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CENTERPARTIET

REGION
JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Till regionstyrelsens ordförande

2015 -05- Z.7

INTERPELLATION ANG FILIAL PÅ VEMDALSSKALET
Regionen har under vintersäsongen 2014/15 drivit filial på Vemdalsskalet i samarbete
med ekonomiska föreningen Fjällhälsan. Beskedet om att regionen och Fjällhälsan slutit
ett avtal om gemensam drift mottogs positivt av oss i Centerpartiet. Vi har sett det som
prioriterat att alla goda krafter gemensamt arbetar för att befolkningen får god vård och
service samtidigt som regionens basnäring, turismen, får möjlighet att utvecklas. Vägen
fram till samarbetet omkring filialen har ju inte varit självklar och enkel och därför är det
särskilt intressant för oss folkvalda att följa utvecklingen.
Därför frågar jag:
Är en utvärdering av samarbetet och verksamheten för säsong 2014/15 gjord?
Hur ser en sammanfattande bild av utvärderingen av säsongens verksamhet ut?
Är båda parter nöjda med samarbetet?
Har regionen via Hälsocentralen i Sveg löpande hållit Fjällhälsan informerad om
ekonomi, bemanning och besöksstatistik (som samarbetsavtalet stipulerar)?
Hur ser regionens majoritet på en fortsatt drift av regionen? Egen regi eller
samverkan med Fjällhälsan?
Hur har regionen gjort insatser för att säkerställa bemanning av filialen säsong
2015/16 ?

Herrö 2015-05-26

Elin Lemon
Centerpartiet
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Svar på interpellation från Elin Lemon (C) om filial på
Vemdalsskalet
Elin Lemon (C) har lämnat in en interpellation om filial på Vemdalsskalet till
regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S). Hon har överlämnat
interpellationen att besvaras av regionstyrelsens ledamot Anders Frimert (S).
Elin Lemon frågar:
1. Är en utvärdering av samarbetet och verksamheten för säspng 2014/2015 gjord?
2. Hur ser en sammanfattande bild av utvärderingen av säsongens verksamhet ut?
3. Är båda parter nöjda med samarbetet?
4. Har regionen via hälsocentralen i Sveg löpande hållit Fjällhälsan informerad om
ekonomi, bemanning och besöksstatistik (som samarbetsavtalet stipulerar)?
5. Hur ser regionens majoritet på en fortsatt drift av regionen? Egen regi eller
samverkan med Fjällhälsan?
6. Hur har regionen gjort insatser för att säkerställa bemanning av filialen säspng
2015/2016?
Svar:
Flera av frågorna går inte att svara på i dagsläget eftersom bokslut inte kan göras förrän
juni månads utgång och sedan kommer semestrarna. Svårigheterna gällande
avstämningar och utvärderingar beror på bl.a systembyte VAS/COSMIC, samt
eftersläpningar på kostnader och intäkter.
1. Utvärdering av säsongen 2014/2015 kommer att ske den 26/8 13.00 i
samverkan mellan Fjällhälsan och Svegs Hälsocentral.
2. Se ovan.
3. Frågan hänvisas till gemensam en utvärdering av parterna.
4. Av båda parter undertecknat avtal har följts. Se bilaga.
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5. Någon förändring av nuvarande avtal är inte aktuell från regionens
majoritetspartier.
6. Rekrytering av personal inför nästa säsong pågår och ska fortsätta under hösten.
Bilaga: Avtal om samarbete om läkarmottagningen på Vemdalsskalet.

Anders Frimert
Ledamot regionstyrelsen
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Avtal om samarbete om läkarmottagning på
Vemdalsskalet

Parter

1. Region Jämdand Härjedalen

232100-0214

Primärvården i Härjedalen

2. Sjukvårdens utveckling
i Hede/Vemdalen ek.för.

799612-3582

Bakgrund

Primärvården inom Region Jämdand Härjedalen bedriver sedan förra året en
läkarmottagning i Vemdalsskalet. Sjukvårdens utveckling i Hede/Vemdalen ek.
för.

Samarbete

Primärvården i Härjedalen och Sjukvårdens utveckling i Hede/Vemdalen ek.
för. ska samverka kring utveckling av verksamheten vid mottagningen i
Vemdalsskalet. Parterna ska gemensamt verka för att verksamheten utvecklas
och förbättras och att patienterna hanteras på ett för patienten och
verksamheterna effektivaste sätt. Detta kan ske genom att de utarbetar förslag
till förbättringsåtgärder och medverkar till att genomföra åtgärder.

Ansvar

Mottagningen bedrivs av Primärvården i Härjedalen som har
verksamhetsansvaret för verksamheten, inklusive ansvaret för personalen.

Ersättning

Som ersättning för utförda prestationer ska parterna ska dela på resultatet av
verksamheten. Uppstår överskott fakrurerar Fjällhälsan AB Primärvården i
Härjedalen med hälften av överskottet. Uppstår underskott fakturerar
Primärvården i Härjedalen Sjukvårdens utveckling i Hede/Vemdalen ek. för.
med hälften av underskottet.
Betalning av faktura sker senast 30 dagar efter fakturadatum.

Avtalstid

Avtalet gäller från och med den l december 2014 till och med 30 november
2015. Avtalet förlängs med ett år i sänder om det inte sägs upp skrifdigen
senast tre måndader före avtals tidens utgång.

Tvist

Tvist angående detta avtal avgörs i allmän domstol.

Utväxling av
avtal

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Underskrifter

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Primärvården i Härjedalen

Sjukvårdens utveckling i
Hede/Vemdalen ek.för.
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Interpellation ställd till Robert Uitto (S) angående internationella resor
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Internationellt arbete är viktigt fö r en region som vill vara i framk ant inom utvecklingen, d etta

i en allt mer globaliserad värld . Det är viktigt att det leder till konkreta resultat, i synnerhet när
regionen nu har ett så pressat ekonomi skt läge.
Därfö r frågar j ag
I. Vad har de resor som gj o rts av dig sedan mandatperiodens start, gagnat regionen i
form av tydlig regiona l utveckling?

2. Anser du att dessa resor samt dess syfte och tilltänkta resultat är väl fö rankrade i den
regionala utvecklingsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäkti ge?

Joel Nordkvist (M) ledamot av regionfullmäkti ge
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Interpellation från Joel Nordkvist (M) om internationella
resor som Robert Uitto gjort
Joel Nordkvist (M) har lämnat in en interpellation angående internationella resor till
regionala utvecklingsnämndens ordförande Robert Uitto (S).
Joel Nordkvist frågar:
1. Vad har de resor som gjorts av dig sedan mandatperiodens start, gagnat regionen
i form av tydlig regional utveckling?
2. Anser du att dessa resor samt dess syfte och tilltänkta resultat är väl förankrade i
den regionala utvecklingsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige?
Svar fråga 1:
Precis som Joel Nordkvist så riktigt påtalar är internationella kontakter och
internationellt arbete oerhört viktigt för en region. Det internationella arbetet är inte en
egen verksamhet utan ett av många verktyg i utvecklingsarbetet för att nå de regionala
mål som är uppsatta i regionen. I de internationella kontakterna, liksom i de nationella
och regionala, ingår resor för att kunna delta på möten, överläggningar eller finnas där
besluten tas för att snabbare nå mål eller delmål. Man bör också, enligt min mening,
skilja på samarbetet inom EU och samarbetet inom Norden från övriga internationella
samarbeten.
Den allra största effekten av påverkansarbete ser vi förmodligen i resultatet av
gleshetsmedlen inom EU:s regionala fond. Genom att delta vid möten i Bryssel, men
också andra städer klarade vi av att motivera särskilda medel på över 90 miljoner euro
till regionen.
Frågan omfattar ju en mycket kort period - nämligen hittillsvarande tid av
mandatperioden, varför jag valt att utöka den till åtminstone sommaren 2014 
sommaren 2015.
Det innefattar fem resor utom landet, varav en till Norge.
Det handlar om en resa till Norge, två resor till Bryssel, en resa till Strasbourg och en
resa till San Sebastian.
I Norge var det förhandlingar om OESD-rapporten som vi beslutat om tillsammans
med regionerna i norra Finland och norra Norge för att få fram en kartläggning samt
argument inför det kommande påverkansarbetet kring gleshetsmedel, EU-fonder mm.
Vi ansåg att den föreslagna kostnadsfördelningen för det planerade arbetet inte var den

Daniel Nilsson

2015-06-15

Samordningskansliet

rätta och att planeringen behövde förändras, varför vi deltog i detta möte. Efter
överläggningar lyckades vi minska kostnaderna för vår region med 300 000 kronor.
Resorna till Bryssel handlade om information om EU:s infrastrukturarbete för att både
kunna påverka och sätta ned våra behov i text, men också se på samarbeten inom
projekt. Jag hade också ett sammanträde med vårt Brysselkontor, i egenskap av dess
ordförande.
I Bryssel deltog vi också i möte med Earlar - en organisation som arbetar med
utbildning och livslångt lärande inom EU, där regionen är medlemmar.
Genom den organisationen finns det möjlighet till deltagande i många av de EU-fonder
som arbetar för att ekonomiskt stötta utbildningsprojekt i olika former - inte minst för
unga. Vår region innehar nu kassörsuppdraget i organisationen vilket ger insyn och
inflytande för att också förändra mötesformer, innehåll och ekonomi.
I Strasbourg deltog vi i AER:s 2-dagarsmöte kring regional utveckling. Mötet var
intressant band annat på grund av att integrationsfrågan behandlades med olika exempel
(inte minst inför vårt stora integrationsprojekt) samt och olika metoder för att saluföra
regioner.
Under två dagar i Spanien deltog vi i Earlalls styrelsemöte och Generalförsamling. Som
kassörsansvarig hade vår region möjlighet att föredra våra förslag till kostnadsersättning
för resa och boende till organisationens möten vilket antogs. Det innebär i korthet
minskade kostnader för regionernas deltagande. Dessutom att man, på vår inrådan,
börjar arbeta med videokonferenser.
Svar fråga 2:
Samtliga resor är gjorda där jag valts till uppdraget av nämnd, styrelse eller fullmäktige 
övriga resor godkänns genom särskilda beslut, vilket gäller samtiga förtroendevalda i
regionen. Mitt och andra förtroendevaldas deltagande i internationella sammanhang har
alltid sin grund i Regionala Utvecklingsstrategin och Regionala utvecklingsnämndens
verksamhetsplan.
De internationella resorna är ofta kostsamma varför regionen fortsätter med att ersätta
fysiska möten med hjälp av avståndsoberoende teknik som telefonmöten,
videokonferenser där så är möjligt. Ett prioriteringsarbete som påbörjades redan 2013 i
Regionförbundet och som gjort att vi både är återhållsamma med sådana resor, men
också uppmärksamma på när vi verkligen behöver delta i olika aktiviteter. Regional
utveckling handlar ju om långsiktigt påverkansarbete, inflytande, inspiration och
samarbete. Rätt använt innebär det internationella arbetet ett bidrag till att skapa en
attraktivare region.

Robert Uitto
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden Jämtland Härjedalen
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