklingsnämnden
att föreslå Regionfullmäktige
1. Taxan för Norrlandsresan revideras med 2,8 % avseende enkelbiljetter och
rabattkortsresor samt med 4,5 % avseende periodkort,
2. Taxan knyts till KPI för årlig justering. Justering neråt ska inte göras,
3. Beslutet verkställs från och med 1 juli 2015,
4. Beslutet verkställs under förutsättning att samtliga
Kollektivtrafikmyndigheter i de fyra nordligaste länen fattar likalydande
beslut.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår regionala

utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

1. Taxan för Norrlandsresan revideras med 2,8 % avseende
enkelbiljetter och rabattkortsresor samt med 4,5 % avseende
periodkort,
2. Taxan knyts till KPI för årlig justering. Justering neråt ska inte göras,
3. Beslutet verkställs från och med 1 juli 2015,
4. Beslutet verkställs under förutsättning att samtliga
Kollektivtrafikmyndigheter i de fyra nordligaste länen fattar
likalydande beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

227

1(1)

ÄRENDE 28

228

OMRÄKNING PRISLISTA NORRLANDSRESAN
FÖRSLAG TAXA FR O M 2015-07-01
Priser i Kronor för vuxen, ungdom och barn
KM
Avstånd

0-7
8-15
16-22
23-30
31-37
38-45
46-52
53-60
61-67
68-75
76-82
83-90
91-97
98-105
106-112
113-120
121-127
128-135
136-143
144-151
152-157
158-167
168-175
176-181
182-187
188-195
196-201
202-229
230-249
250-267
268-291
292-307
308-335
336-359
360-391
392-415
416-460
461-520
521-590
591-1024

Enkelbiljett
Ung
Vuxen
dom

24 kr
30 kr
40 kr
46 kr
55 kr
64 kr
72 kr
78 kr
86 kr
96 kr
105 kr
113 kr
118 kr
125 kr
135 kr
140 kr
152 kr
159 kr
162 kr
177 kr
182 kr
195 kr
200 kr
209 kr
220 kr
228 kr
234 kr
259 kr
270 kr
291 kr
318 kr
334 kr
341 kr
348 kr
366 kr
381 kr
398 kr
452 kr
475 kr
521 kr

18 kr
23 kr
30 kr
35 kr
41 kr
48 kr
54 kr
58 kr
65 kr
72 kr
79 kr
85 kr
88 kr
94 kr
101 kr
105 kr
114 kr
119 kr
121 kr
133 kr
137 kr
147 kr
150 kr
157 kr
165 kr
171 kr
176 kr
194 kr
202 kr
219 kr
239 kr
250 kr
256 kr
261 kr
274 kr
286 kr
299 kr
339 kr
356 kr
391 kr

Barn

Vuxen

12 kr
15 kr
20 kr
23 kr
28 kr
32 kr
36 kr
39 kr
43 kr
48 kr
52 kr
57 kr
59 kr
63 kr
67 kr
70 kr
76 kr
79 kr
81 kr
89 kr
91 kr
98 kr
100 kr
105 kr
110 kr
114 kr
117 kr
130 kr
135 kr
146 kr
159 kr
167 kr
171 kr
174 kr
183 kr
191 kr
199 kr
226 kr
237 kr
261 kr

110 kr
148 kr
190 kr
221 kr
264 kr
307 kr
349 kr
375 kr
410 kr
466 kr
502 kr
527 kr
565 kr
601 kr
650 kr
680 kr
730 kr
761 kr
810 kr
845 kr
878 kr
926 kr
968 kr
1 005 kr
1 055 kr
1 097 kr
1 123 kr
1 250 kr
1 307 kr
1 384 kr
1 541 kr
1 605 kr
1 634 kr
1 670 kr
1 751 kr
1 826 kr
1 908 kr
2 172 kr
2 283 kr
2 504 kr

6-resor
Ung
dom

83 kr
111 kr
142 kr
166 kr
198 kr
230 kr
261 kr
281 kr
308 kr
350 kr
376 kr
395 kr
423 kr
451 kr
487 kr
510 kr
547 kr
571 kr
607 kr
634 kr
658 kr
695 kr
726 kr
754 kr
791 kr
823 kr
842 kr
937 kr
980 kr
1 038 kr
1 156 kr
1 204 kr
1 226 kr
1 252 kr
1 313 kr
1 370 kr
1 431 kr
1 629 kr
1 712 kr
1 878 kr

Barn

55 kr
74 kr
95 kr
111 kr
132 kr
153 kr
174 kr
187 kr
205 kr
233 kr
251 kr
263 kr
282 kr
301 kr
325 kr
340 kr
365 kr
380 kr
405 kr
423 kr
439 kr
463 kr
484 kr
502 kr
527 kr
548 kr
561 kr
625 kr
654 kr
692 kr
771 kr
803 kr
817 kr
835 kr
875 kr
913 kr
954 kr
1 086 kr
1 141 kr
1 252 kr

Periodkort
30 dagar
Vuxen

710 kr
790 kr
820 kr
890 kr
1 050 kr
1 150 kr
1 270 kr
1 360 kr
1 460 kr
1 540 kr
1 650 kr
1 670 kr
1 680 kr
1 690 kr
1 700 kr
1 720 kr
1 740 kr
1 810 kr
1 890 kr
1 970 kr
2 030 kr
2 110 kr
2 220 kr
2 300 kr
2 400 kr
2 540 kr
2 650 kr
2 790 kr
2 810 kr
2 930 kr
2 990 kr

ÄRENDE 29
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Region Jämtland Härjedalen
Varumärkesarkitektur 20150120
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Johan Gromark & Frans Melin

Johan Gromark
Varumärkeskonsult och forskare i
varumärkessstrategi på
ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Frans Melin
Varumärkeskonsult och forskare i
varumärkessstrategi på
ekonomihögskolan vid Lunds universitet
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Kandidater till kärnvärden – nytänkande
Agenda

•

Nyttan med varumärken i offentlig sektor

•

Projektets övergripande syfte

•

Varumärkesstrategi för Region Jämtland Härjedalen

•

Varumärkesstrategi och varumärkesarkitektur

•

Olika typer av varumärkesarkitektur

•

Förslag på varumärkesarkitektur för Region Jämtland Härjedalen

•

Frågor
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Varumärken ur ett nyttoperspektiv

• Legitimitetsutveckling
• Intäktsgenerering
• Kompetensförstärkning
• Effektivitetsförbättring
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Kandidater till kärnvärden – nytänkande
Övergripande syfte med varumärkesprojektet

•

Målsättningen med varumärkesarbetet är att skapa förutsättningar för att Region

Jämtland Härjedalen ska bli så synligt och tydligt som möjligt.

•

Landsting och regioner uppfattas idag som tämligen abstrakta av de flesta

medborgare. Det är därför ur demokratisk synvinkel viktigt att medborgare får
kunskap om vad Region Jämtland Härjedalen representerar. En synlig och tydlig
region blir lättare att interagera med och det blir lättare att utvärdera dess

verksamhet och därigenom utöva sina demokratiska rättigheter.

234

Organisationens varumärke och platsens varumärke

Medarbetare
Kunder/Patienter

Organisation

Näringsliv
Turism
Boende

Plats

235

BOI-hjulet

Varumärkesarkitektur

236

Syfte

• Målsättningen är att organisera användningen av kännetecken för
att skapa förutsättningar för att Region Jämtland Härjedalen ska
framstå så synligt och tydligt som möjligt.
• Syftet med detta är tränga igenom informationsbruset på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt. Detta underlättar i sin tur
rekrytering, kontakter med andra organisationer, kontakter med
invånare etc.
• Landsting och regioner uppfattas idag som tämligen abstrakta av
de flesta medborgare. Det är därför ur demokratisk synvinkel
viktigt att medborgare får kunskap om vad Region Jämtland
Härjedalen representerar. Detta underlättas av en enkel och tydlig
varumärkesarkitektur.
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Varumärken
Att arbetaidag
med kärnvärden
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Varumärkesnivåer
Att arbeta med kärnvärden
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Varumärkesnivåer
Att arbeta med kärnvärden

Tre varumärken
kommuniceras i en och
samma annons – där samtliga
tre varumärken tillhör en och
samma organisation.

För mottagaren är det mycket
svårt att förstå hur dessa
varumärken hänger ihop
eftersom det ger ett rörigt
intryck.

240

Alla Att
vill arbeta
ha enmed
egen
identitet – och skapar egna identiter om det ges möjlighet
kärnvärden

LFlBeL
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Alla Att
vill arbeta
ha enmed
egen
identitet – och skapar egna identiter om det ges möjlighet
kärnvärden

'-ABe...

242

Varumärkesarkitektur

• Hur många varumärken ska vi arbeta med?
• Hur många nivåer ska vi arbeta med?
• Vilka roller ska varumärkena ha?

• Vilka relationer ska varumärkena ha?
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Strategiska alternativ

Modervarumärke

Hybridstrategier
Moder/Dotter

Dotter/Moder

Individuella
varumärken

244

Strategiska alternativ – generella för- och nackdelar

Modervaru
märke
Hög kostnadseffektivitet
Hög kapitalisering
Hög risk

Låg flexiblitet

Hybridstrategier

Individuella
varumärken
Låg kostnadseffektivitet
Låg kapitalisering
Låg risk
Hög flexiblitet
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Varumärkesarkitektur i andra landsting

FOLKTANDVÅRDEN
VÄSTERBOTTEN

~~ Folktandvården Skåne
....

En del av Region Skåne

@

FolktandvArden i Uppsala län

Folktandvården
OR!'BRO lÄNS LANDSTING

'-ABe...
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Strategiska alternativ - logotyper

Modervarumärke

Hybridstrategier
Moder/Dotter

Dotter/Moder

Region Jämtland HärjedalenRegion Jämtland HärjedalenFolktandvården
Folktandvården

Individuella
varumärken

Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen

Landstingsbostäder i Jämtland AB
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Strategiska alternativ - logotyper

Modervarumärke

Hybridstrategier
Moder/Dotter

Region Jämtland Härjedalen
+
+
+
+
+
+
+
+

-

Tydligt
Nytt och fräscht
Får förståelse för hur stor organisationen är
Stor förändring = skapar synlighet
Lägre kostnader för marknadsföring
Enklare att använda
Positiv spillover
Marknadsföring internt (vi är stora)

Negativ spillover
Konformism
Utmanade kommunikativt för "delarna"
Etablerade varumärken försvinner kan skapa "badwill"
Dämpar entreprenörskap

Dotter/Moder

Individuella
varumärken
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Strategiska alternativ - logotyper

Modervarumärke

Individuella
varumärken

Hybridstrategier
Moder/Dotter

Dotter/Moder

Region Jämtland Härjedalen

Landstingsbostäder i Jämtland AB

+
+
+
+

-

Sticka ut, vara speciell
Bevarar kulturer i kulturen
Bevarar etablerade varumärken
Kortsiktigt enkelt att implementera

Stärker inte helheten
Dyrt
Stärker individualister
Spretigt
Förvirrande
Går helt emot ledningens vision
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Strategiska alternativ - logotyper

Modervarumärke

Hybridstrategier
Moder/Dotter

Dotter/Moder

Region Jämtland Härjedalen
Folktandvården

+ Jämtland-Härjedalen blir huvudsak
+ Lättare att få med anställda om det finns någon
form av gammal identitet kopplad
- Vilseledande, många element, dålig kommunikation
- Blir mycket olika namn i organisationen

Individuella
varumärken
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Strategiska alternativ - logotyper

Modervarumärke

Hybridstrategier
Moder/Dotter

Dotter/Moder

Folktandvården
Region Jämtland Härjedalen

+ Konfliktfri mellanlösning
+ Behåller varumärken
+ Kan vara tydligare för mottagaren
i annonser/utskick
- Mellanlösning
- Marknadsför inte regionen
tillräckligt, bygger enheten istället
för helheten

Individuella
varumärken

251

Rekommendation
implementering av ny varumärkesarkitektur
Att arbeta med kärnvärden
1. Prioritera användning av ett varumärke – Region Jämtland Härjedalen
Denna strategi kallas modervarumärkesstrategi och är överlägsen när det gäller att skapa synlighet och tydlighet på ett
kostnadseffektivt sätt. Denna strategi bör gälla all kärnverksamhet.
2. Utvärdera varje enskilt varumärke i portföljen
Varför ska verksamheten ha en egen logotyp? Varför ska verksamheten ha ett särskiljande namn? Kom ihåg att varje
särprofilering som medges skapar ett prejudikat. Vanligt i verksamhet som motsvarar er är att varumärken som ges
undantag uppfyller flera av följande kriterier: verksamheten har ur objektivt perspektiv ett välkänt varumärke, befinner sig
på en internationell marknad, att man har ett stort behov av marknadskommunikation gentemot konsumenter på en
konkurrensutsatt marknad.
3. Ändra namn där bara Jämtland ingår till Jämtland Härjedalen. Ändra namn som innehåller län eller landsting till
region
Vid byte av namn prioritera generiska/beskrivande namn på verksamheten (ex. Regionbostäder AB istället för
Landstingsbostäder AB)
4. Skapa policy för hur regionorganisationens logotyp ska användas vid samprofilering med andra verksamheter
Utveckla principer som styr när regionorganisationen ska framstå som huvudavsändare eller som en avsändare bland flera.
5. Fasa ut alla projektvarumärken
Skapa en tydlig policy för när och hur eventuella nya varumärken ska utvecklas
6. Skapa en tids- och handlingsplan för när och hur varumärken ska förändras eller fasas ut
Detta initiativ bör koordineras med regiondirektörens övergripande plan för organisationsförändring
7. Planera noggrannt för hur ett beslut i denna riktning ska förankras i berörda verksamheter
En verksamhets varumärken upplevs ofta ha en stor betydelse för framgång och bidra till medarbetarnas identitet. Det är
därför oerhört viktigt att genomföra en sådan här förändring med en tydlig pedagogik som förklarar varför denna
förändring ska äga rum och vad både den enskilda verksamheten och regionorganisationen som helhet kan vinna på
denna förändring över tid. I samband med detta är det också viktigt att tydligt visualisera vilka konsekvenser
förändringarna får.
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Exempel på hur en
modervarumärkesstrategi kan se ut för
Region Jämtland Härjedalen

Region jämtland härjedalen
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exempel på broschyr

skyltexempel
VÄLKOMMEN TILL

VÄLKOMMEN TILL

Birka folkhögskola

Birka folkhögskola

BIRKA FOLKHÖGKSOLA
visitkortsexempel

Stet clita kasd gubergren
No sea takimata sanctus
Lorem ipsum dolor sit amet

Gunnar Björklund
Rektor
Birka Folkhögskola
Telefon: 063-14 68 09 Mobil: 070-677 63 62
E-post: gunnar.bjorklund@regionjh.se
Besöksadress: Birkavägen 25
Postadress: 836 95 Ås
www.webbplats.se

Africalinjen

Stet clita kasd

Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum.

Gubergren
Sit amet
Lorem ipsum dolor
No sea takimata sanctus

exempel på folder

BIRKA

Consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua.

FOLKHÖGKSOLA

At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet.

Fritidsledarutbildning

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et
ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, con
setetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores rebum.

Birka Folkhögskola
Birkavägen 25
836 95 Ås
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Grafisk profil
MANUAL FÖR FORM- OCH BILDSPRÅK
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GRAFISK PROFIL
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DNR RS/426/2015

HANDLÄGGARE
Kommunikationsstaben
Gun Råberg-Kjellerstrand
BESLUTAD AV
Regionfullmäktige
DATUM:
2015-04-15
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Vårt visuella varumärke
Här i Region Jämtland Härjedalens grafiska profil hittar du information om
vår logotyp, våra teckensnitt, färger, bilder och grafiska element samt hur
dessa ska användas för att förpacka vår information.
Profilen är till för att förstärka vår identitet och förmedla den bild av oss
själva som vi önskar, att stärka vårt varumärke. Att konsekvent använda oss
av samma grafiska form- och bildspråk gör att vi blir tydligare som avsändare
och vi gör det lättare för våra mottagare att identifiera oss i vårt allt tätare
informationssamhälle. En enhetlig grafisk profil speglar också att vi är en
professionell organisation och den bidrar till att spara tid och pengar i vårt
kommunikationsarbete.
Den grafiska profilen beslutas av regionfullmäktige. Alla medarbetare har ett
ansvar för att den grafiska profilen följs, men den ytterst ansvarige är
kommunikationschefen för Region Jämtland Härjedalen.

Margareta Winberg
Ordförande i Regionfullmäktige

Björn Eriksson
Regiondirektör
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Logotyp
En kombination av symbol och ordbild
Färgval
Färgsättningar
Två grundvarianter
En logotyp för alla verksamheter
Vid andra språksammanhang än svenska
Placering
Frizon
Storlek och storleksförändring
Felaktig användning
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Logotyp
Logotypen är vår avsändarsymbol och det starkaste grafiska kännetecknet för
vår organisation. Därför ska den användas i all vår visuella kommunikation.

logotyp

ordbild

symbol

En kombination av symbol och ordbild
Vår logotyp består av en symbol och en grafisk sammansatt ordbild av vårt
organisationsnamn. Logotypen ska användas i sin helhet – symbol och
ordbild. Att bara använda symbolen skulle medföra att vi riskerar att vårt
budskap saknar tydlig avsändare eftersom symbolen i sig inte är tillräckligt
känd. Enbart symbolen får dock användas som dekorelement för att
förstärka oss i vår visuella kommunikation, dock inte utan logotypen. Läs
mer under rubriken Dekorelement.

Ordbilden Region Jämtland Härjedalen
Ordbilden Region Jämtland Härjedalen är skapad genom att skilja på region
och Jämtland Härjedalen. På så sätt blir båda begreppen i vårt långa
organisationsnamn synligare. Valet att ha texten högerställd är gjord för att
ge en positivt uppåtgående känsla.
Typsnittet som är använt för att skapa ordbilden heter Neutraface. Det är
geometriskt uppbyggt med vinklar och symmetri precis som symbolen.
Texten är skriven i versaler för att ytterligare stärka kopplingen till symbolen
– se exempelvis formerna på A/Ä/N/M.

GRAFISK263
PROFIL
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Symbolen
Symbolen är framtagen för att belysa vår natur som är en av våra största
styrkor för varumärket Region Jämtland Härjedalen. De gröna pilformade
delen ska symbolisera våra fjäll som är en av de största kanske mest kända
styrkorna i vår natur. Att det är två fjälltoppar ska även symbolisera att vi har
två landskap i vår region – Jämtland och Härjedalen. Fjällets naturliga
uppåtgående toppar ska visa vår regions riktning, att vi vill uppåt och framåt.
De cirka 17 000 sjöar med tillhörande vattendrag som också finns i vår
regions natur har i logotypen utformats som en spegling i blått av fjällen.
Linjerna på vattnet är placerade med olika avstånd för att skapa en vågeffekt i
perspektiv. Den öppna ytan mellan fjällen och vattnet står för öppenhet och
välkomnande.
Tankarna bakom logotypens form är också att den ska vara enkel och inte för
abstrakt för att försöka skapa en lätt igenkänning för betraktaren.

Färgval
Den gröna färgen i logotypen är vald för att symbolisera det gröna gräset och
skogarna i vår natur, men även för att skapa associationer som människan
har djupt rotade till olika färger. Den gulgröna nyansen står för positivitet,
tillväxt och framåtanda. De gröna fjällen med vitt runtomkring ska även
spegla att vi är både en vinter- och sommarregion. I den vita versionen av
loggan blir kopplingen till vinter starkare än i logotypens originalutförande
som är grön och blå.
Den lite blågråa färgen är vald för att associeras med vattendrag och is,
sommar- och vintertid.
Ordbilden är gjord i svart för att skapa en tydlig kontrast till symbolen.
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Original
- används i första hand

Används i andra hand
- vit outline på symbolen

Färgsättningar
Logotypen ska i första hand användas i sin originalfärgsättning. Då detta inte
går finns det några alternativa varianter som är framtagna. Vid en svartvit
produktion används i första hand logotypen i gråskala och vid enfärgstryck
används den vita varianten. Undvik den helt svarta logotypen så långt det är
möjligt. Vilka värden färgerna har i olika färgsystemen finns att läsa under
rubriken Färgvärden i avsnittet om färger.

Två grundvarianter
Används i tredje hand
- vit outline på symbolen
och vit ordbild

För att öka flexibiliteten av logotypens användningsområde finns den
framtagen i några olika varianter. De två grundvarianterna är liggande och
stående. Använd den variant som passar bäst
för det aktuella formatet och sammanhanget.

Används i fjärde hand
- vit ordbild och symbol i vitt
med vattnet i opacitet

liggande

Gråskala

stående

Undantagsvarianter
Vid undantagsfall finns ytterligare två varianter av logotypen. Den tvåradiga
varianten används om ytan där logotypen ska vara är mycket liten, som
exempelvis på en penna. Den vertikala varianten av logotypen används om
ytan där logotypen ska vara är smal, exempelvis på stående flaggor.

Enfärgad vit

Enfärgad svart
- används endast i
undantagsfall
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En logotyp för alla verksamheter
Region Jämtland Härjedalen är en stor organisation med ett stort och brett
ansvarsområde där alla arbetar för ett och samma övergripande mål. Genom
att använda oss av en enda avsändarsymbol/logotyp, så kallade
modervarumärkestrategi, ökar vi chansen att bli tydligare som avsändare för
vår organisation.
En gemensam logotyp för alla verksamheter ökar också chansen att bli
synligare i omvärldens allt större informationsutbud jämfört med om vi
skulle ha haft 10-20 olika avsändarsymboler. Strategin har också stora
ekonomiska fördelar. Vilket budskap eller vilken del av organisationen som
kommunicerar ska framgå på annat vis än via logotypen.
Inga egna logotyper för verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen får
förekomma. Det är den gemensamma logotypen och profilens regler som
gäller för alla våra verksamheter. Undantag för detta får endast göras efter
beslut i regionstyrelsen.

Vid andra språksammanhang än svenska
För tillfällen där vår logotyp ska finnas med i ett engelskspråkigt
sammanhang används den i sitt originalutförande utan ändring.
I sydsamiska sammanhang finns vår logotyp framtagen med en sydsamisk
ordbild.

Placering
Logotypen ska i första hand finnas med på framsidan av våra produktioner
och vara placerad så att den harmonierar med övrig form. Glöm inte att ta
hänsyn till logotypens frizon.

Frizon
Runt om logotypen ska det alltid finnas en frizon, en yta fri från andra bilder
och texter. Detta för att logotypen ska synas tydligt. Frizonen är ett mått på
den minsta tillåtna fria ytan. Ju mer utrymme som finns runt logotypen,
desto tydligare framträder den.
Samma fria yta gäller också till ytterkanten på de material där logotypen ska
placeras. Logotypen får med andra ord inte placeras så nära kanten att
frizonen inte finns med.
Storleken på frizonen ska vara lika stort som den vita ytan mellan det mindre
fjället och vattnet. Frizonen är inkluderad i bildfilen i de logotyper som finns
att hämta på våra webbplatser och som finns monterade i våra
dokumentmallar.
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FELAKTIG ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN

Storlek och storleksförändring
10 mm

10 mm

Storleken på logotypen ska anpassas utifrån varje enskild produktion.
Undvik att göra logotypen så liten att dess text inte tydligt går att läsa.
Vår rekommendation är att inte göra logotypen så att symbolen blir mindre
än 10 mm hög.
Vid förändring av logotypens storlek är det viktigt att se till att logotypens
proportioner inte ändras. Detta syns om man granskar fjällen och vattnets
spegling i symbolen som tillsammans ska bilda en kvadrat.

Felaktig användning
Logotypen ska alltid behålla sitt formgivna utseende och får inte förändras.
Risken är annars att logotypen tappar sin igenkänning eller organisationen
upplevs som oprofessionell. Logotypen får heller inte användas i rubriker
eller löpande text eller som exemplen här nedan.

Ändra inte logotypens
proportioner.

Ändra inte de inbördes storlekarna
eller placeringarna i logotypen.

Ändra inte färg på symbolen.

Ändra inte färg på ordbilden.

Beskär inte logotypen på
något sätt.

Placera inte logotypen i en
egen ram.
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Färger
Profilfärger
Färgvärden i olika färgsystem
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Färger
Färger spelar en viktig roll i ett kommunikationssammanhang. De ska
tillsammans med budskap och form fånga mottagarens uppmärksamhet.
Genom att använda ett begränsat antal färger fungerar färgen också som en
förstärkare av avsändaren.

Profilfärger
Den gulgröna färgen som återges i logotypens symbol är vår grundfärg. Den
är vald för att symbolisera det gröna gräset och skogarna i vår natur, men
även för att skapa en känsla av positivitet, tillväxt och framåtanda.
Övriga färger som kan användas för att förstärka oss som avsändare är vitt,
blått, grått och svart. Även dessa färger har kopplingar till vår natur men
skapar en fin kontrast till den gulgröna grundfärgen.

Färgvärden i olika färgsystem
PANTONE

CMYK

RGB

VINYL

Bestruket

Obestruket

Bestruket

Obestruket

MACal

375

2291

41, 0, 78, 0

30, 0, 66, 0

151, 251, 0

9849-54

642

642

13, 2, 1, 1

14, 3, 2, 0

213, 228, 231

9839-44

Warm Gray 1

3, 3, 6, 7

2, 3, 7, 8

215, 210, 203

Warm Gray 3

9, 11, 13, 20

8, 9, 11, 20

191, 184, 175

Vit
Svart

0, 0, 0,100

44, 42, 41
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Teckensnitt
För trycksaker – Helvetica Neue och Adobe Garamond
För skärm och utskrift – Arial och Georgia
För trycksaker som även ska presenteras på skärm
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Teckensnitt
Val av teckensnitt är en viktig del i en grafisk profil. Formen på bokstäverna
skapar igenkänning i vår visuella kommunikation. De teckensnitt som ingår i
Region Jämtland Härjedalens grafiska profil är Helvetica Neue, Adobe
Garamond, Arial och Georgia.
Arial Narrow
Arial
Georgia

Bildskärmar och skrivare har betydligt sämre upplösning och detaljåter
givning än en tryckt produktion. Detta innebär att förutsättningarna och
kraven på teckensnitten blir olika. För att skapa bästa möjliga läslighet har vi
därför delat in våra teckensnitt efter användningsområde.

För trycksaker – Helvetica Neue och Adobe Garamond
Helvetica Neue och Adobe Garamond är de teckensitt som ska användas när
ett informationsmaterial ska tryckas, exempelvis tidningsannonser och
broschyrer.
Helvetica Neue används som rubrikteckensnitt och kortare informations
texter som exempelvis bildtext, kontaktuppgifter och tabeller. Helvetica Neue
skapar en modern känsla samtidigt som den med dess raka enkla former är
tidlös.
Adobe Garamond används främst till längre sammanhängande texter, så
kallade brödtexter, men kan även användas som rubrikteckensnitt då det
krävs en större kontrast mellan rubriknivåerna. Adobe Garamond har en
tunn och varierad skillnad på linjerna samt en mycket detaljerad
bokstavsform. Vid trycksaksproduktioner skapar detta en vacker och lättläst
text.

För skärm och utskrift – Arial och Georgia
Arial och Georgia är de teckensitt som ska användas när ett
informationsmaterial ska läsas på skärm eller på en utskrift som exempelvis
kallelser, verksamhetsplaner och blanketter.
Arial används som rubrikteckensnitt och kortare informationstexter
exempelvis bildtext, kontaktuppgifter och tabeller. Arial används i vårt
internt producerade informationsmaterial. Det teckensnittet är framtaget för
att vara så lik Helvetica som möjligt.
Georgia används främst till längre sammanhängande texter, så kallade
brödtexter, men kan även användas som rubrikteckensnitt då det krävs en
större kontrast mellan rubriknivåerna.
Georgia är ett teckensnitt som är speciellt framtaget och optimerat just för
skärmläsning samt för att fungera bra i utskrift. Georgia har öppna, breda
och förhållandevis höga bokstavsformer som skapar ett ljust intryck och är
optimalt för skärmläsning. Teckensnittens linjer är kraftiga för att skapa en
hög kontrast på skärmen.
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Arial och Georgia är gratisvarianter och finns på de flesta dagens PC-datorer.
Det gör att våra interna dokument inte riskerar att sakna teckensnittet
oavsett om det skickas inom eller utanför organisationen.

För trycksaker som även presenteras på skärm
Informationsmaterial som tas fram för en tryckproduktion läggs oftast även
som pdf-fil på webben. I dessa fall behövs inga dubbletter av materialet
skapas.
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HELVETICA NEUE

ARIAL

Thin

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Roman

Arial fet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

Medium

Arial Narrow

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
Condensed Light

Arial Narrow fet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
Condensed

GEORGIA
Georgia
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÅÄÖ

Condensed medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789
Georgia fet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ADOBE GARAMOND
Adobe Garamond

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
Adobe Garamond fet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

0123456789
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Pappersval

17(34)

18(34)

274

GRAFISK PROFIL
REGLER
DNR RS/426/2015

Pappersval
För trycksaker ska papper Scandia 2000 White användas. Det är ett kritvitt
obestruket papper, där vitheten och den matta ytan ger en mjuk och naturlig
känsla och gör texten lätt att läsa.
Det vita papperet ger också en extra kontrast i bildtryck och ger en sober och
fräsch känsla. Tänk på att färger och bilder har en tendens att bli mörkare när
de trycks på ett obestruket papper.
Scandias ytvikt 80-100 gram är godkända av Plusgirot för OCR. Papperet är
träfritt, åldersbeständigt och blekningsmetoden som används är klorfri.
Papperet uppfyller också PEFC:s regler för ansvarsfullt skogsbruk.
Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 samt miljöcertifierat enligt ISO 14001.
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Bilder
Dekorelement
Inför val och användning av bilder
Sökvägar till bilder
Lagar och regler
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Dekorelement
För att ytterligare förstärka vår grafiska identitet och igenkänningen av
Region Jämtland Härjedalen finns ett dekorelement, som får beskäras, och
som består av logotypens symbol i olika färgvarianter.
Dekorelement måste alltid användas tillsammans med logotypen. Att bara
använda dekorelementet/symbolen skulle medföra att vi riskerar att vårt
budskap saknar tydlig avsändare eftersom symbolen inte är tillräckligt känd.
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Bildval
En bild kan förmedla en känsla eller göra skrivet material mer tillgängligt. Ett
genomtänkt användande av bilder stärker varumärket för Region Jämtland
Härjedalen. Hur vi använder våra bilder och de regler som finns gäller
oavsett om det är ett fotografi, en illustration, rörliga bilder, en trycksak eller
utskrift, på en webbplats eller i sociala medier.

Inför val och användning av bilder
En bild ger ett omedelbart intryck som kan påverka hur hela budskapet
uppfattas och det är därför viktigt hur vi jobbar med våra bilder. Bilder som
används ska vara ett stöd för innehållet i materialet. Använd inte rena
utfyllnadsbilder som saknar koppling till texten. Det kan leda till att
mottagaren börjar tänka på annat och missar budskapet.
Inför ett bildval gäller det att följa de lagar och riktlinjer som finns, till
exempel upphovsrättslagen och modelltillstånd.

Kvalitet
Förutom bildens innehåll påverkar även bildens kvalitet om budskapet når
fram. Det är viktigt att använda bilder av bra kvalitet. Till exempel bilder
tagna med rätt ljus, fokus och skärpa samt med hög kontrast, färgmättnad
och utan oönskade skuggor.

Egna bilder
Generellt bör vi undvika att använda egna bilder i våra produktioner. Detta
med tanke på de lagar, regler och tillstånd som gäller för bilder men även
med tanke på att våra bilder ska ha en hög kvalitet och spegla vår
professionalism. I vissa sammanhang kan det ändå vara befogat att använda
egna bilder. Ta gärna kontakt med grafiskt ansvarig på
kommunikationsstaben om du känner dig osäker.

Aktualitet
Välj bilder som känns aktuella – kläder och frisyrer kan avgöra om bilden
känns ny. Tänk också på att använda säsongsrelaterade bilder – mitt i
sommaren känns det till exempel inaktuellt med vinterbilder och tvärtom.

Mångfaldsperspektiv
Det är viktigt att spegla Region Jämtland Härjedalens mångfaldsperspektiv
genom att försöka välja bilder som representerar olika grupper i samhället –
barn, män, kvinnor, pensionärer, funktionsförmåga, sexuell läggning,
transperspektiv, nationella minoriteter och så vidare. Tänk också på hur olika
grupper förhåller sig till varandra.
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Bilder från Jämtland och Härjedalen
Vid val av naturbilder måste dessa vara från Jämtland eller Härjedalen. En
fjällbild ska alltså inte visa toppen på Kebnekaise och en bild på vatten ska
inte avslöja att det är ett hav man ser.
Använd bilder med fjäll där människor syns, annars kan det lätt uppfattas
ödsligt i till exempel en annons.
När det gäller genrebilder behöver motivet inte vara från Jämtland eller
Härjedalen. Detta gäller även människor, förutom när dessa är
vårdrelaterade och kan identifieras utifrån klädsel, logotyper och så vidare.
Kontrollera även utryckningsfordon så att dessa enbart har Region Jämtland
Härjedalens logotyp.

Verksamhetsbilder
Verksamhetsbilder är bilder som visar vår dagliga verksamhet. Det är viktigt
att ha med människor på bilderna för att få en levande känsla. Även svåra
och jobbiga situationer kan speglas, alltid med respekt för den eller dem som
finns med på bilden.

Clipart
Illustrationer, fotografier och rörliga bilder från Clipart ska inte användas.
Anledningen till detta är främst att Clipart-bilderna är massproducerade och
används i stor omfattning av många olika typer av organisationer och företag.
En annan anledning är att kvaliteten på Clipart-bilderna varierar.

Bildtext
Bildtexter bör användas när bildens innehåll behöver förtydligas. Texten
placeras i första hand under aktuell bild. I de fall då en text placeras i en bild,
bör det göras på ett sådant parti som medger god läslighet. I bildtexter på
Region Jämtland Härjedalens interna och externa webbplatser är det viktigt
att beskriva vad bilden föreställer så att information blir tillgänglig även för
synskadade och läshandikappade.

Fotografens namn
Det ska framgå vem som tagit de bilder vi använder genom att vi anger
fotografens namn i våra produktioner, detta enligt upphovsrättslagen. I
undantagsfall kan dessa så kallade fotobylines väljas bort, men bara efter
överenskommelse med fotografen.

Bild som bakgrund
Vid användning av en bild som bakgrund ska eventuell text placeras så att
texten blir tydlig och läslig. När lämpliga bilder saknas är det bättre att avstå
från att använda en bild som bakgrund.
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Sökvägar till bilder
Det finns några olika vägar att gå för att hitta bilder till våra produktioner.
Några är gratis och några kostar pengar, men för alla gäller samma lagar och
regler för bildanvändning. Följs inte dessa kan vi få betala dryga böter.

Kostnadsfria bilder
Region Jämtland Härjedalen har en egen bildbank med både genrebilder och
bilder från olika delar av vår verksamhet. Dessa bilder är friköpta och får
användas enligt de upphovs- och de användarättigheter som gäller för
respektive bild. Kontakta grafiskt ansvarig på kommunikationsstaben för att
få tillgång till bildbanken.

Köp av bilder
Vid köp av befintliga bilder eller beställning av fotografering kontakta
kommunikationsstaben för hjälp och stöd.

Internet
Att en bild finns på Internet betyder inte att den är gratis och fri att använda.
Här gäller upphovsrättslagen och regler för modelltillstånd. Att inte följa
lagen kan leda till dryga böter.
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Lagar och regler
Upphovsrättslagen
Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd för sitt verk. Precis
som patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion, skyddar upphovsrätts
lagen bildens återgivning av ett motiv. Upphovsrättslagen gäller för ett
specifikt köpetillfälle, om inget annat avtalas. Detta innebär att du inte kan
återanvända en bild i ett annat sammanhang utan att först kontakta
upphovspersonen. Upphovsrättslagens regler gäller för såväl analog som
digital användning.

Förändringar av bildens original
En originalbild får inte beskäras, retuscheras eller manipuleras varken
digitalt eller genom andra ändringar. Enligt Svenska Fotografers Förbund
finns en praxis som säger att bilder för redaktionell publicering får beskäras.
Förutsättningen är då att bildens innehåll inte förvanskas och att
upphovsmannen känner till beskärningen i förväg.

Modelltillstånd
Om en person är identifierbar och framträdande på en bild krävs ett muntligt
men helst skriftligt godkännande, modelltillstånd, innan bilden används. Det
är beställaren av bilden som bär ansvaret för att ett godkännande finns i alla
sammanhang där Region Jämtland Härjedalen står som avsändare. Vid
beställning av bilder från våra avtalspartners är det fotografens ansvar att
modelltillstånd finns. Modelltillståndet kan vara unikt för ett tillfälle. Det
innebär att du inte kan återanvända en bild i ett annat sammanhang utan att
först kontakta personerna på bilderna.

Hygienregler
För att kvalitetssäkra de produktioner som görs av Region Jämtland
Härjedalen eller av upphandlad samarbetspartner får inga bilder tas i
patientnära arbete som strider mot nedanstående punkter. Ansvaret för detta
ligger hos fotografen.






Arbetskläder ska ha kort ärm och ska täcka eventuella privata kläder.
Läkarrockar eller annat långärmat arbetsplagg får alltså inte
användas vid patientnära arbete
Långt hår ska vara uppsatt
Ringar, armband och klockor får inte användas
Stetoskop, halsband eller andra saker runt halsen som kan falla ner
mot patienten eller arbetsytan får inte förekomma
Engångsförkläde, skyddsrock och skyddshandskar ska användas om
bilden visar en arbetssituation där det kan förekomma kontakt med
kroppsvätskor eller annat biologiskt material

Bakgrunden till dessa regler är att Region Jämtland Härjedalen följer
Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS2007:19) om basal hygien inom hälso- och
sjukvård. Föreskriften tar upp en viktig del gällande patientsäkerhetsarbete
och förebyggande av vårdrelaterade infektioner.
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Diagram och tabeller
Diagram och tabeller används för att förenkla och tydliggöra sifferuppgifter
med hjälp av grafiska figurer. När man skapar dessa ska profilfärgerna
användas på ett sådant sätt att de skapar tydlighet och kontrast. Undvik att
använda för många olika färger eftersom det lätt blir rörigt och otydligt.
Ipsum

Ipsum

Ipsum

Ipsum

Ipsum

Ipsum

150

200

300

50

Lorum

50

100

150

100

Dolar

70

120

90

80

Consequat

60

80

60

50

Diagramrubrik
6
5

Serie 1

4

Serie 2
Serie 3

3

Serie 4
2
1
0
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Diagramrubrik
6
5

Serie 1

4

Serie 2
Serie 3

3

Serie 4
2
1
0
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4
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Profilexempel
Korrespondensmaterial
Mässmaterial
Profilprodukter
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Korrespondensmaterial
Korrespondensmaterial omfattar det material som visit- och
korrespondenskort, e-postmeddelanden, kuvert och dokument som
exempelvis brevpapper och pressmeddelanden. För att underlätta
användningen och för att skapa ett enhetligt utseende finns det framtaget
mallar för dessa material.
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Mässmaterial
På mässor möts besökarna av en mängd olika budskap och intryck. Här
gäller det att skapa uppmärksamhet så att besökaren stannar till vid just vår
monterplats och vi får chans till dialog.
Använd gärna bilder för att väcka intresse eller för att förstärka ett budskap
eller använd vår gröna färg för att ge ett piggt och fräscht intryck. Tänk på att
inte placera någon information för långt ner på de skyltar, skärmar eller roll
ups som ska finns i montern då de riskerar att inte synas. Använd inte för
mycket text och tänk på att anpassa textens teckengrad så att texten inte blir
för liten att läsa på håll.
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Profilprodukter
På marknaden finns ett stort utbud av profilprodukter och presentartiklar.
Våra profilprodukter ska hålla god kvalitet och upplevas som meningsfulla
och om möjligt gärna ha en koppling till vår organisation.
Välj i största möjliga mån profilprodukter i vår gröna profilfärg eller
närliggande gröna nyans.
Om profilprodukten redan bär en annan logotyp, leverantören eller
tillverkaren ska vår logotyp placeras så långt ifrån den logotypen som möjligt.
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Skyltning
Östersunds sjukhus
Namnskyltar
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Skyltning
Region Jämtland Härjedalen vill att alla medborgare, besökare och patienter
lätt ska hitta till och i våra lokaler. Många som ska till en vårdverksamhet kan
känna en oro inför själva besöket men ska inte behöva oroa sig för att inte
hitta rätt. För att detta ska vara möjligt gäller det att skyltningen är tydlig och
enhetligt samt att besökarna inte möts av allt för många skyltar.
En bra skyltning har en avgörande betydelse för om en lokal uppfattas som
tillgänglig eller inte och kommer därför inte bara funktionshindrade till godo,
utan är en hjälp för alla – såväl besökare som personal.

Östersunds sjukhus
Region Jämtland Härjedalen har tagit fram regler för hur skyltning på
Östersunds sjukhus ska se ut. Vid frågor eller beställning av skyltar, vänd dig
till fastighet via e-postadressen skyltning@regionjh.se

Exempel på skylt på
Östersunds sjukhus

Namnskyltar
För att vi ska uppfattas som en professionell och trovärdig organisation är det
viktigt att vi presenterar oss enhetligt även via våra namnskyltar.
Utformningen av skyltarna ska följa reglerna i denna grafiska profil.
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Under flera år har rätten till personlig assistans försämrats. Inte för att lagstiftningen i något
avseende förändrats utan på grund av att Försäkringskassa och kommuner under många år
drivit överklagningsärenden hårt och enträget. Det har resulterat i att domstolarnas praxis
har förändrats.
Resultatet för den enskilde är att vid omprövningar har många fått sitt beviljade antal
timmar sänkt. Utredningsproceduren har i allt större grad kommit att handla om att klocka,
till sista halvminuten, tidsåtgången för stöd i mycket privata situationer. Det gäller intag av
mat, av- och påklädning, personlig hygien och rätten till hjälp med kommunikation - att göra
sig förstådd. Utredningarna kräver en beskrivning av livsvillkoren på en nivå som, inte sällan,
upplevs som kränkande. Så kan man undvika att individen passerar den magiska gränsen om
20 timmars grundläggande behov i veckan.
Funktionshindrades situation har inte på något sätt blivit bättre under tiden med en
borgerlig regering. Det har blivit färre möjligheter till skyddade anställningar, lika många har
förtidspension - det som för åtta år sedan sades vara ett utanförskap som skulle prioriteras
för insatser emot.
Funktionshindrades livsvillkor har på en rad områden faktiskt blivit snävare.
I länet genomförs under våren enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Där görs en
fördjupad del för att få fram data om de funktionshindrades livssituation och hälsa. En
motsvarande undersökning gjordes 2006. Det är bra att detta görs. Vi kommer på detta sätt
att få jämförbara data och se om något förändrats, till det bättre eller till det sämre.
Men det kommer inte att framgå i den undersökningen hur assistanstimmarna förändrats
över tid. I sammanhanget en viktig information.
Vi menar att det vore av stort värde att veta vilka förändringar som skett i beviljat antal
timmar assistans och på vilka grunder ändringar gjorts både i Försäkringskassans beslut och i
de kommunala besluten. Det bör göras över en historisk tidsperiod om till exempel tre år.
Det bör också framgå i vilken utsträckning minskat antal assistanstimmar ersatts med SoL
insatser av olika slag.
Vänsterpartiet föreslår:
Att en utredning företas i länet som kartlägger i enlighet med ovanstående

För Vänsterpartiet genom
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ÄRENDE 31
Utdrag sammanträdesprotokoll

2015-02-16
Regionens samverkansråd

§ 10 Motion från Monalisa Norrman (V) om
förändringar i beviljade assistanstimmar i länet
(RS/76/2015)
Ärendebeskrivning

Monalisa Norrman (V) har lämnat en motion angående förändringar i beviljade
assistans-timmar i länet. I motionen framförs synpunkter på att det vore av stort
värde att veta vilka förändringar som skett under en treårsperiod i beviljat antal
timmar assistans och på vilka grunder ändringar gjorts både i
Försäkringskassans beslut och i de kommunala besluten. Motionärerna önskar
också att analysen ska beskriva om minskat antal assistanstimmar ersatts med
SoL-insatser av olika slag. Motionärerna föreslår att en utredning företas i länet
som kartlägger detta.
Under våren 2015 kommer befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor att
analyseras bl.a. avseende livssituation och hälsa för kvinnor, män, flickor och
pojkar med funktions-nedsättning. Motionärerna anser att det som ett
komplement till den analysen är viktigt med information om förändringar av
assistanstimmar över tid. Det skulle ge en bättre bild av deras situation i länet.
I det nyligen beslutade måldokumentet Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i
Jämtlands län 2014-2025 anges personer med funktionsnedsättning som en
viktig målgrupp för att förbättra både psykisk hälsa, trygghetsskapande och
hälsofrämjande levnadsvillkor och samordnad och tillgänglig hälso- och
sjukvård. Därför är det intressant om motionärens önskemål om utredning görs
så att den finns tillgängligt tillsammans med resultat från analys av Hälsa på lika
villkor 2014 för dessa.
Beviljande assistanstimmar i länet är dock i första hand ett primärkommunalt
ansvar, men det skulle vara av intresse för regionen Jämtland Härjedalen att se
den sammantagna bilden för hela Jämtlands län.
Innan regionstyrelsen går vidare i ärendet bör Regionens samverkansrådet yttra
sig i ärendet.
Om motionärens förslag bifalles kommer Regionstyrelsen ge regiondirektören i
uppdrag att göra en kartläggning av förändringar av beviljade assistanstimmar i
länet 2012-2014 inkluderande också i vilken utsträckning antalet timmar ersatts
med andra slag av SoL-insatser.

Beslutsunderlag

Motion från Monalisa Norrman (V) om förändringar i beviljade assistanstimmar i länet

Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2015-01-20 –21, § 33.

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen ber regionens samverkansråd yttra sig i ärendet
2. Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige
Regionstyrelsen får anstånd till juni 2015 att svara på motionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utdrag sammanträdesprotokoll

2015-02-16
Regionens samverkansråd
REGIONALA SAMVERKANSRÅDETS BESLUT
Regionens samverkansråd ställer sig bakom förslaget att regionstyrelsen ger regiondirektören
i uppdrag att göra en kartläggning av förändringar av beviljade assistanstimmar i länet 2012
2014 inkluderande också i vilken utsträckning antalet timmar ersatts med andra slag av SoL
insatser.
Detta under förutsättningen att det inte innebär merarbete eller extra kostnader för
kommunerna. Uppdraget får inte heller innebära större merkostnader för Region Jämtland
Härjedalen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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CENTERPARTIET
Fåker den 12 september 2014

Motion Tilllandstingsfullmäktige

Satsa på förnybar solenergi!

Landstinget som vid årsskiftet byter namn till region Jämtland Härjedalen förbrukar mycket elenergi i
sina verksamheter. Det påverkar miljön om man inte väljer rätt slags energi. I dag köper man elen
som kommer från vattenkraft.
För att bidra till utvecklingen av förnybar energi kan regionen vid om och nybyggnation i egna eller i
landstingsbostäders lokaler tänka nytt! Detta kan också leda till minskade energikostnader på sikt.
Solenergi är ett mycket miljövänligt alternativ och om regionen satsar på detta kan det underlätta
även för andra husägare att göra samma miljösmarta investering.

Jag föreslår därför att
Landstinget/region Jämtland Härjedalen vid om och nybyggnationer i egna och ilandstingsbostäders
lokaler satsar på solenergi

stVLM-4D""""'-----=-
Thomas Andersson, Centerpartiet

