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5. Fördelning av inkomna motioner och medborgarförslag
(RS/14/2015)
1. Motion från Jörgen Larsson (C) om en effektivare och mer regional administrativ
organisation (RS/781/2015) har fördelats till regionstyrelsen. Motionen ska besvaras
senast vid regionfullmäktiges sammanträde i oktober 2015.
2. Motion från Joel Nordkvist (M) om flaggning för människovärdet, öppenheten och
friheten (RS/782/2015) har fördelats till regionstyrelsen. Motionen ska besvaras
senast vid regionfullmäktiges sammanträde i oktober 2015.
3. Motion från Thomas Andersson (C) om satsning på förnybar energi (RS/783/2015),
inlämnad 16 april 2015 har fördelats till regionstyrelsen. Motionen ska besvaras
senast vid regionfullmäktiges sammanträde i oktober 2015.
4. Motion från Susanné Wallner (M) och Mona-Lisa Norrman (V) om Arena Region
Jämtland Härjedalen (RS/917/2015 har fördelats till regionala utvecklingsnämnden.
Motionen ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde i oktober 2015.
5. Motion från Kia Carlsson och Mats El Kott (FP) om att motverka våldsbejakande
extremism (RS/1042/2015) fördelas till regionala utvecklingsnämnden. Motionen
ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde i november 2015.
6. Motion från Christer Siwertsson (M) om ersättning för praktikplatser, (APL) för
studerande från Omvårdnadsprogrammet (RS/1064/2015) har fördelats till
regionstyrelsen. Motionen ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde i
november.
7. Motion från Elin Lemon (C) om att inrätta ett miljöpris i Region Jämtland
Härjedalen (RS/1071/2015) har fördelats till regionala utvecklingsnämnden.
Motionen ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde i november.
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6. Motioner och medborgarförslag under beredning 2015
(RS/984/2015)
Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2015-06-01, § 53

Ärendebeskrivning

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium två gånger per år redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt. Även medborgarförslag redovisas.
Följande motioner och medborgarforslag har anmälts till landstings- /regionfullmäktige:
1. Motion från Christer Siwertsson (M) om differentierade tjänster och karriärvägar
inom Jämtlands läns landsting (LS/1637/2014, RS/554/2015), inlämnad 11
november 2014. Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och ska behandlas
av fullmäktige i juni 2015.
2. Motion från Susanné Wallner (M) om att byta ut tjänstecyklar till elcyklar
(LS/1652/2014, RS/843/2015), inlämnad 13 november 2014. Motionen
fördelades till landstingsstyrelsen och ska behandlas av fullmäktige i juni 2015.
3. Motion från Susanné Wallner (M) om att införa betalautomater för betalning av
besöksavgift (LS/1653/2014, RS/842/2015), inlämnad 13 november 2014.
Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och ska behandlas av fullmäktige i
juni 2015.
4. Motion från Susanné Wallner (M) om återkoppling från sjuksköterskor som valt
att avsluta sin anställning hos Jämtlands läns landsting (LS/1866/2014,
RS/391/2015), inlämnad 17 december 2014. Motionen fördelades till
landstingsstyrelsen och ska behandlas av fullmäktige i juni 2015.
5. Medborgarförslag från Örjan Andersson om införande av anropsstyrd
kollektivtrafik (RS/303/2015), inlämnad 3 februari 2015. Medborgarförslaget
fördelades till regionala utvecklingsnämnden och ska behandlas av fullmäktige i
juni 2015.
6. Motion från Berit Johansson (C) om utveckling av regionens jämställdhetsarbete
genom Tillgänglighets- och jämställdhetskartan (ToJ) (RS/333/2015), inlämnad
6 februari 2015. Motionen fördelades till fullmäktiges presidium och ska
behandlas av fullmäktige i juni 2015.
7. Motion från Peter Johansson (SD) om eventuell anställning av avancerade
specialistsjuksköterskor (RS/382/2015), inlämnad 13 februari 2015. Motionen
fördelades till regionstyrelsen och ska behandlas av fullmäktige i juni 2015.
8. Motion från Peter Johansson (SD) om att ge tandläkare större möjligheter att
anmäla barnmisshandel (RS/392/2015), inlämnad 16 februari 2015. Motionen
fördelades till regionstyrelsen och ska behandlas av fullmäktige i juni 2015.
9. Medborgarförslag från Ann-Chatrine Ramstedt om att ta bort besöksavgiften för
mammografiundersökningar (RS/568/2015), inlämnad 13 mars.
Medborgarförslaget fördelades till regionstyrelsen och ska behandlas av
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fullmäktige i juni 2015.
10. Motion från Susanné Wallner (M) om att utreda förutsättningarna för att införa
en förmånsportal (RS/609/2015), inlämnad 23 mars 2015. Motionen fördelades
till regionala utvecklingsnämnden och ska behandlas av fullmäktige senast
oktober 2015.
11. Motion från Jörgen Larsson (C) om en effektivare och mer regional
administrativ organisation (RS/781/2015), inlämnad 16 april 2015. Motionen
har fördelats till regionstyrelsen och ska behandlas av fullmäktige senast oktober
2015.
12. Motion från Joel Nordkvist (M) om flaggning för människovärdet, öppenheten
och friheten (RS/782/2015), inlämnad 16 april 2015. Motionen har fördelats till
regionstyrelsen och ska behandlas av fullmäktige senast oktober 2015.
13. Motion från Thomas Andersson (C) om satsning på förnybar energi
(RS/783/2015), inlämnad 16 april 2015. Motionen har fördelats till
regionstyrelsen och ska behandlas av fullmäktige senast oktober 2015.
14. Motion från Susanné Wallner (M) och Mona-Lisa Norrman (V) om Arena
Region Jämtland Härjedalen (RS/917/2015), inlämnad 8 maj 2015. Motionen
har fördelats till regionala utvecklingsnämnden och ska behandlas av fullmäktige
senast oktober 2015.
15. Motion från Kia Carlsson och Mats El Kott (FP) om att motverka
våldsbejakande extremism (RS/1042/2015), inlämnad 1 juni 2015. Motionen har
fördelats till regionala utvecklingsnämnden och ska behandlas av fullmäktige
senast november 2015.

Regiondirektörens förslag

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
Redovisningen av aktuella motioner och medborgarförslag läggs till handlingarna.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUM BESLUT

1. Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
Redovisningen av aktuella motioner och medborgarförslag läggs till handlingarna.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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7. Anmälan av interpellationer och frågor (RS/13/2015)
1. Interpellation från Elin Lemon (C) om filial på Vemdalsskalet (RS/1019/2015)
2. Interpellation från Joel Nordkvist (M) om internationella resor (RS/1032/2015)
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8. Regionstyrelsens rapport till fullmäktige (RS/9/2015)
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9. Nämndernas och revisionens rapporter till fullmäktige
(RS/10/2015)

Regionala utvecklingsnämnden
Vårdvalsnämnden
Patientnämnden
Regionens revisorer

9(70)

2015-06-05

10. Upprättande av regler för fastställande av budget för
regionens revisorer (RS/171/2015)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från särskilda budgetberedningen 2015-06-01, § 22, om
upprättande av regler för fastställande av budget för Region Jämtland
Härjedalens revisorer.
Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 24 november 2014, § 290, att ge
särskilda budgetberedningen i uppdrag att senast till regionfullmäktige i juni 2015 utreda
behov av och eventuellt ta fram förslag på en modell för hur revisorernas budget ska
fastställas. Bakgrunden till beslutet var bland annat att särskilda budgetberedningen
önskar tydligare underlag inför att beslut ska tas om revisionens budget samt att
budgeten bör fastställas mot bakgrund av de ekonomiska förutsättningar som finns i
Region Jämtland Härjedalen. En mindre utredning har nu genomförts där bland annat
ett antal frågeställningar om nuvarande revisionsverksamhet har besvarats.
Region Jämtland Härjedalen är i ett mycket bekymmersamt läge och har efter april 2015
prognostiserat ett ekonomiskt underskott för helåret 2015 på -265 miljoner kronor. Det
allvarliga läget kräver att samtliga verksamheter inom regionen bidrar till att förbättra det
ekonomiska läget. Som ett led i arbetet att skapa förutsättningar för att nå en ekonomi i
balans har under våren 2015 en ny ekonomimodell för Region Jämtland Härjedalen
tagits fram. Modellen omfattar tidplaner, regler för beräkning av budgetramar och så
vidare. I stora drag innebär modellen ett tidigareläggande av budgetarbetet för
nästkommande år.
Utifrån det ekonomiska läget och behovet av tydliga ramar för budgetarbetet bör
revisionsverksamheten följa samma riktlinjer som övriga verksamheter. För revisionen
innebär det att de ska inkomma med en preliminär revisionsplan samt budgetäskande till
särskilda budgetberedningen i mars året innan budgetåret. Budgetramen ska därefter
fastställas på fullmäktige i juni. Ett förslag till regler med tidsplan har utarbetats.

Beslutsunderlag
Regler för fastställande av revisorernas budget med tidsplan
PM om regler för fastställande av revisorernas budget

Regiondirektörens förslag
Särskilda budgetberedningen föreslår regionfullmäktige
Regler för fastställande av revisorernas budget med tidsplan fastställs att gälla från och
med 1 juli 2015 och börja tillämpas inför budgetarbetet 2017.

Yrkande
Margareta Winberg (S) yrkar att reglerna ska gälla från och med 1 januari 2016 och börja
tillämpas inför budgetarbetet 2017.
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Proposition
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att särskilda
budgetberedningen antar det.
SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGENS BESLUT

Särskilda budgetberedningen föreslår regionfullmäktige
1. Regler för fastställande av revisorernas budget med tidsplan fastställs att gälla
från och med 1 januari 2016 och börja tillämpas inför budgetarbetet 2017.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag till
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen, Ekonomidirektör
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11. Ansvarsprövning 2014 Stiftelsen Jamtli
(RS/623/2015)
Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2015-06-01, § 54

Ärendebeskrivning

Revisorn utsedd av Jämtlands läns landsting i Stiftelsen Jamtli har bedömt att
årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och att styrelsen har utfört sitt
uppdrag enligt stiftelsens stadgar att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit
tillräcklig.
Auktoriserade revisorerna i Stiftelsen Jamtli har uttalat att enligt deras uppfattning har
årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den
31december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Fullmäktiges presidiums bedömning

För Stiftelsen Jamtli finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna
gjort. Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2014 bör därför godkännas.

Beslutsunderlag

Den av Jämtlands läns landsting utsedda revisorns revisionsberättelse för Stiftelsen
Jamtli för år 2014
Auktoriserade revisorernas revisionsberättelse för Stiftelsen Jamtli för år 2014

Regiondirektörens förslag

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
Förvaltningsberättelsen för år 2014 för Stiftelsen Jamtli godkänns.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUM BESLUT
Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Förvaltningsberättelsen för år 2014 för Stiftelsen Jamtli godkänns.

Utdrag till

Stiftelsen Jamtli
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12. Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till
Peterson-Bergers minne 2015 (RS/673/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 156 Region Jämtland
Härjedalens Kulturpris till Peterson-Bergers minne 2015

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-05-05, § 66 Region
Jämtland Härjedalens Kulturpris till Peterson-Bergers minne 2015

Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till Peterson-Bergers minne om 30 000 kr
har utdelats sedan 1990 och skall ges till personer eller grupper som är verksamma
inom Jämtlands län eller genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga
bakgrund har nära anknytning till länet. Kulturpriset skall ses som ett erkännande
för en kulturell- eller konstnärlig gärning och tilldelas en professionell aktör som
haft stor betydelse för länets kulturliv, ha medverkat i att utveckla länets konst- och
kulturliv och i sin gärning visat prov på högtstående konstnärskap. Utlysning har
skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick till institutioner,
organisationer och kommuner samt på regionens hemsida. Fyra nomineringar har
inkommit. Beredningen av ärendet har skett i nära samråd med de regionala
kulturverksamheterna. Utdelning av priser och stipendier har de senaste åren skett
under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

Beslutsunderlag

Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014).
Nomineringsförteckning Kulturpris 2015.
Förslag till Kulturprismotivering.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2014-04-21, § 85.
Regionala utvecklingsnämnden 2015-05-05, § 66.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Kurt Skoog utses till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris
till Peterson-Bergers minne.
2. Motiveringen för priset antas.
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Kurt Skoog utses till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris
till Peterson-Bergers minne.
2. Motiveringen för priset antas.
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan.
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Kurt Skoog utses till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris
till Peterson-Bergers minne.
2. Motiveringen för priset antas.
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan.
------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till
Kultursamordnare

14(70)

2015-06-05

13. Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till
Peterson Bergers minne 2015 (RS/678/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 157 Region Jämtland
Härjedalens Kulturstipendium till Peterson Bergers minne 2015

Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-05-05, § 67
Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till Peterson Bergers minne
2015
Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne har
utdelats sedan 1966 och skall ges till personer eller grupper som är verksamma
inom Jämtlands län eller genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga
bakgrund har nära anknytning till länet. Stipendiet, som kan delas mellan flera
personer, ska uppmuntra yngre kulturutövare, max 30 år, i deras utveckling och
framtida verksamhet och kan sökas för stimulans, utbildning eller förkovran.
Stipendiet har de flesta gånger delats mellan fem personer. Utlysning har skett
genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick till institutioner,
organisationer och kommuner samt på regionens hemsida. 15 ansökningar har
inkommit varav 11 är från kvinnor och en övervägande majoritet musikstuderande.
Flera av de sökande är upptagna av eller på väg in i högre konstnärliga
utbildningar. Många har lämnat arbetsprover och intyg. Föreslagna stipendiater bör
uppmuntras för att uppmärksamma länets grogrund för kvalitativ musik och dans
samt vikten av högre konstnärliga utbildningar. Beredningen av ärendet har skett i
nära samråd med de regionala kulturverksamheterna. Utdelning av priser och
stipendier har de senaste åren skett under ett offentligt arrangemang i samarbete
med Gaaltije under Yranveckan.

Beslutsunderlag

Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014).
Ansökningsförteckning Kulturstipendier 2015.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-04-21, § 86.
Regionala utvecklingsnämnden 2015-05-05, § 67.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Sofia Nilsson, Ylva Gruen, Frej Wedlund, Elin Nilsson och Helen
Pettersson utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens
Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Sofia Nilsson, Ylva Gruen, Frej Wedlund, Elin Nilsson och Helen
Pettersson utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens
Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Sofia Nilsson, Ylva Gruen, Frej Wedlund, Elin Nilsson och Helen
Pettersson utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens
Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
-----------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till
Kultursamordnare
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14. Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium
2015 (RS/679/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 158 Region Jämtland
Härjedalens Samiska stipendium

Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-05-05, § 68
Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium 2015
Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium inrättades 1999 efter förslag från
Samernas Riksförbund (SSR). Stipendiet ska tilldelas från länet bördig eller i länet
verksam person som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska
kulturarvet. 2009 utdelades inget samiskt stipendium då ingen nominering eller
ansökan inkom. Utlysning har skett genom annons i länets båda dagstidningar,
genom utskick till institutioner, organisationer och kommuner samt på regionens
hemsida. Tre nomineringar har inkommit varav en inte är aktuell för stipendiet.
Beredningen av ärendet har skett i nära samråd med de regionala
kulturverksamheterna. Föreslagen stipendiat bör uppmuntras för sitt arbete med
att ge en röst åt en tyst kultur och ett tabubelagt ämne inom den samiska
populationen. Att vara ung same innebär en ökad risk för psykiska ohälsa och
insatser för att synliggöra och samtala om detta bör stimuleras. Utdelning av priser
och stipendier har de senaste åren skett under ett offentligt arrangemang i
samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

Beslutsunderlag

Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014).
Nomineringsförteckning Samiskt stipendium 2015.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-04-21, § 87.
Regionala utvecklingsnämnden 2015-05-05, § 68.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Per Henrik Bergkvist utses till stipendiat av Region Jämtland Härjedalens
Samiska stipendium
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Per Henrik Bergkvist utses till stipendiat av Region Jämtland Härjedalens
Samiska stipendium
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2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Per Henrik Bergkvist utses till stipendiat av Region Jämtland Härjedalens
Samiska stipendium
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till
Kultursamordnare
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15. Bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg (RS/829/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 152 Bildande av
kommunalförbund för svenskt ambulansflyg

Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet den
18 maj 2015, § 37, om bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg.
De fyra landstingen i norra sjukvårdsregionen har sedan många år gemensamt
upphandlat flygambulansverksamheten. 2012 gjordes en nationell utredning på
uppdrag av Landstingsdirektörerna, ”Vård på vingar”. Den behandlade både
ambulanshelikopter och ambulansflyg och resulterade i förslag om nationell
samverkan i bolag eller kommunalförbund. Jämtlands läns landsting var tveksamt,
särskilt till helikoptersamverkan. Nationella diskussioner fortsatte genom bland
annat en nationell politisk styrgrupp där Jämtlands läns landsting och landstingen i
Norrbotten, Västerbotten, Uppsala, Värmland, Dalarna, Stockholm, Gotland
samt Västragötalandsregionen ingår. Styrgruppen lämnar förslaget om att bilda ett
kommunalförbund för samverkan kring flygambulansverksamhet utifrån att de
genom avstämningar har uppfattat att enighet finns mellan alla 21
landstingen/regioner.
Helikoptersamverkan sker i annan form. Det nu föreslagna kommunalförbundet
ska bara hantera flygambulansverksamheten. Helikoptersamverkan sker för
närvarande genom ett kommunalförbund mellan Värmland och Dalarna med
diskussioner om att fler landsting/regioner bör delta i det kommunalförbundet. I
denna fråga har Region Jämtland Härjedalen ännu inte tagit ställning.
Styrgruppen har tagit fram underlag för bildande av ett nationellt
kommunalförbund med alla 21 landsting/regioner som medlemmar för
flygambulansverksamheten. Kommunalförbundet kommer att ha sitt säte i Umeå.
Kommunalförbundet, Svenskt ambulansflyg, avser att äga och finansiera de
upphandlade flygplanen. Kommunal-förbundet skall inte sköta drift eller underhåll
av planen utan tecknar avtal med operatör som reglerar förhållanden och ansvar
för respektive part. Däremot kommer kommunalförbundet att inrätta en
beställnings-/kontrollfunktion gentemot avtalspart i syfte att garantera att
underhåll mm sköts enligt överenskommen mall och transportmyndigheters krav.
Denna funktion säkerställer även att flygplanen behåller den skötsel och standard
för säkerställande av restvärdet på flygplanen.
Ett samarbetsavtal kommer att tecknas mellan kommunalförbundet och
Västerbottens läns landsting angående stöd till kommunalförbundet både
medicinskt och administrativt.
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Beslutsunderlag
Styrgruppens förslag till beslutsunderlag för bildande av kommunalförbund för
ambulansflyg.
Förslag till förbundsordning
Bilaga 1 till förbundsordning - Fördelningsmodell för egenregidelen
Sammanställning remissvar
Förslag till samverkansavtal mellan kommunalförbundet och Västerbottens läns
landsting
Sammanställning andelskapital utifrån folkmängd 2014-12-31
Preliminär budget 2016-18 sammandrag
Preliminär budget 2016 fördelning om 20% av de fasta kostnaderna för egen regi

Regiondirektörens förslag

Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen bildar kommunalförbund tillsammans med övriga
landsting/regioner i Sverige.
2. Förslaget till förbundsordning antas.
3. Samverkansavtalet mellan kommunalförbundet och Västerbottens läns
landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting
därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting, godkänns.
4. Regionstyrelsen inbetalar andelskapitalet, 126 765 kronor, per den 5 januari
2016.
5. Preliminär budget 2016-2018, godkänns.
6. Regionstyrelsen inbetalar 493 342 kronor, dvs regionens andel av 20 % av
förbundets fasta kostnader för preliminär budget 2016, per 5 januari 2016.
7. Regionstyrelsen uppdrar till Norrlandstingens regionförbund att nominera
ledamot till förbundets styrelse.
8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
EKONOMI-, FASTIGHETS- OCH UPPHANDLINGSUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen bildar kommunalförbund tillsammans med
övriga landsting/regioner i Sverige.
2. Förslaget till förbundsordning antas.
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3. Samverkansavtalet mellan kommunalförbundet och Västerbottens läns
landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting
därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting, godkänns.
4. Regionstyrelsen inbetalar andelskapitalet, 126 765 kronor, per den 5 januari
2016.
5. Preliminär budget 2016-2018, godkänns.
6. Regionstyrelsen inbetalar 493 342 kronor, dvs regionens andel av 20 % av
förbundets fasta kostnader för preliminär budget 2016, per 5 januari 2016.
7. Regionstyrelsen uppdrar till Norrlandstingens regionförbund att nominera
ledamot till förbundets styrelse.
8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen bildar kommunalförbund tillsammans med
övriga landsting/regioner i Sverige.
2. Förslaget till förbundsordning antas.
3. Samverkansavtalet mellan kommunalförbundet och Västerbottens läns
landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting
därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting, godkänns.
4. Regionstyrelsen inbetalar andelskapitalet, 126 765 kronor, per den 5 januari
2016.
5. Preliminär budget 2016-2018, godkänns.
6. Regionstyrelsen inbetalar 493 342 kronor, dvs regionens andel av 20 % av
förbundets fasta kostnader för preliminär budget 2016, per 5 januari 2016.
7. Regionstyrelsen uppdrar till Norrlandstingens regionförbund att nominera
ledamot till förbundets styrelse.

Utdrag till
Projektledare Mats Friberg, Norrlandstingens Regionförbund
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16. Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och
ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 155 Ändringar i
konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 2015-04-14 -- 15, § 51 att köpa Länstrafiken ABs
aktier i Norrtåg AB och godkänna gällande bolagsordning och ägardirektiv för
bolaget samt att ansluta sig till gällande konsortialavtal mellan bolagets delägare.
Genom en ändring i kommunallagen som trädde i kraft 2013-01-01 ställs det högre
krav på innehållet i bolagsordningen i kommunala bolag än tidigare. En grupp
tjänstemän från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra norrlandslänen
har tagit fram ett förslag till anpassning av bolagsordningen till de nya
bestämmelserna och förslag till följdändringar i ägardirektiv och konsortialavtal.
De ändrade handlingarna ska godkännas av delägarna. Ändring av bolagsordning
och ägardirektiv ska beslutas på Norrtåg ABs bolagsstämma i juni 2015.

Beslutsunderlag

Konsortialavtal för Norrtåg AB
Bilaga 1 till konsortialavtal för Norrtåg AB, Bolagsordning för Norrtåg AB
Bilaga 2 till konsortialavtal för Norrtåg AB, Finansiering av trafik
Bilaga 3 till konsortialavtal för Norrtåg AB, Finansiering av bolagets administration
Ägardirektiv för Norrtåg AB

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Förslag till ändrat konsortialavtal för Norrtåg AB godkänns.
2. Förslag till ändrad bolagsordning för Norrtåg AB godkänns.
3. Förslag till ändrade ägardirektiv för Norrtåg AB godkänns.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Förslag till ändrat konsortialavtal för Norrtåg AB godkänns.
2. Förslag till ändrad bolagsordning för Norrtåg AB godkänns.
3. Förslag till ändrade ägardirektiv för Norrtåg AB godkänns.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
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17. Norrlandsresan - Gemensamma taxor och produkter
(RS/853/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 154 Norrlandsresan –
Gemensamma taxor och produkter

Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2015-04-16, § 48
Norrlandsresan - Gemensamma taxor och produkter
Norrlandsresan, ett produktutbud som gäller för resor över länsgränserna mellan
Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Den infördes redan under 80talet. I mars 2014 tillsatte myndighetscheferna i de fyra nordligaste länen en arbetsgrupp
bestående av representanter från alla fyra länen. Arbetsgruppens uppdrag låg i att
utarbeta:
1. en nulägesanalys (identifiera transportsystem – vilka produkter, etc.)
2. Norrlandsresans produktutbud och betalformer
3. förslag på ålderskategorier
4. gemensamma resevillkor, resegaranti och återbetalning
Arbetsgruppens arbete har utmynnat i ett förslag till prissättnings- och
produktstrategi. Norrlandsresan används för resor över länsgräns samt utgör
beräkningsgrund för ersättning till Norrtåg AB:s trafikoperatör för resor på
periodkort inom respektive län. Strategin är förankrad med Norrtåg AB och ligger
till grund för biljettgiltighet i kommande upphandling av regional tågtrafik.
Med transportsystemet avses upphandlad buss- och tågtrafik med
trafikpliktsbeslut i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten.
Norrlandsresans produktutbud och betalningsmedel
Förändringarna i Norrlandsresans produktutbud i jämförelse med dagens är små.
Norrlandsresans produktutbud kompletteras med en reskassa, som är ett
betalmedel. En bussresenär med reskassa får 15 procent rabatt på
enkelbiljettspriset. Norrlandsresan kompletteras även med ett företagskort och ett
privatkort. Dessa kort fungerar som ett kreditkort, resenären efterfaktureras.
Kollektivtrafikmyndigheterna i respektive län kan själva välja att rabattera både
privat- och företagskortsresenären vid faktureringstillfället.
Privatkortet föreslås ha en lojalitetsrabatt på 10 procent. Periodkort och
enkelbiljetter föreslås finnas kvar enligt nuvarande produktutbud.
Ålderskategorier
Utifrån generella inkomstnivåer samt hur rabattering för ålderskategorier ser ut i
respektive län föreslås skolungdom, ungdom och seniorer ges ett reducerat pris.
Prisreduceringen ska gälla samtliga produkter och oavsett betalform.
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Gemensamma resevillkor, resegaranti och återbetalning
Genom att de fyra nordligaste länen har mycket gemensam trafik är det viktigt att
resenären inte upplever länsgränserna som hinder när de nyttjar kollektivtrafiken.
Därav föreslås gemensamma resevillkor, en gemensamt formulerad resegaranti
och regler för återbetalning.
Biljettgiltighet i tågtrafiken
Periodkortet är giltigt färdmedel ombord på tåg. Tågoperatören erhåller en
ersättning med 1/35 av Norrlandsresans periodkortspris för varje utförd resa.
Reskassan, privatkortet och företagskortet ska fungera som betalmedel men
operatörens enkelbiljettspris är det som belastar resenären vid resetillfället.
Skolkort ska ha giltighet ombord på tåget med två resor per skoldag.
Tågoperatören erhåller en ersättning med 1/35 av Norrlandsresans
periodkortspris för varje utförd resa.
Norrlandsresans förköpta enkelbiljetter kommer inte att vara giltiga ombord på
tåget.
Biljettgiltighet i övrig trafik
För att komma närmare en gemensam norrlandstaxa är det önskvärt att respektive län
på sikt möjliggör för giltighet av Norrlandsresans produktutbud inom länet.

Beslutsunderlag
Gemensamma taxor, prissättnings- och produktstrategi 2014-12-05.
Protokollsutdrag utskottet för infrastruktur och kommunikationer 2015-03-19, § 13.
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-03-27, § 65.
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2015-04-16, § 48.

Förvaltningschefens förslag

Utskottet för infrastruktur och kommunikationer föreslår regionala utvecklingsnämnden
1) Fastställa Gemensamma taxor, Prissättnings- och produktstrategi,
2) Låta Norrlandsresans sexresors-kort utgå
3) Införa reskassa som betalmedel i Norrlandsresan med en rabatt på buss som
uppgår till 15 procent på Norrlandsresans enkelbiljettspris,
4) Komplettera Norrlandsresan med betalmedlen Företagskort och Privatkort,
och att Privatkort ska ge 10 % rabatt på enkelbiljettpriset på resor både inom
länet och över länsgräns.
5) Ge reducerat pris till resenärer i ålderskategorierna skolungdom, ungdom och
seniorer enligt Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi, kap 7,
6) Fastställa gemensamma Resevillkor för buss (Bilaga 1 till Gemensamma Taxor,
prissättnings- och produktstrategi) för resor såväl inom Norrbottens-,
Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna
mellan dessa län,
7) Fastställa Resegaranti för buss (Bilaga 2 till Gemensamma Taxor, prissättnings- och
produktstrategi) för resor såväl inom Norrbottens-, Västerbottens-,
Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna mellan dessa län,
8) Fastställa Återbetalningsregler för buss (Bilaga 3 till Gemensamma Taxor, prissättnings-
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och produktstrategi) för resor såväl inom Norrbottens-, Västerbottens-,
Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna mellan dessa län,
9) Norrlandsresans periodkort ska vara giltigt i hela transportsystemet
10) Skolkorten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ska ha
giltighet i hela transportsystemet med två resor per dag inom respektive län,
11) Reskassan, privatkort och företagskort fungerar som betalmedel i hela
transportsystemet,
12) Besluten verkställs 1 januari 2016.
13) Besluten 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 beslutar föreslå regionala
utvecklingsnämnden
1) Fastställa Gemensamma taxor, Prissättnings- och produktstrategi,
2) Låta Norrlandsresans sexresors-kort utgå
3) Införa reskassa som betalmedel i Norrlandsresan med en rabatt på buss som
uppgår till 15 procent på Norrlandsresans enkelbiljettspris,
4) Komplettera Norrlandsresan med betalmedlen Företagskort och Privatkort,
och att Privatkort ska ge 10 % rabatt på enkelbiljettpriset på resor både inom
länet och över länsgräns.
5) Ge reducerat pris till resenärer i ålderskategorierna skolungdom, ungdom och
seniorer enligt Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi, kap 7,
6) Fastställa gemensamma Resevillkor för buss (Bilaga 1 till Gemensamma Taxor,
prissättnings- och produktstrategi) för resor såväl inom Norrbottens-,
Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna
mellan dessa län,
7) Fastställa Resegaranti för buss (Bilaga 2 till Gemensamma Taxor, prissättnings- och
produktstrategi) för resor såväl inom Norrbottens-, Västerbottens-,
Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna mellan dessa län,
8) Fastställa Återbetalningsregler för buss (Bilaga 3 till Gemensamma Taxor, prissättningsoch produktstrategi) för resor såväl inom Norrbottens-, Västerbottens-,
Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna mellan dessa län,
9) Norrlandsresans periodkort ska vara giltigt i hela transportsystemet
10) Skolkorten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ska ha
giltighet i hela transportsystemet med två resor per dag inom respektive län,
11) Reskassan, privatkort och företagskort fungerar som betalmedel i hela
transportsystemet,
12) Besluten verkställs 1 januari 2016.
Besluten verkställs under förutsättning att samtliga Kollektivtrafikmyndigheter i de fyra
nordligaste länen fattar likalydande beslut.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta enligt utskottet för
infrastruktur och kommunikationers förslag till beslut.
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta enligt utskottet för

infrastruktur och kommunikationers förslag till beslut.
-------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till

Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer
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18. Svar på bordlagda interpellationer och frågor
Följande interpellationer och fråga bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 14-15
april:
1. Interpellation från Susanné Wallner (M) om mångbesöksmodellen (RS/610/2015).
2. Interpellation från Marianne Larm-Svensson (C) om fortbildning av vårdpersonal
(RS/621/2015).
3. Interpellation från Joel Nordkvist (M) om psykiska hälsan hos unga kvinnor
(RS/644/2015).
4. Interpellation från Margareta Gladh (M) om möjligheter att utbilda undersköterskor
till sjuksköterskor (RS/643/2015).
5. Interpellation från Lars-Erik Olofsson m.fl. (KD) om fortsatta driften av Rett
Center (RS/690/2015).
6. Interpellation från Lars-Erik Olofsson m.fl. (KD) om säkerställande av en
fungerande sjukvård under sommaren 2015 (RS/691/2015).
7. Interpellation från Lars-Erik Olofsson m.fl. (KD) om den allvarliga situationen
inom primärvården (RS/692/2015).
Frågor
8. Fullmäktigefråga från Marianne Larm Svensson (C) om ersättningar till privata
vårdgivare som avser 2011 års verksamhet (RS/703/2015).
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19. Delårsbokslut 2015 för patientnämnden
(RS/959/2015)
Protokollsutdrag från särskilda budgetberedningen 2015-06-01, § 19, om
delårsbokslut per april 2015 för patientnämnden.

Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens patientnämnd har inkommit med delårsbokslut per
30 april 2015.
I delårsbokslutet redovisas att patientnämnden till och med 30 april har haft två
sammanträden samt en utbildningsdag. För 2015 har nämnden beslutat om två
fokusområden för sitt arbete; Jämlik och jämställd vård samt Införandet av patientlagen
ur ett patientperspektiv. Patientnämndens kansli har under perioden haft 196
registrerade ärenden varav 149 har avslutats. Vid samma tidpunkt 2014 var antalet
registrerade ärenden 215 och 157 av dem var avslutade. Liksom i årsbokslutet 2014 visar
delårsbokslutet att andelen ärenden som rör kommunikation, det vill säga bemötande
och information fortsättar att öka.
Patientnämndens mål som satts upp för 2015 är helt eller delvis uppfyllda. Tre av sju
mål är uppfyllda och för de mål som ännu inte uppfyllts finns planerade aktiviteter.
Bland annat finns planerade informationsinsatser i syfte att öka måluppfyllelsen för
målet om att fler ska känna till patientnämnden.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari – april visar på ett underskott på 50 000
kronor. För helår prognoseras ett nollresultat.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut per april 2015 för patientnämnden

Regiondirektörens förslag
Särskilda budgetberedningen föreslår regionfullmäktige
Delårsbokslut per april 2015 för patientnämnden godkänns.
SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGENS BESLUT

Särskilda budgetberedningen föreslår regionfullmäktige
1. Delårsbokslut per april 2015 för patientnämnden godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag till
Patientnämnden och Chef för patientnämndens kansli
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20. Delårsbokslut april 2015 (RS/640/2015)
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 147 Delårsbokslut april 2015

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen bildades vid årsskiftet genom att Jämtlands läns landsting
och Regionförbundet Jämtlands län slogs ihop och tillsammans med delar av
länsstyrelsen fick den nya organisationen även ansvar för den regionala utvecklingen.
Breddinförandet av det nya journalsystemet Cosmic genomfördes den18 mars. Systemet
tar oss in i en modernare, mindre kostsam och effektivare framtid med bättre
beslutsstöd och, när inkörningsperioden är över, en förenkling av vardagen. Ur en
övergripande synvinkel har bytet av journalsystem gått bra men många medarbetare har
haft det tufft under övergången och tillgängligheten till viss vård har försämrats under
den här tiden.
Region Jämtland Härjedalen är med i en nationell satsning där två miljarder kronor ska
ge kortare väntetider och högre kvalitet inom cancervården. Regeringen och Sveriges
kommuner och landsting har fattat ett gemensamt beslut kring svensk cancervård: 500
miljoner kronor satsas årligen mellan 2015 och 2018 på standardiserade vårdförlopp,
kortare väntetider och högre kvalitet efter dansk modell.
Ekonomin har under årets första tertial försämrats kraftigt jämfört med 2014. Resultat
till och med april 2014 är - 25,4 miljoner kronor. Justerat för erhållna engångseffekter i
form av återbetalning från AFA försäkring med 22 miljoner kronor och retroaktiv
ersättning för dyra Hepatitläkemedel med 7 miljoner kronor är resultatet - 55 miljoner
kronor. 2014 års underskott för motsvarande period var -17,9 miljoner kronor.
Den totala nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2014 är 6,6 % justerat för
jämförelsestörande poster. Kostnadsökningen för egen personal samt
bemanningsföretag är ca 6,7 % (50 mkr) högre jämfört med 2014. Enskilt har kostnaden
för bemanningsföretag ökat med 52 % (13 mkr). Läkemedelskostnaden har ökat med
4,9 %. Kostnaden för riks- och regionvård har minskat något jämfört med 2014 men
ligger ändå på en nivå som är 15 % (14 mkr) högre än 2013.
Prognos för helår är – 265 miljoner kronor vilket är 103 miljoner kronor sämre än utfall
2014.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut april 2015

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Delårsbokslut per april 2015 godkänns.
---------
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Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:
”Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en genomlysning av regionens
medlemskap i samtliga nätverk/ organisationer, en beskrivning av respektive nätverks/
organisations funktion, Region Jämtland Härjedalens syfte och målsättning med
deltagande i nätverken/organisationen samt strategiska och ekonomiska konsekvenser
av deltagandet.”
Thomas Andersson (C) yrkar följande:
”Styrelsen ser mycket allvarligt på det ekonomiska läget och de utmaningar som
verksamheten står inför under 2015. Att komma tillrätta med måluppfyllelsen som
regionfullmäktige har satt upp för styrelsen är oerhört viktigt för våra medborgare och
medarbetare.
Delårsbokslutet visar att vi måste göra allt som står i vår makt för att åstadkomma en
ekonomi och verksamhet i balans. I de underlag till bokslutet som områden har lagt
fram saknas en sammanställning av förslag till åtgärder, eller pågående åtgärder och
detta är ett viktigt förbättringsarbete.
Regionstyrelsen arbetar intensivt med att komma tillrätta med det ekonomiska läget
under 2015. Genom den så kallade aprilöverenskommelsen har de ingående partierna
lämnat två förslag var som ska ge effekt på ekonomi och en verksamhet i balans. Detta
arbete pågår för fullt och ett extra styrelsesammanträde är inplanerat den 3 juni.
Detta arbete måste ske med intensitet och beslut måste kunna fattas så snart underlag
finns framme för att kunna ge effekt under detta år. Styrelsen kan därför komma att ha
fler extra sammanträden under året.
Med anledning av detta föreslår vi att styrelsen beslutar:
Styrelsen uppdrar till regiondirektören att utveckla underlagen till kommande
delårsbokslut så att det framgår av detta vilka beslutade åtgärder som respektive område
har fått eller kommer att genomföra.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att utveckla underlagen till kommande
delårsbokslut så att det framgår av detta vilka beslutade åtgärder som respektive
område har fått eller kommer att genomföra.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Delårsbokslut per april 2015 godkänns.
b. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en genomlysning av regionens
medlemskap i samtliga nätverk/ organisationer, en beskrivning av respektive
nätverks/ organisations funktion, Region Jämtland Härjedalens syfte och
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målsättning med deltagande i nätverken/organisationen samt strategiska och
ekonomiska konsekvenser av deltagandet.

Utdrag till

Ekonomidirektör
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21. Revidering av långsiktig utvecklingsplan för god
ekonomisk hushållning (RS/337/2015)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-06-03, § 170 Långsiktig
utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning.

Ärendebeskrivning

På landstingsfullmäktiges sammanträde den 13-14 oktober 2014, § 182, fastställdes
Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning. Samtidigt beslutades också
att planen skulle revideras våren 2015. Syftet var dels att uppdatera planen utifrån de
utredningar som gjorts, dels att lägga till den verksamhet som tillkom den 1 januari
2015, i samband med att Region Jämtland Härjedalen bildades. Ett arbete med en
reviderad plan har pågått under våren 2015.
Syftet med den långsiktiga utvecklingsplanen är att ta ett långsiktigt sammanhållet grepp
om vad som krävs för att uppnå god ekonomisk hushållning. I planen identifieras några
satsningsområden som väsentliga för att tillsammans med kostnadskontroll och
kostnadsminskningar nå målet god ekonomisk hushållning.
Reviderad version av den långsiktiga utvecklingsplanen inkluderar nu Regional
utveckling, som ett av tio satsningsområden. Vissa av planens strukturpaket, för att nå
kostnadsminskningar och intäktsökningar, har omarbetats och vidareutvecklats och nya
har lagts till. Efter djupare analys har Paket 3 Poliklinisering och Paket 5 Metoder och utbud
bedömts bestå av sådant som ingår i centrumens löpande utvecklingsarbete och har
därför tagits bort. Totalt uppgår prognostiserade besparingar från paketen till 114
miljoner kronor till och med år 2020. Utifrån ett prognostiserat helårsresultat 2015 för
Region Jämtland Härjedalen på minus 265 miljoner kronor, konstateras i planen att
ytterligare åtgärder som ger sammanlagt 215 miljoner kronor behövs för att år 2020 nå
ett resultat i enlighet med god ekonomisk hushållning. Det innebär att regionen under
perioden 2015-2020 totalt sett behöver minska kostnaderna och öka intäkterna
motsvarande 329 miljoner kronor. För övrigt har planen uppdaterats med andra aktuella
siffror.
I enlighet med regionfullmäktiges beslut den 14-15 april 2015, § 50, har en utredning om
tandvård och vård genom mobila enheter lagts in som ett satsningsområde i planen.
Under våren har de politiska partierna lämnat in två åtgärdsförslag vardera utifrån den
ekonomiska situationen. Vid regionstyrelsens sammanträdet 29 april 2015 diskuterade
regionstyrelsen förslagen och gav Regiondirektören i uppdrag att, utifrån diskussionerna
till extra styrelse 3 juni 2015, återkomma med en beskrivning av hur de olika förslagen
ska hanteras, med angreppssätt och tidplan. I beredningen av ärendet har konstaterats
att några av förslagen är av långsiktig karaktär och bör tillfogas den långsiktiga
utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning.
På ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottets sammanträde den 18 maj 2015, §
46 behandlade utskottet förslaget till reviderad långsiktig utvecklingsplan. Vid det
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tillfället hade inte de aktuella politiska åtgärdsförslag lagts in i planen ännu. Utifrån det
beslutade utskottet att godkänna förslaget till reviderad utvecklingsplan men
överlämnade ärendet till regiondirektören för vidare behandling inför regionstyrelsens
extra sammanträde den 3 juni.

Beslutsunderlag
Reviderad Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning 2015-2025.

Regiondirektörens förslag

1. Reviderad version av långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning
2015-2025 fastställs och överlämnas till regionfullmäktige efter följande förändringar
a. I kapitel 2.3.15 Samverkan med landstinget Västernorrland läggs följande till:
”I samtalen om samarbete med Västernorrland ska också en förändrad struktur
av planerad sjukhusvård mellan de tre sjukhusen i Östersund, Sundsvall och
Sollefteå analyseras. En utredning ska göras för att klargöra inom vilka områden
Östersund har bäst förutsättningar att utföra behandlingar åt Västernorrlands
läns landsting.”
b. I kapitel 3.4 Mål 4 Satsning på förebyggande hälso- och sjukvård läggs följande
till: ”Syftet med denna satsning är att med det förebyggande arbetet minska
behovet av sjukvård vilket är en del av de åtgärder som krävs för att sänka
kostnaderna utöver de åtgärder som specificeras i denna plan.
Mål för satsningen är:
1. År 2025 är självskattad hälsa i Region Jämtland Härjedalens alla kommuner
minst i nivå med riket
2. År 2025 röker mindre än 5 % i alla kommuner i Region Jämtland Härjedalen
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige.
Reviderad version av långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning
2015-2025 fastställs.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Reviderad version av långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning
2015-2025 fastställs och överlämnas till regionfullmäktige efter följande
förändringar
a. I kapitel 2.3.15 Samverkan med landstinget Västernorrland läggs följande till:
”I samtalen om samarbete med Västernorrland ska också en förändrad struktur
av planerad sjukhusvård mellan de tre sjukhusen i Östersund, Sundsvall och
Sollefteå analyseras. En utredning ska göras för att klargöra inom vilka
områden Östersund har bäst förutsättningar att utföra behandlingar åt
Västernorrlands läns landsting.”
b. I kapitel 3.4 Mål 4 Satsning på förebyggande hälso- och sjukvård läggs följande
till: ”Syftet med denna satsning är att med det förebyggande arbetet minska
behovet av sjukvård vilket är en del av de åtgärder som krävs för att sänka
kostnaderna utöver de åtgärder som specificeras i denna plan.
Mål för satsningen är:
1. År 2025 är självskattad hälsa i Region Jämtland Härjedalens alla kommuner
minst i nivå med riket
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2. År 2025 röker mindre än 5 % i alla kommuner i Region Jämtland Härjedalen
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige.
Reviderad version av långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning
2015-2025 fastställs.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag till

Centrumchefer, Stabschefer
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22. Regionplan 2016-2018 (RS/494/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 148 Regionplan 20162018

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet 2015-05-18,
§ 39, om regionplan 2016-2018.
En av regionfullmäktiges uppgifter är att fastställa regionens vision och strategiskt
övergripande mål samt ekonomiska ramar och en budget för Region Jämtland Härjedalen.
Det gör fullmäktige genom att besluta om en treårig regionplan som innehåller strategiska
mål samt genom att besluta om en treårig finansplan.
Regionens finansiering har tidigare ingått i regionplanen men från 2016 återfinns nu det i
en separat Finansplan 2016-2018 (RS/822/2015). Finansplanen utgår från regionplanen
och innehåller planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget, beskrivning av
regionens finansiering, budgetramar för regionstyrelsen och nämnder, investeringstak samt
finansiella mål och i det inkluderas en budget för det närmaste året. Anledningen till att
ekonomin behöver hanteras i särskild ordning är bland annat det mycket ansträngda
ekonomiska läget, behovet av att sammanfatta de ekonomiska konsekvenserna från både
regionplan och den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning samt
behovet av att kunna revidera finansplanen utifrån de ekonomiska konsekvenserna som
statligt beslut innebär och förändringar i skatteprognoser.
De strategiska målen i regionplanen 2016-2018 visar regionens viljeinriktning och vilka
prioriteringar som ska göras de kommande tre åren. De planeringsförutsättningar som
regionstyrelsen beslutade om i januari har varit en viktig utgångspunkt i arbetet med
målen. Dessa sammanfattas i regionplanen med Region Jämtland Härjedalens ekonomiska
läge i fokus. I regionplanen finns också en beskrivning av regionens visioner, uppdrag och
värdegrund samt uppföljning.
Sedan Region Jämtland Härjedalen bildades 1 januari 2015 har mycket arbete ägnats åt att
sammanföra hälso- och sjukvårdsuppdraget med det nya uppdraget om regional
utveckling. Att implementera den övergripande strategin i Europa 2020 är där en viktig
utmaning liksom implementeringen av flera viktiga länsövergripande styrdokument,
exempelvis den regionala utvecklingsstrategin. En utmaning i arbetet med regionplanen
för 2016-2018 har därför varit att på ett bra sätt skapa en balans mellan uppdragen. Därför
finns i planen också en beskrivning om sambandet mellan länsgemensamma prioriteringar
enligt regionala utvecklingsstrategin och målsättningar och prioriteringar hos regionens
verksamheter. Utifrån valet 2014 har den nya regionplanen också anpassats efter den
politiska framtidsbild som finns för den nya mandatperioden.
Med utgångspunkt från regionplanen och finansplanen fastställer regionstyrelsen och
nämnderna verksamhetsplaner med budget och uppföljningsplan. Verksamhetsplanerna
ska genom framgångsfaktorer beskriva vad de ska arbeta med för att verkställa det
uppdrag som fullmäktige har beslutat om. I nästa steg upprättas regiondirektörens
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verksamhetsplan och verksamhetsplaner för förvaltningschefer, som innehåller strategiskt
viktiga utvecklingsområden och resultatmått.
I Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsarbete ska alltid perspektiven
jämställdhet- och jämlikhet, barnens rättigheter, miljö och ekonomi särskilt beaktas. I
regionplanen görs det genom att flera mål har en tydlig koppling till något eller några av
perspektiven. Det har också gjorts en jämställdhets- och jämlikhetsintegrering av
skrivningarna i dokumentet. Perspektiven återfinns också bland de i regionplanen
utpekade horisontella prioriteringarna som särskilt ska följas upp under 2016-2018.

Beslutsunderlag
Regionplan 2016-2018

Regiondirektörens förslag
Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Regionplan 2016-2018 fastställs.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
EKONOMI-, FASTIGHETS- OCH UPPHANDLINGSUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Regionplan 2016-2018 fastställs .
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning
Christer Siwertsson (M) deltar inte i beslutet.
------------

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg i regionplanen:
1. Nytt stycke läggs in före rubriken “Förbättrad psykisk hälsa” på sidan 15:
”Region Jämtland Härjedalen ska i alla beslut och åtgärder som rör flickor och pojkar utgå från det
enskilda barnets bästa samt rätten till delaktighet och likabehandling - i enlighet med
barnkonventionen”.
2. Nytt mål: ”En demokratisk region präglad av insyn och delaktighet” på sidan 12.
3. Nytt stycke läggs in före rubriken ”Utveckla kulturens roll för hälsa, delaktighet …”
på sidan 14:
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Rubrik: En demokratisk region präglad av insyn och delaktighet
”Region Jämtland Härjedalen ska arbeta med att utveckla insatser som ger flickor och pojkar,
kvinnor och män ökad möjlighet till insyn och delaktighet om regionens verksamhet. Ett ständigt
pågående arbete ska också vara att utveckla demokratin inom regionens egna verksamheter. I
kommunikationen, både internt i organisationen och externt med invånarna, samarbetspartners och
andra aktörer ska det tydligt framgå att regionen är en politiskt styrd organisation.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1.

a. Nytt stycke läggs in före rubriken “Förbättrad psykisk hälsa” på sidan 15:
”Region Jämtland Härjedalen ska i alla beslut och åtgärder som rör flickor och pojkar
utgå från det enskilda barnets bästa samt rätten till delaktighet och likabehandling - i
enlighet med barnkonventionen”.
b. Nytt mål: ”En demokratisk region präglad av insyn och delaktighet”
på sidan 12.
c. Nytt stycke läggs in före rubriken ”Utveckla kulturens roll för hälsa,
delaktighet …” på sidan 14:
Rubrik: En demokratisk region präglad av insyn och delaktighet
”Region Jämtland Härjedalen ska arbeta med att utveckla insatser som ger flickor och
pojkar, kvinnor och män ökad möjlighet till insyn och delaktighet om regionens
verksamhet. Ett ständigt pågående arbete ska också vara att utveckla demokratin
inom regionens egna verksamheter. I kommunikationen, både internt i organisationen
och externt med invånarna, samarbetspartners och andra aktörer ska det tydligt
framgå att regionen är en politiskt styrd organisation.”

2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Regionplan 2016-2018 fastställs.

Protokollsanteckning
Susanné Wallner (M), Christer Siwertsson (M), Hans Wessén (M), Thomas
Andersson (C) och Elin Lemon (C) avstår från att delta i beslutet och återkommer
med eget förslag till regionplan inför regionfullmäktige.

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden, Vårdvalsnämnden, Gemensam nämnd för upphandling,
Patientnämnden, Förvaltningschefer, Centrumchefer, Stabschefer
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23. Budgetframställan för revisionsverksamheten 2016
(RS/1018/2015)
Protokollsutdrag från särskilda budgetberedningen 2015-06-01, § 21, om
revisorernas budget för 2016.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen har inkommit med en budgetframställan för
år 2016. I den föreslår revisorerna att anslaget för revisionsverksamheten år 2016 ska
bibehållas på samma nivå som 2015 med en uppräkning enligt Region Jämtland
Härjedalens ekonomimodell.
Revisorerna har i framställan också gett en redovisning om vilka förutsättningar de anser
finns för revisionsverksamheten 2016. De bedömer att revisionsverksamheten under
2016 minst kommer att uppgå till den nivå som gäller för 2015. De anger bland annat att
det svåra ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen kommer att kräva särskilda
granskningar samt att revisorerna i och med den nya organisationen har fler politiska
organ att granska. Dessutom har revisionskollegiet utökats med två ledamöter efter valet
2014. De anser också att rådande förhållanden i regionen ställer ökade krav på
revisionen i sin helhet. Bland annat för ökade insatser för uppdatering, analyser av
förändringar samt i att bedöma effekterna av de olika åtgärder som regionstyrelsen
planerar och genomför utifrån den ekonomiska situationen.
Budgeten för revisorernas verksamhet 2015 fastställdes av den särskilda
budgetberedningen 2014-06-03, § 15, till 5 100 000 kronor för 2015 med tillägg för
uppräkningar. Regionfullmäktige beslutade enligt särskilda budgetberedningens förslag
och budgeten fastställdes i regionplan 2015-2017 till 5 113 600 kronor.
För 2016 föreslås i enlighet med revisorernas framställan en uppräkning av 2015 års
budget med 2,4 % enligt Region Jämtland Härjedalens ekonomimodell. Det motsvarar
en budget på 5 236 000 kronor.

Beslutsunderlag
Budgetframställan från revisorerna

Regiondirektörens förslag
Särskilda budgetberedningen föreslår regionfullmäktige
Revisorernas budget för 2016 fastställs till 5 236 000 kronor.
SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGENS BESLUT

Särskilda budgetberedningen föreslår regionfullmäktige
1. Revisorernas budget för 2016 fastställs till 5 236 000 kronor.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Utdrag till
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen, Revisionsdirektör
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24. Budgetframställan från patientnämnden för 2016
(RS/965/2015)
Protokollsutdrag från särskilda budgetberedningen 2015-06-01, § 20, om
patientnämndens budget för 2016.

Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens patientnämnd har inkommit med en budgetframställan för
år 2016 till särskilda budgetberedningen.
Nämnden begär för år 2016 ett landstingsbidrag som motsvarar 2015-års bidrag med en
uppräkning enligt landstingsprisindex. Men nämnden uppger också några händelser som
kan innebära ökade kostnader under året. Det är dels en regeringsutsedd utredning av
klagomålshanteringen som pågår nationellt och som kan innebära att patientnämndens
omfattning av ärendehantering kan komma att öka från andra halvan av 2016.
Kostnader kan också öka med anledning av att ersättarna i patientnämnden väntas delta
vid sammanträden i högre utsträckning än tidigare.
Den särskilda budgetberedningen fastställde patientnämndens budget för 2015 till
2 644 700 kronor, med tillägg för uppräkningar, på sitt sammanträde den 3 juni 2014,
§ 14. När regionfullmäktiges beslutade om regionplanen den 10 december 2014, § 247,
fastställdes budgeten till 3 mkr. Utöver uppräkning tillfördes 300 000 kronor för
utveckling av IT-stöd som tillfälliga medel 2015.
För 2016 föreslås i enlighet med patientnämndens framställan en uppräkning av 2015
års budget frånräknat de tillfälliga medlen för 2015.

Beslutsunderlag
Budgetframställan från patientnämnden

Regiondirektörens förslag
Särskilda budgetberedningen föreslår regionfullmäktige.
Budget för patientnämnden fastställs till 2 765 000 kronor för 2016.
SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGENS BESLUT

Särskilda budgetberedningen föreslår regionfullmäktige
1. Budget för patientnämnden fastställs till 2 765 000 kronor för 2016.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag till
Patientnämnden och Chef för Patientnämndens kansli
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25. Finansplan 2016-2018 (RS/822/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 149 Finansplan 2016-2018

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet 2015-05-18,
§ 40, om Finansplan 2016-2018.
Region Jämtland Härjedalens regionfullmäktige fastställer övergripande mål och inriktning
för verksamheten. Det har hittills gjorts genom att besluta om en sammanhållen
regionplan där även de finansiella områdena ingått. Inför 2016 har istället Regionplanen
upprättats i två separata delar, Regionplan och Finansplan som fastställs var för sig av
regionfullmäktige.
Finansplanen innehåller planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget,
beskrivning av regionens finansiering, budgetramar för regionstyrelsen och nämnder,
investeringstak samt finansiella mål och i det inkluderas en budget för det närmaste året.
Regionstyrelsen och nämnderna fastställer i sin tur verksamhetsplaner med budget och
uppföljningsplan under hösten. Verksamhetsplanerna innehåller framgångsfaktorer som
konkretiserar målen i regionplan och finansplan och beskriver vad respektive styrelse eller
nämnd ska arbeta med för att verkställa det uppdrag som fullmäktige har beslutat om
Finansplanens budgeterade resultat för planperioden uppgår totalt till 0 miljoner kronor
för respektive år 2016-2018. Planen bygger på oförändrade taxor och avgifter och
oförändrad landstingsskatt. Det budgeterade nollresultatet under planperioden förutsätter
besparingsåtgärder i nivån 250-300 miljoner kronor. Det ska bland annat uppnås genom
de åtgärder som beskrivs i den Långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk
hushållning samt övriga åtgärder med anledning av kostnadsutveckling och ekonomiska
prognoser som beslutades av regionstyrelsen i april 2015. Målet är att uppnå god
ekonomisk hushållning senast från år 2020. Det budgeterade resultatet kommer inte att
räcka för att återställa det balanserade underskottet från tidigare år som totalt uppgår till
347,2 mkr.
I budgeterade ramar för 2016 förutsätts Folktandvården ge ett överskott på 5 mkr
inklusive sänkning av budgetram med 1 miljon kronor avseende konkurrensskyddad
verksamhet. Budgetramen för Förtroendevalda politiker har justerats ned med 2,1 miljoner
kronor totalt under planperioden på grund av förslag om frysta arvoden.

Beslutsunderlag
Finansplan 2016-2018 för Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag
Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Finansplan 2016-2018 inklusive budget och ekonomiska ramar 2016 för Region
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Jämtland Härjedalen fastställs.
2. Landstingsskatten fastställs till 11,20 kronor för 2016.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
EKONOMI-, FASTIGHETS- OCH UPPHANDLINGSUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Finansplan 2016-2018 inklusive budget och ekonomiska ramar 2016 för
Region Jämtland Härjedalen fastställs.
2. Landstingsskatten fastställs till 11,20 kronor för 2016.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning
Christer Siwertsson (M) deltar inte i beslutet.
---------REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Finansplan 2016-2018 inklusive budget och ekonomiska ramar 2016 för
Region Jämtland Härjedalen fastställs.
2. Landstingsskatten fastställs till 11,20 kronor för 2016.

Protokollsanteckning
Susanné Wallner (M), Christer Siwertsson (M), Hans Wessén (M), Thomas
Andersson (C) och Elin Lemon (C) avstår från att delta i beslutet och återkommer
med eget förslag inför regionfullmäktige.
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26. Allmänhetens frågestund (RS/11/2015)
•

Fråga från Kurt Folkesson om Projekt Jämtland Härjedalen ställd till Robert
Uitto (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Allmänheten har vid varje fullmäktigesammanträde möjlighet att ställa frågor till
antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti.
Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Frågorna ska lämnas in
minst en dag före sammanträdet och besvaras vid en särskild angiven punkt under
sammanträdet.
Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att den som ställt frågan och
övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.
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27. Svar på medborgarförslag från Örjan Andersson om
införande av anropsstyrd kollektivtrafik
(RS/303/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 159 Svar på
medborgarförslag om införande av anropsstyrd kollektivtrafik

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-04-16, § 47
Medborgarförslag från Örjan Andersson om införande av anropsstyrd
kollektivtrafik
Ett medborgarförslag har lämnats in av Örjan Anderson till Regionfullmäktige. Förslaget
innebär att tätortstrafiken förändrar sin trafikering så att den passar för arbetspendling till
de fem vårdboende som finns i Torvalla på sön- och helgdagar. Trafiken kan vara linjelagd
eller anropsstyrd.
Tätortstrafiken bedrivs av Nettbuss AB. De har ett nettoavtal som ger trafikutövaren stort
eget ansvar över trafikutbudet och förändringar i trafikeringen. Trafikutövaren har tagit del
av medborgarförslaget och även ett motsvarande förslag under 2014. Linje 4 och linje 6
som trafikerar Torvalla har sin tidigaste ankomst till Torvalla ca 11.30 på söndagar. Den
extra sön- och helgdagstrafiken har fyra tidigare ankomster till Torvalla centrum, den
tidigaste 7.56. Det sammantagna behovet (antal resenärer) samt tider för arbetspendlingen
framgår inte av medborgarförslaget.
Trafikutövaren bedömer det svårt att inom ramen för befintligt trafikutbud kunna
förändra trafiken i enlighet med önskemålet i medborgarförslaget. För att tillmötesgå
önskemålet skulle ett fordon till behöva tas ut i trafik på söndagsmorgnar. Trafikutövaren
har hittills bedömt att kostanden för det är för stor i förhållande till vilka intäkter trafiken
kan tänkas ge. Trafikutövaren har inte någon organisation för anropsstyrd trafik, varför
detta alternativ inte kan realiseras.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Örjan Andersson om införande av anropsstyrd kollektivtrafik
Protokollsutdrag från utskottet för infrastruktur och kommunikationer 2015-03-19, § 14.
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-04-16, § 47.

Förvaltningschefens förslag
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer föreslår Regionala utvecklingsnämnden
att föreslå Regionfullmäktige att medborgarförslaget avslås.
UTSKOTTET FÖR INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONERS
BESLUT
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer beslutar föreslå Regionala
utvecklingsnämnden att föreslå Regionfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

44(70)

2015-06-05

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå medborgarförslaget
----------------

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
REGIONSTYRELSENS BESLUT
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till
Förslagsställaren
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28. Svar på medborgarförslag från Ann-Chatrine
Ramstedt om att ta bort besöksavgiften för
mammografiundersökningar (RS/568/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 160 Svar på
medborgarförslag från Ann-Chatrine Ramstedt om att ta bort
besöksavgiften för mammografiundersökningar

Ärendebeskrivning
Ann-Chatrin Ramstedt har lämnat förslag om att besöksavgiften för
mammografiundersökningar ska tas bort. Förslaget motiveras med att eftersom
aortascreening och PSA-prov är gratis för männen bör mammografi också vara avgiftsfri.
Region Jämtland Härjedalen vill upplysa om att aortascreening och PSA-prov (prostata)
inte är avgiftsfritt. Avgiften för aortascreening är 150 kronor. För att få PSA-prov krävs
också ett läkarbesök för 150 kronor med åtföljande remiss.
I Region Jämtland Härjedalen är avgiften idag 150 kronor för en
mammografiundersökning. Patientavgifterna för mammografi varierar idag mellan olika
landsting och regioner. Stockholms läns landsting har avgiftsfritt vid riktade
hälsokontroller medan övriga landsting och regioner har avgifter mellan 80 och 200
kronor.
Enligt Region Jämtland Härjedalens långsiktiga utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning 2015-2025 ska det göras en översyn av regionens patientavgifter. I den
översynen kommer även avgiften för mammografi att ingå. Beslut om nya avgifter
kommer fattas tidigast av regionfullmäktige i oktober 2015.
Eftersom regionen har påbörjat en översyn av patientavgifter där även mammografi ingår
så anses medborgarförslaget vara besvarat.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ann-Chatrine Ramstedt (2015-03-13).

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Utdrag till
Förslagsställare, handläggare ekonomienheten
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29. Fullmäktiges frågestund (RS/12/2015)
Vid varje fullmäktigesammanträde har ledamöter och tjänstgörande ersättare tillfälle att
ställa frågor i dagsaktuella ämnen som berör regionens verksamhet eller roll i samhället
till någon ledamot i regionstyrelsen. Frågorna ska vara korta och muntliga liksom svaren.
Frågor och svar begränsas till två minuter vardera. En följdfråga får ställas och besvaras.
Frågestunden får vara högst 30 minuter vid varje sammanträde.
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30. Redovisning och svar på revisorernas
granskningsrapporter (RS/721/2015)
•

Granskning av Psykiatrin 2014 (RS/419/2015)

•

Granskning av tvångsvården inom psykiatrin (RS/720/2015)
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31. Regler för investeringar i Region Jämtland
Härjedalen (RS/558/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 153 Regler för
investeringar i Region Jämtland Härjedalen

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet 2015-04-21,
§ 32, om regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen.
Som ett led i Region Jämtland Härjedalens strävan mot en god ekonomisk hushållning har
konstaterats ett behov av översyn av nuvarande regler för investeringar. Syftet med nya
regler är att förbättra regionens mål- och ekonomistyrning.
Ett förslag till regler har upprättats som innebär att investeringsprocessen går från att vara
centrumbaserad till att bli mer samlad utifrån ett regionstrategiskt perspektiv. Ett
investeringstak för investeringar ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Dessutom ska
ett investeringsråd skapas med uppdrag att driva en transparent process utifrån
gemensamma prioriteringsgrunder. Utifrån de nya reglerna utarbetas sedan mer detaljerade
tillämpningsföreskrifter som fastställs av regiondirektören.
De nya reglerna ersätter den investeringsstrategi som fastställdes av landstingsfullmäktige
den 7 oktober 2007, § 204 (LS/1065/2007). Reglerna ska börja tillämpas under 2015 för
att fungera fullt ut inför Budget 2017.

Beslutsunderlag
Regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen 2015-04-20

Regiondirektörens förslag
1. Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
Under förutsättning att regionfullmäktige fastställer regler för investeringar får
Regiondirektören i uppdrag att omgående tillsätta ett investeringsråd.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a.

Regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen fastställs att gälla
från och med den 1 augusti 2015.

b. Investeringsstrategin som landstingsfullmäktige fastställde 2007
upphör att gälla den 1 augusti 2015.

EKONOMI-, FASTIGHETS- OCH UPPHANDLINGSUTSKOTTETS BESLUT

1. Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
Under förutsättning att regionfullmäktige fastställer regler för investeringar får
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Regiondirektören i uppdrag att omgående tillsätta ett investeringsråd.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen fastställs att gälla
från och med den 1 augusti 2015.
b. Investeringsstrategin som landstingsfullmäktige fastställde 2007
upphör att gälla den 1 augusti 2015.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Under förutsättning att regionfullmäktige fastställer regler för investeringar
får regiondirektören i uppdrag att omgående tillsätta ett investeringsråd.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen fastställs att gälla
från och med den 1 augusti 2015.
b. Investeringsstrategin som landstingsfullmäktige fastställde 2007 upphör
att gälla den 1 augusti 2015.

Utdrag till
Centrumchefer, Fastighetschef
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32. Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen 2016 (RS/835/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 151 Förfrågningsunderlag
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från vårdvalsnämnden 2015-05-21 § 22.
Landstingsfullmäktige beslutade vid mötet den 11-12 februari 2014 om
förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen gällande år 2015.
Komplettering fastställdes av landstingsfullmäktige 17-18 juni 2014. Region Jämtland
Härjedalen beslutar årligen i juni månad om villkorsförändringar som ska träda i kraft den
1 januari efterföljande år. Förslag till kommande förändringar redovisas i beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
- Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 (VVN/11/2015).
- Listningsregler (VVN/11/2015).

Regiondirektörens förslag

Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och ytterligare justeringar uppdras till
vårdvalsnämnden att fatta beslut om i november 2015.

Yrkande

Marianne Larm- Svensson (C) och Lise Hjemgaard Svensson (M) yrkar på en politisk
initierad utvärdering genom:
1. Att översyn och analys av den förkortade avtalstiden i Hälsovalet görs.
2. Att beräkna i vilken utsträckningen ersättningen för OH-kostnaderna täcker de
externa utförarnas kostnader.
3. Att analysera konsekvenserna av ändring av utgångspunkten för glesbygdsfaktorn.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Marianne Larm- Svenssons (C) och Lise Hjemgaard
Svenssons (M) yrkande och finner det antaget.

VÅRDVALSNÄMNDENS BESLUT
Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige

1. Förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och ytterligare justeringar uppdras till
vårdvalsnämnden att fatta beslut om i november 2015.
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3. Att översyn och analys av den förkortade avtalstiden i Hälsovalet görs.
4. Att beräkna i vilken utsträckningen ersättningen för OH-kostnaderna
täcker de externa utförarnas kostnader.
5. Att analysera konsekvenserna av ändring av utgångspunkten för
glesbygdsfaktorn.

Protokollsanteckning
Marianne Larm- Svensson (C) och Lise Hjemgaard Svensson (M) lämnar följande
protokollsanteckning: Allianspartierna avser att initiera att avtalen i Hälsovalet
sägs upp före 2015-12-31.
-----------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker vårdvalsnämndens förslag.
---------

Yrkanden

Anders Frimert (S) yrkar följande:
”Regionstyrelsen beslutar att tillstyrka punkt 1 och 2 i vårdvalsnämndens förslag
och att avstyrka punkt 3, 4 och 5.
Förfrågningsunderlaget Hälsoval har nyligen utretts och förändrats, regionens
utredningsresurser är hårt belastade med uppdrag, däribland paket 6 i långsiktig
utvecklingsplan för ekonomi ”förändrad struktur i primärvården” som kan
innebära förändringar i förfrågningsunderlag Hälsoval. Regionstyrelsen anser att
ställningstagande om utredning av hela eller delar av förfrågningsunderlaget bör
avvaktas.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Anders Frimerts
yrkande och finner Anders Frimerts yrkande antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen beslutar att tillstyrka punkt 1 och 2 i vårdvalsnämndens förslag
och att avstyrka punkt 3, 4 och 5.
Förfrågningsunderlaget Hälsoval har nyligen utretts och förändrats, regionens
utredningsresurser är hårt belastade med uppdrag, däribland paket 6 i långsiktig
utvecklingsplan för ekonomi ”förändrad struktur i primärvården” som kan
innebära förändringar i förfrågningsunderlag Hälsoval. Regionstyrelsen anser att
ställningstagande om utredning av hela eller delar av förfrågningsunderlaget bör
avvaktas.

Reservation

Susanné Wallner (M), Christer Siwertsson (M), Hans Wessén (M), Thomas
Andersson (C) och Elin Lemon (C) reserverar sig till förmån för
vårdvalsnämndens förslag i samtliga punkter.

52(70)

2015-06-05

33. Revidering av långsiktig utvecklingsplan (LUP),
område miljö (RS/63/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 150 Långsiktig
utvecklingsplan (LUP), område miljö

Ärendebeskrivning
Långsiktig utvecklingsplan, område miljö (LUP Miljö) LS/1792/2012 beslutades 201311-27 av landstingsfullmäktige och omfattar 34 prioriterade mål och 40 aktiviteter inom
9 områden som ska uppfyllas den närmaste tolvårsperioden (2015-2027). LUP miljö
omfattar målsättningar för vad vi ska åstadkomma i vår egna verksamhet
(organisationen Region Jämtland Härjedalen) inom området miljö.
Enligt regionens gällande styrmodell ska mål och aktiviteter i de långsiktiga
utvecklingsplanerna implementeras och konkretiseras i regionplan och sedan vidare i
styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner, direktörens och förvaltningschefernas
verksamhetsplaner, övergripande handlingsplaner och centrumens/områdenas/
enheternas verksamhetsplaner för vilka delar som ska genomföras den närmaste
tidsperioden. Uppföljning sker mot samtliga planverk samt genom det årliga
miljöbokslutet.
LUP miljö ska följa mandatperioderna och revideras vart fjärde år. Första revideringen
ska ske under 2015. Eftersom LUP miljö implementerats först med Regionplan 20152017 sker dock ingen uppföljning inför denna första revidering. Vid därpå följande
revidering kommer dock uppföljning att ske av vilka delar av planen som
implementerats och genomförts i enlighet med styrmodellen och vilket resultat som
dittills uppnåtts.
Ett tjänstemannaförslag har tagits fram där avsnitten om planeringsförutsättningar,
bakgrund och behov har reviderats jämfört med LS/1792/2012. De förslag till
justeringar av mål och aktiviteter som är gjorda är i huvudsak formella och bedöms inte
påverka syfte eller innebörd av de tidigare beslutade. I tjänstemannarevideringen har inte
fler siffersatta mål kunnat tas fram än vid det omfattande arbete som gjordes vid
framtagandet av den nu beslutade planen.
Ändringar och tillägg i förhållande till tidigare beslutad version är i huvudsak markerade.
Det som inte markerats är att ”Landstinget” genomgående ersatts med ”Regionen” och
motsvarande. Där textstycken i nuläge/bakgrund/förutsättningar är borttaget är det
endast markerat att ändring är gjord, den borttagna texten går att läsa i tidigare beslutade
versionen.
De revideringar som rör mål och aktiviteter kommenteras i bilaga.
Förlaget har remitterats till vårdvalsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för
synpunkter. Vårdvalsnämnden har inga synpunkter på förslaget till revidering av
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långsiktig utvecklingsplan område miljö. Regionala utvecklingsnämnden ställer sig
bakom förslaget till långsiktig utvecklingsplan område miljö.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad Långsiktig utvecklingsplan, område miljö – med markerade
ändringar
Bilaga – Kommentarer till revidering av mål och aktiviteter
Protokollsutdrag Vårdvalsnämnden 2015-03-19 §14
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2015-04-16, § 52

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reviderad Långsiktig utvecklingsplan, område miljö antas.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reviderad Långsiktig utvecklingsplan, område miljö antas.

Utdrag till
Miljöstrateg
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34. Svar på motion från Berit Johansson (C) om
utveckling av regionens jämställdhetsarbete genom
Tillgänglighets- och jämställdhetskartan (ToJ)
(RS/333/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 161 Svar på motion från
Berit Johansson (C) om utveckling av regionens jämställdhetsarbete genom
Tillgänglighets- och jämställdhetskartan (ToJ)

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2015-05-13, § 38
Berit Johansson har motionerat om att Region Jämtland Härjedalen bör ansluta sig till
Tillgänglighets- och jämställdhetskartan (ToJ). Syftet är bland annat att få tillgång till ett
statistiskt underlag avseende jämställdhet, trygghet och tillgänglighet för att kunna nyttja
det i arbetet med att förstärka regionens attraktionskraft och tillväxtmöjligheter. Statistiken
som används i ToJ är utifrån SCB:s särskilda jämställdhetsindex som är kopplat till de
nationella jämställdhetspolitiska målen.
Tillgänglighets- och jämställdhetskartan har bedrivits som ett projekt av Winnet (fd
Resurscentra för kvinnors arbete och utveckling) i Västra Götalands regionen. Första
projektperioden sträckte sig mellan 2011-2013 och en förlängd projektperiod pågår fram
till 2015 års slut. Det är i dagsläget inte klart om arbetet kommer att fortsätta
nästkommande år. Syftet har främst varit att synliggöra hur jämställdheten ser ut i Västra
Götalands kommuner. Projektet har även haft som långsiktigt mål att kvinnors inflytande
ska öka och att kvinnors behov av tillgänglighet ska ge högre genomslag i regionen genom
att ex jämställdhetsintegrera regionala planer och därmed utgå från både kvinnor och mäns
behov och intressen. Tillgänglighet är i detta fall kopplat till tillgång till exempelvis makt
och service.
Visionen för arbetet med tillgänglighets- och jämställdhetskartan är att alla regioner och
kommuner ska ansluta sig till kartan. Dock finns det idag ingen upparbetad modell för
inmatning av statistik etc. avseende länsnivå vilket gör att Region Jämtland Härjedalen inte
kan ansluta sig däremot kan respektive kommun i länet göra detta. Kostnaden för att
ansluta sig är 25 000 kr/kommun/år och i den kostnaden ingår inläggning av statistik,
uppdatering av statistik, analysrapporter, utbildningar och resursstöd.
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med ToJ är intressant och bedöms absolut kunna
utgöra ett stöd för arbetet med regionens jämställdhetsarbete i och med en förenklad och
tydlig bild för statistik och hur länet ligger till kopplat till SCB:s nationella
jämställdhetsindex. Eftersom det kräver att respektive kommun aktivt deltar i arbetet är
bedömningen att detta torde vara ett ärende för respektive kommunfullmäktige. Detta
hindrar givetvis inte att regionfullmäktige beslutar om att uppvakta respektive kommun
med en uppmuntran om att ansluta sig till ToJ som ett led i att utveckla regionens
jämställdhetsarbet om arbetet med ToJ kommer att fortsätta även efter 2015.
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Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen anses besvarad.

Regiondirektörens förslag
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Region Jämtland Härjedalen uppmuntrar länets kommuner att ansluta sig till
Tillgänglighets- och jämställdhetskartan (ToJ) som ett led i regionens
jämställdhetsarbete.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Region Jämtland Härjedalen uppmuntrar länets kommuner att ansluta sig till
Tillgänglighets- och jämställdhetskartan (ToJ) som ett led i regionens
jämställdhetsarbete.
-----------

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag
---------

Yrkanden
Elin Lemon (C) och Thomas Andersson (C) yrkar att frågan behandlas i Regionens
samverkansråd.
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M) och Hans Wessén yrkar bifall till Elin
Lemons yrkande.

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

1. Regionstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Frågan ska behandlas i Regionens samverkansråd.
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35. Svar på motion från Peter Johansson (SD) om
eventuell anställning av avancerade
specialistsjuksköterskor (RS/382/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 162 Svar på motion från
Peter Johansson (SD) om eventuell anställning av avancerade
specialistsjuksköterskor

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2015-04-09, § 16.
Peter Johansson har lämnat in en motion om eventuell anställning av avancerade
specialistsjuksköterskor.
Region Jämtland Härjedalen har påbörjat ett arbete med att utforma en modell för
kompetenskartläggning enligt svensk standard och inom ramen för långsiktig
utvecklingsplan (LUP). Verksamheten ska med stöd av denna, kunna prognostisera
behovet av olika kompetenser ur olika tidsperspektiv. I den kartläggningen som ska
revideras varje år, kommer det att framgå behovet av grundutbildade, medarbetare med
specialkunskap, specialistutbildade och behov av avancerade specialistsjuksköterskor.
Region Jämtland Härjedalen har från och med 2015 en övergripande handlingsplan för
attraktiv arbetsgivare. En åtgärd i denna är att utforma karriärvägar för olika yrkesgrupper.
En arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till modell för karriärvägar för sjuksköterskor. I
förslaget till modell diskuteras möjligheten till karriärväg som bland annat avancerad
specialistsjuksköterska.
Förslaget bedöms inte ha påverkan på jämställdhet, barnens situation eller miljö.

Beslutsunderlag
Motion från Peter Johansson (SD) om eventuell anställning av avancerade
specialistsjuksköterskor

Regiondirektörens förslag
Personalpolitiska utskottet förslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT
Personalpolitiska utskottet förslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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36. Svar på motion från Susanné Wallner (M) om
återkoppling från sjuksköterskor som valt att avsluta
sin anställning hos Region Jämtland Härjedalen
(RS/391/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 163 Svar på motion från
Susanné Wallner (M) om återkoppling från sjuksköterskor som valt att
avsluta sin anställning hos Region Jämtland Härjedalen

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2015-04-09, § 17.
Susanne Wallner har lämnat in en motion angående återkoppling från sjuksköterskor som
valt att avsluta sin anställning hos Jämtlands läns landsting.
Inom Region Jämtland Härjedalen ska cheferna hålla avslutningssamtal med medarbetare
som väljer att avsluta sin anställning. I samtalet ingår bland annat att efterfråga orsak till
varför man väljer att säga upp sig. Resultatet redovisas årligen i personalbokslutet. En
svårighet i att fånga upp alla medarbetare som slutar, är att medarbetare i hög grad begär
och beviljas tjänstledigt för att bland annat prova annat arbete, därefter väljer
medarbetaren eventuellt att säga upp sig. Detta innebär att medarbetaren, i samband med
anställningens avslutande, inte finns på arbetsplatsen rent fysiskt vilket försvårar
genomförandet av avslutningssamtalet.
I syfte att bli bättre på att tillvarata medarbetares kunskap pågår för närvarande en översyn
av processen kring avslutningssamtal. I den ingår bland annat att ta ställning till utskick av
en enkät i samband med att anställningen upphör. Denna enkät ska i så fall vara ett
komplement till avslutningssamtalet.
Beslutet bedöms inte ha påverkan på jämställdhet, barnens situation eller miljö.

Beslutsunderlag
Motion från Susanné Wallner (M) om återkoppling från sjuksköterskor som valt att avsluta
sin anställning hos Jämtlands läns landsting.

Regiondirektörens förslag
Personalpolitiska utskottet föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT
Personalpolitiska utskottet föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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37. Svar på motion från Peter Johansson (SD) om att ge
tandläkare större möjligheter att anmäla
barnmisshandel (RS/392/2015)
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2015-04-28—29, § 119.

Ärendebeskrivning

Peter Johansson (SD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om att ge tandläkare
större möjligheter att anmäla barnmisshandel.
Motionen gäller tandläkares möjlighet att anmäla barnmisshandel till socialtjänsten.
Motionen tar sin utgångspunkt i Barnombudsmannens rapport ”Tandvården och barn
som far illa” från 2010 (BR2010:02). I rapporten framgår att tandvården generellt sett
var dålig på att anmäla oro för barn. Dessutom framkommer att dåvarande Jämtlands
läns landsting var något sämre riggat för att hantera orosanmälningar än det
genomsnittliga landstinget/regionen. Bland annat uppgav enbart 7 av 12 svarande
klinikchefer att det fanns riktlinjer inom området. Nio av 12 klinikchefer uppgav att
personalen hade behov av utbildning i frågan.
Personal inom tandvården är skyldig att ”genast anmäla till socialnämnden om de i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. Detta regleras i SoL,
14 kap. 1§.
I anslutning till publiceringen av BO:s rapport gjordes ett genomgripande arbete inom
folktandvården i dåvarande Jämtlands läns landsting. En gemensam rutin för samtliga
fyra norrlandsting arbetades fram och reviderades senast 2015-03-25. Rutinen omfattar
bl.a. följande:
• Vad menas med att ett barn far illa?
• Vad kan tandvårdspersonal möta? Varningstecken (inklusive tecken på
misshandel)
• Rutin vid aktualisering till socialtjänsten
• Rutiner vid upprepade uteblivanden
• Brevmallar att använda när barn uteblir från bokade tider
• Blankett för orosanmälan
En utbildningssatsning gjordes 2008 och därefter har frågan tagits upp i
ledningsgruppen och vidare till klinikernas respektive arbetsplatsträffar. I mars 2013
besökte vårdutvecklare samtliga kliniker och pratade om anmälningsskyldigheten.
Vårdutvecklaren uppger i dag att tandvårdens personal har kunskap om
anmälningsskyldigheten och gällande rutiner. Statistik över gjorda orosanmälningar
saknas, men vårdutvecklare uppger att hon kontaktas i detta ärende cirka 3 ggr/år.
Anmälningsbenägenheten vid oro att barn far illa är generellt låg inom hälso-, sjuk- och
tandvården. Detta har konstaterats i flertalet rapporter (t.ex. Socialstyrelsen 2013) och
inget tyder på att Region Jämtland Härjedalen presterar bättre än andra landsting/
regioner. Dock saknas statistik, varför slutsatser bör vara försiktiga. Detta är svåra frågor
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vilket innebär att även när tydliga rutiner finns, som i fallet med Centrum för
folktandvård, är personalens behov av fortbildning och samtal återkommande.
Med anledning av ovanstående anses motionen härmed vara besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från Peter Johansson (SD) om att ge tandläkare större möjligheter att anmäla
barnmisshandel.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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38. Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
differentierade tjänster och karriärvägar inom
Jämtlands läns landsting (RS/554/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 164 Svar på motion från
Christer Siwertsson (M) om differentierade tjänster och karriärvägar inom
Jämtlands läns landsting

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2015-04-09, § 18.
Christer Sivertsson har lämnat in en motion om differentierade tjänster och karriärvägar
för sjukgymnaster/fysioterapeuter.
Region Jämtland Härjedalen har påbörjat ett arbete med att utforma en modell för
kompetenskartläggning enligt svensk standard och inom ramen för långsiktig
utvecklingsplan (LUP). Verksamheten ska med stöd av denna kunna prognostisera
behovet av olika kompetenser ur olika tidsperspektiv. I den kartläggning, som ska
revideras årligen, kommer det att framgå behov av grundutbildade medarbetare,
medarbetare med specialkunskap och specialistutbildade.
Region Jämtland Härjedalen har från och med 2015 en handlingsplan för attraktiv
arbetsgivare. En åtgärd i denna är att utforma karriärvägar för olika yrkesgrupper. Två
arbetsgrupper har påbörjat arbetet med att utforma en modell för karriärvägar, initialt för
sjuksköterskor och psykologer. Med dessa som grund kommer karriärvägar för samtliga
yrkesgrupper, inklusive sjukgymnaster/ fysioterapeuter och undersköterskor att utformas.
I samband med arbetet med karriärvägar kommer även villkor under utbildning att ses
över.
Beslutet bedöms inte ha påverkan på jämställdhet, barnens situation eller miljö.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om differentierade tjänster och karriärvägar inom
Jämtlands läns landsting.

Regiondirektörens förslag
Personalpolitiska utskottet föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT
Personalpolitiska utskottet föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
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Motionen anses besvarad.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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39. Svar på motion från Susanné Wallner (M) om att
införa betalautomater för betalning av besöksavgift
(RS/842/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 165 Svar på motion från
Susanné Wallner (M) om att införa betalautomater för betalning av
besöksavgift

Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) har i motion till regionfullmäktige den 11 november 2014 yrkat att
Region Jämtland Härjedalen ska införa betalautomater som kan användas för patienter när
de ska betala sin patientavgift. Betalautomaterna föreslås ska placeras ut på flera ställen så
att de är lättillgängliga. Betalning ska både kunna ske både med kontanter och med kort.
Motionären föreslår också att automaterna ska vara kopplade till mottagningarnas
datasystem för att möjliggöra registrering av att patienten har kommit.
I den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning som fastställts av
Jämtlands läns landstingsfullmäktige finns beslut om att en översyn av patientavgifter ska
genomföras. En översyn inleddes under hösten 2014 och regionstyrelsen har på sitt
sammanträde den 25-26 mars 2015 beslutat om en uppdragsbeskrivning inklusive tidplan
för fördjupad utredning om mer enhetliga patientavgifter enligt den så kallade
Värmlandsmodellen. Värmland har infört enhetstaxa för vårdavgifter och även möjlighet
till självbetjäning vid besök, fakturering i efterhand och automatisk bevakning av
högkostnadsskydd och frikort.
Syftet med enhetliga avgifter är att förenkla för patienter och ge en effektivare
administration. Utredningen består av fyra deluppdrag: översyn avgifter, automatiserad
frikortshantering, fakturering och självbetjäning. Utredningen ska genomföras under
perioden april-september 2015. Ett eventuellt beslut tas i regionfullmäktige i oktober 2015.
Flera centrum kommer att vara delaktiga i utredningsarbetet. Bland annat Centrum för
diagnostik, teknik och service som själva bedriver utvecklingsarbeten inom
serviceområdet.
Den betalningsrutin som ska utredas inom ramen för den beslutade utredningen enligt
Värmlandsmodellen är att patientavgifter faktureras och betalas i efterhand. Det är en stor
del av den förenkling som Värmlandsmodellen innebär. Patienter behöver inte stå i kö för
att betala utan anmäler bara sin ankomst, normalt i självbetjäningsterminalen. Det innebär
också en enklare administrativ hantering, i exempelvis receptioner och för
redovisningsenheten.
Utifrån beskrivningen ovan skulle ett beslut om en utredning om att införa betalautomater
innebära att den av regionstyrelsen fastställda uppdragsbeskrivningen måste ändras. Det
kan också innebära att Värmlandsmodellen i sin helhet inte längre kan vara en
utgångspunkt utan att en egen modell måste hittas. För att kunna ta ställning till om det är
aktuellt att ändra uppdragsbeskrivningen föreslås först en snabb översyn om hur
betalautomater kan omfattas av utredningen. Med hänvisning till ovanstående kan
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motionen därför anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från Susanné Wallner om att införa betalautomater för betalning av besöksavgift.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
-----------

Yrkande
Susanné Wallner (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Susanné Wallners
yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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40. Svar på motion från Susanné Wallner (M) om att
byta ut tjänstecyklar till elcyklar (RS/843/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-05-26—27, § 166 svar på motion från
Susanné Wallner (M) om att byta ut tjänstecyklar till elcyklar

Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) har i motion till regionfullmäktige yrkat att Region Jämtland
Härjedalen ska byta ut sina tjänstecyklar till elcyklar som ett alternativ att använda i
tjänsten. Hon anser att det skulle det få en positiv inverkan på regionens arbete med att
jobba med den enskildes hälsa och på miljöarbetet. Svaret på motionen utgår från att det
är de två tjänstecyklarna som återfinns vid receptionen i Regionens hus, hus 2, Kyrkgatan
12, som avses. De cyklarna används i dagsläget för tjänsteärenden inom Östersunds stad.
Ett PM har upprättats som beskriver vilka effekter som kan uppstå genom att använda en
elcykel istället för en bil. Det påvisar om att cykelanvändning kan ge positiva effekter på
såväl miljö som på den personliga hälsan. PM:et beskriver också att de projekt som
genomförts i Östersunds kommun, med inköp av elcyklar för utlåning, i syfte att
uppmuntra till förändrade resvanor och förbättra miljön har fått positiva resultat. Som det
är nu befinner sig dock Region Jämtland Härjedalen i ett allvarsamt ekonomiskt läge där
de ekonomiska resurserna är mycket begränsade. Utifrån det kan det vara svårt att
motivera ett inköp av elcyklar. Det saknas också ett tydligt underlag för att kunna avgöra
om det i förlängningen skulle kunna innebära en ekonomisk besparing med investeringen.
Förebyggande insatser som kan främja en positiv hälsoutveckling hos den egna personalen
och medverka till en bättre miljö är dock viktiga delar i det arbete som Region Jämtland
Härjedalen bedriver för att förverkliga mål inom folkhälsa och miljö. Ett användande av
el-cyklar kan ge positiva effekter i enlighet med de målen. Därför är det trots den
ekonomiska situationen rimligt att köpa in en elcykel för att se vad det ger för effekter.
Cykeln, med tillbehör, ska köpas in och skötas av samordningskansliet. Den ska vara
bokningsbar för personal och förtroendevalda som använder nuvarande cyklar vid denna
placering. Den ska även periodvis kunna lånas ut till andra enheter i syfte att uppmuntra
till förändrade resvanor. En intern marknadsföringsinsats ska då genomföras för att
uppmuntra till det. Vilka effekter inköpet har fått bör också utvärderas och återredovisas
till regionstyrelsen.
Utifrån ovanstående är motionärens förslag positivt. Det ekonomiska läget innebär dock
att det inte är aktuellt att byta ut nuvarande tjänstecyklar mot två elcyklar. Tjänstecyklarna
används också i relativt stor utsträckning i dagsläget och har heller inte några större brister
eller behov av service varför de bör finnas kvar. Motionen föreslås därför vara besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från Susanné Wallner (M) om att köpa in elcyklar
PM-Redovisning av konsekvenser av att använda elcyklar som alternativ till vanliga cyklar
Projektrapport - Östersunds kommuns elcykelsatsning 2009-2011
Projektrapport av Grön Trafik: Grönare resor
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Regiondirektörens förslag
1. Under förutsättning att regionfullmäktige godkänner inriktningen i svaret och anser
motionen besvarad får regiondirektören i uppdrag att köpa in en elcykel till Regionens
Hus, Kyrkgatan 12.
2. Kostnaden för elcykeln tas från anslag 7014 (Samordningskansliet).
3. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls.

Utdrag till
Fastighetschef och Miljöstrateg
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41. Valärenden 2015 (RS/1/2015)
1. Norrtåg AB: Val av 2 ledamöter och 1 ersättare för tiden tom 2019-06-30.
2. Förvaltningsrätten i Härnösand, övriga mål: Fyllnadsval av nämndeman för tiden
tom 2015-12-31 för Bashira Fakhreddine (S) som entledigas från uppdraget som
nämndeman.
3. Kammarrätten i Sundsvall: Fyllnadsval av nämndeman för tiden tom 2015-12-31 för
Lars Eliasson (M) som avsagt sig uppdraget.
4. Viltförvaltningsdelegationen: Fyllnadsval av ersättare för tiden tom 2018-12-31 för
Lisa Bois (MP) som avsagt sig uppdraget.
5. Tryckfrihetsmål, 1:a gruppen: Fyllnadsval av juryman för tiden tom 2016-12-31 för
Matz Lindman (M) som avsagt sig uppdraget.
6. Mid Sweden Science Park: Nominera 1 ordinarie och 1 ersättare tom ordinarie
bolagsstämma 2019.
7. Regionala utvecklingsnämnden: Fyllnadsval av ersättare för tiden tom 2018-12-31
för Lisa Bois (MP) som avsagt sig uppdraget.
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42. Svar på interpellationer och frågor
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