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§ 1 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 2 Regiondirektörens rapport 2014 (LS/8/2014)
Regiondirektör Björn Eriksson presenterar följande punkter.
•

Presentation av ny ekonomidirektör – Bo Carlbark

•

Tjänstemannaorganisation för Region Jämtland Härjedalen

•

Stängda vårdplatser pga. brist på sjuksköterskor (Nina Fållbäck-Svensson)

REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 3 Svar på remiss: Apoteksombud - rapport från
Läkemedelsverket (LS/1471/2014)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen (Jämtlands läns landsting) har inbjudits att lämna
synpunkter på remiss angående Apoteksombud – rapport från Läkemedelsverket. Ett
förslag till yttrande har upprättats inom patientsäkerhetsenheten. Region Jämtland
Härjedalen ställer sig huvudsakligen positiv till de genomarbetade förslagen, men vill
lämna synpunkter på några av utredarens förslag.
Remissvar ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 10 januari 2015.

Beslutsunderlag
Svar på remiss Apoteksombud – Rapport från Läkemedelsverket
Missiv till Remiss: Apoteksombud - rapport från Läkemedelsverket
Missiv från Läkemedelverket gällande remiss: Apoteksombud
Apoteksombud – rapport från Läkemedelsverket

Regiondirektörens förslag

1. Svar lämnas till Socialdepartementet på remiss Apoteksombud enligt upprättat
förslag.
Justerandes sign
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2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande
Berit Johansson (C) yrkar följande:
I femte stycket, sista meningen läggs följande till:
..att det receptfria sortimentet hos ett apoteksombud bör vara ”ett basutbud reglerat
nationellt och därutöver bör sortimentet vara fritt.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Berit Johanssons tilläggsyrkande och finner det
antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Svar lämnas till Socialdepartementet på remiss Apoteksombud enligt upprättat
förslag inklusive antagen ändring.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 4 Uppdrag till regionstyrelsens ordförande om svar på
kompletterande remiss: Förslag till reviderade föreskrifter
och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
- inklusive målbeskrivningar (LS/976/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstingsstyrelse besvarade den 1 oktober 2014 en remiss från
Socialstyrelsen om förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas
specialiseringstjänstgöring. Efter remissbearbetning föreslår nu Socialstyrelsen nya
bestämmelser om kvalitetsgranskning. Den tidigare konsekvensutredningen har därför
kompletterats. De tidigare remissinstanserna erbjuds nu att lämna synpunkter på förslag
till nya bestämmelser om kvalitetsgranskning i ST samt de kompletteringar i den tidigare
konsekvensutredningen som gjorts.
Synpunkterna ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 30 januari. För att kunna
använda tiden fullt ut föreslås att regionstyrelsens ordförande efter samråd med
regionstyrelsens 2:e vice ordförande fattar beslut om remissvaret.

Beslutsunderlag
Missiv till Kompletterande remiss: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd
om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar
Komplettering av konsekvensutredning gällande förslag till reviderade föreskrifter och
allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
Justerandes sign
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Tidigare remissvar från JLL på Socialstyrelsens förslag på reviderade föreskrifter och
allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring, skickat 2014-10-01

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på kompletterande
remiss om förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas
specialiseringstjänstgöring, efter samråd med regionstyrelsens 2:e vice ordförande.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på kompletterande
remiss om förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas
specialiseringstjänstgöring, efter samråd med regionstyrelsens 2:e vice ordförande.

§ 5 Uppdrag till regionstyrelsens ordförande om svar på
remiss om nationellt kunskapsstöd för vård och
behandling av barn och ungdomar med könsdysfori
(LS/1840/2014)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har getts möjligheter av Socialstyrelsen att lämna
synpunkter på ”Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar
med könsdysfori”. Kunskapsstödet redogör för rekommendationer och bedömningar
som avser specialiserad vård och behandling för barn och ungdomar med könsdysfori.
Synpunkterna ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 26 januari 2015. För att
kunna använda tiden fullt ut föreslås att regionstyrelsens ordförande efter samråd med
regionstyrelsens 2: vice ordförande fattar beslut om remissvaret.

Beslutsunderlag
Missiv till remiss om nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och
ungdomar med könsdysfori
Sammanfattning av remiss om nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn
och ungdomar med könsdysfori

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss om nationellt
kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori, efter
samråd med regionstyrelsens 2:e vice ordförande.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss om nationellt
kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori, efter
samråd med regionstyrelsens 2:e vice ordförande.
Justerandes sign
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§ 6 Reglementen för regionstyrelsens utskott
(LS/1685/2014)
Ärendebeskrivning
Från 1 januari 2015 övertar Jämtlands läns landsting det regionala utvecklingsansvaret
enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och bildar Region
Jämtland Härjedalen. Samtidigt påbörjas en ny politisk mandatperiod. Inför de här två
förändringarna har översyn av den politiska organisationen genomförts. Syftet med
översynerna har bland annat varit att hitta en modell med en tydligare och effektivare
politisk organisation som också möjliggör bättre samverkan med andra aktörer.
Översynerna har resulterat i en ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018
som beslutades av landstingsfullmäktige den 23 oktober 2013, § 184 och den 16 april
2014, § 78. Den nya politiska organisationen innebär bland annat att en regional
utvecklingsnämnd och en vårdvalsnämnd har inrättats samt att fullmäktiges beredningar
(med undantag för den särskilda budgetberedningen) har avvecklats. Parallellt med
översynerna har utredning genomförts om hur styrmodellen för den nya regionen ska
utformas för att skapa en enhetlig struktur för hur regionen ska styras och följas upp.
Det har också funnits ett behov av att se över regionstyrelsens politiska styrning. Målet
är att styrelsen ska inta en tydligare strategisk roll som på ett ännu bättre sätt än tidigare
möjliggör för styrelsen att verkställa det uppdrag och de övergripande mål som
fullmäktige har beslutat om. Ett sätt att förverkliga det är att tydliggöra utskottens roll i
styrningen och skapa en arbetsform i utskotten som möjliggör analyser och fördjupning
om strategiska utvecklingsområden. Därmed skapas förutsättningar att ge styrelsen
vidare beslutsunderlag i sådana frågor där det behövs. Utskottens uppdrag och
arbetssätt ska också ha en tydlig koppling till regionens övergripande mål och därmed
överensstämma med styrmodellens grundläggande principer om att det ska finnas en
röd tråd från övergripande politiska mål till genomförande på verksamhetsnivå.
För mandatperioden 2015-2018 finns förslag om att det ska finnas fyra utskott under
regionstyrelsen; ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet, utskottet för jämställd
och jämlik vård, utskottet för folkhälsa och rehabilitering och personalpolitiskt utskott.
Förslag till reglementen för utskotten har upprättas där utskottens övergripande
uppgifter föreslås vara att arbeta med:
• Fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden.
• Framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden
• Arbeta med inspel till planeringsförutsättningar, regionplanen och till styrelsens
verksamhetsplan.
• Långsiktiga utvecklingsplaner inom utskottets ansvarsområde
• Utvärdera och följa upp regionens långsiktiga utvecklingsplaner.
Justerandes sign
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•
•
•
•

Vara en fördjupad del av regionstyrelsens uppföljningsarbete med utgångspunkt
från styrelsens uppföljningsplan.
Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor inom utskottets ansvarsområde
Miljöfrågor inom utskottets ansvarsområde
Behovsanalys

Utskotten ska bereda ärenden till regionstyrelsen som styrelsen fördelar till utskottet. Ett
utskott kan även själv väcka ärenden inom sitt område. En viktig utgångspunkt för de
frågor som utskottet ska arbeta med är de övergripande mål som finns fastställda i
regionplanen och i styrelsens respektive nämndernas verksamhetsplaner.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för ekonomi, fastighets och upphandlingsutskott
Förslag till reglemente för utskott för folkhälsa och rehabilitering
Förslag till reglemente för personalpolitiskt utskott
Förslag till reglemente för utskott för jämställd och jämlik vård

Regiondirektörens förslag

1. Från och med 1 januari 2015 ska det inrättas ett ekonomi, fastighets och
upphandlingsutskott under regionstyrelsen som ska arbeta med frågor som kan
inverka på regionens ekonomiska ställning samt frågor avseende ekonomisk
uppföljning, förvaltningen av regionens fastigheter och anskaffning av lokaler
för regionens behov och upphandlingsfrågor.
2. Från och med 1 januari 2015 ska det inrättas ett utskott för folkhälsa och
rehabilitering under regionstyrelsen som ska arbeta med frågor avseende
hälsofrämjande och förebyggande insatser, hälsans bestämningsfaktorer och
rehabilitering.
3. Från och med 1 januari 2015 ska det inrättas ett personalpolitiskt utskottet under
regionstyrelsen som ska arbeta med frågor avseende personal och
kompetensförsörjning, lönepolitik, arbetsmiljö och chefs- och ledarskap.
4. Från och med 1 januari 2015 ska det inrättas ett utskott för jämställd och jämlik
vård under regionstyrelsen som ska arbeta med frågor avseende regionens
värdegrund, utvecklingsområden utifrån särskilt utsatta patientgrupper och
uppföljningssystem för jämställdhet och jämlikhet.
5. Förslag till reglemente för ekonomi, fastighets och upphandlingsutskottet
fastställs att gälla från och med 1 januari 2015.
6. Förslag till reglemente för utskott för folkhälsa och rehabilitering fastställs att
gälla från och med 1 januari 2015.
7. Förslag till reglemente för personalpolitiska utskottet fastställs att gälla från och
med 1 januari 2015.
8. Förslag till reglemente för utskott för jämställd och jämlik vård fastställs att gälla
från och med 1 januari 2015.
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REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Från och med 1 januari 2015 ska det inrättas ett ekonomi, fastighets och
upphandlingsutskott under regionstyrelsen som ska arbeta med frågor som kan
inverka på regionens ekonomiska ställning samt frågor avseende ekonomisk
uppföljning, förvaltningen av regionens fastigheter och anskaffning av lokaler
för regionens behov och upphandlingsfrågor.
2. Från och med 1 januari 2015 ska det inrättas ett utskott för folkhälsa och
rehabilitering under regionstyrelsen som ska arbeta med frågor avseende
hälsofrämjande och förebyggande insatser, hälsans bestämningsfaktorer och
rehabilitering.
3. Från och med 1 januari 2015 ska det inrättas ett personalpolitiskt utskottet
under regionstyrelsen som ska arbeta med frågor avseende personal och
kompetensförsörjning, lönepolitik, arbetsmiljö och chefs- och ledarskap.
4. Från och med 1 januari 2015 ska det inrättas ett utskott för jämställd och jämlik
vård under regionstyrelsen som ska arbeta med frågor avseende regionens
värdegrund, utvecklingsområden utifrån särskilt utsatta patientgrupper och
uppföljningssystem för jämställdhet och jämlikhet.
5. Förslag till reglemente för ekonomi, fastighets och upphandlingsutskottet
fastställs att gälla från och med 1 januari 2015.
6. Förslag till reglemente för utskott för folkhälsa och rehabilitering fastställs att
gälla från och med 1 januari 2015.
7. Förslag till reglemente för personalpolitiska utskottet fastställs att gälla från och
med 1 januari 2015.
8. Förslag till reglemente för utskott för jämställd och jämlik vård fastställs att
gälla från och med 1 januari 2015.

§ 7 Offentliga sammanträden i regionstyrelsen
(LS/1868/2014)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap. § 19a ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda
dörrar. Om fullmäktige medgett att nämndernas sammanträden får vara offentliga kan
nämnden besluta så.
I november 2014 antog landstingsfullmäktige Reglemente för regionstyrelsen i Region
Justerandes sign
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jämtland Härjedalen. I punkt 4.8 Offentliga sammanträden anges att regionstyrelsen får
besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av
kommunallagen. Dessa undantag är ärenden som avser myndighetsutövning eller där det
förekommer sekretess.
Regionstyrelsens sammanträden pågår som regel i två dagar. För att skapa insyn och ge
fullmäktiges ledamöter, regionens personal och allmänheten möjlighet att närvara
föreslås att dag 1 ska vara ett offentligt sammanträde då framförallt
informationsärenden behandlas och dag 2 blir ett fortsatt slutet sammanträde då
beslutsärenden behandlas.
Regionstyrelsens ordförande föreslås avgöra vilka ärenden och informationer som ska
behandlas vid det offentliga sammanträdet. En utvärdering av regionstyrelsens offentliga
sammanträden bör göras efter första halvåret.

Landstingsdirektörens förslag

1. Regionstyrelsens sammanträdesdagar ska delvis vara offentliga.
2. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att besluta om sammanträdets
upplägg och program.
3. Regionstyrelsens offentliga sammanträden ska utvärderas senast september
2015.

REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Regionstyrelsens sammanträdesdagar ska delvis vara offentliga.
2. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att besluta om sammanträdets
upplägg och program.
3. Regionstyrelsens offentliga sammanträden ska utvärderas senast september
2015.
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§ 8 Valärenden 2014 (LS/1/2014)
1. Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskott: Val av tre ledamöter och tre
ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande, för tiden 2015-01-01–
2018-12-31
Ledamot
Ann-Marie Johansson (S), ordförande
Anna Hildebrand (MP)
Christer Siwertsson (M), vice ordförande
Ersättare
Bengt Bergqvist (S)
Eva Hellstrand (C)
Börje Lundin (V)
2. Personalpolitiskt utskott: Val av tre ledamöter och tre ersättare, varav en
ordförande och en vice ordförande, för tiden 2015-01-01–2018-12-31
Ledamot
Bengt Bergqvist (S), ordförande
Monalisa Norrman (V)
Victor Ericsson (M), vice ordförande
Ersättare
Linn Berglin (S)
Anna Hildebrand (MP)
Thomas Andersson (C)
3. Utskott för folkhälsa och rehabilitering: Val av tre ledamöter och tre ersättare,
varav en ordförande och en vice ordförande, för tiden 2015-01-01–2018-12-31
Ledamot
Anna Hildebrand (MP), ordförande
Lena Bäckelin (S)
Berit Johansson (C), vice ordförande
Ersättare
Elin Hoffner (V)
Mikael Abramsson (S)
Elise Ryder Wikén (M)

Justerandes sign
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4. Utskott för jämställd och jämlik vård: Val av tre ledamöter och tre ersättare,
varav en ordförande och en vice ordförande, för tiden 2015-01-01–2018-12-31
Ledamot
Monalisa Norrman (V), ordförande
Anders Frimert (S)
Elin Lemon (C), vice ordförande
Ersättare
Anna Hildebrand (MP)
Anna Gundersson (S)
Christer Siwertsson (M)
5. FoU-rådet: Val av tre ledamöter, varav en ordförande, för tiden 2015-01-01–
2015-06-30
Ledamot
Monalisa Norrman (V), ordförande
Lena Bäckelin (S)
Susanné Wallner (M)
6. AER:s kommitté 1 (Economy and regional development): Val av 1 ledamot och
1 ersättare för tiden 2015-01-01–2018-12-31
Ledamot
Robert Uitto (S)
Ersättare
Monalisa Norrman (V)
7. AER:s kommitté 2 (Social policy and Public Health): Val av 1 ledamot och 1
ersättare för tiden 2015-01-01–2018-12-31
Ledamot
Nomineras: Ann-Marie Johansson (S) och Thomas Andersson (C)

Proposition
Ordförande ställer proposition på var och en av nomineringarna och finner
Ann-Marie Johansson (S) vald till ledamot i AER:s kommitté 2.
Ersättare
Nomineras: Anna Hildebrand (MP) och Thomas Andersson (C)

Proposition
Ordförande ställer proposition på var och en av nomineringarna och finner
Anna Hildebrand (MP) vald till ersättare i AER:s kommitté 2.
Justerandes sign
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Ledamot
Ann-Marie Johansson (S)
Ersättare:
Anna Hildebrand (MP)

Reservation
Susanné Wallner (M), Christer Siwertsson (M), Jan-Olof Andersson (M), Berit
Johansson (C), Elin Lemon (C) och Bengt-Åke Arendolf (SD) reserverar sig till
förmån för Thomas Andersson (C).
8. Barnarenan: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för tiden 2015-01-01-2018-12-31
Ledamot
Ann-Marie Johansson (S)
Anna-Karin Vernberg (M)
Ersättare
Anna Hildebrand (MP)
Cristine Persson (C)
9. Hyresförhandlingar med hyresgästföreningen angående regionens bostäder: Val
av 1 ombud för tiden 2015-01-01–2018-12-31
Ombud
Bengt Bergqvist (S)
10. Hälso- och vårdcollege: Val av 1 ledamot och 1 ersättare för tiden 2015-01-01–
2018-12-31
Ledamot
Bengt Bergqvist (S)
Ersättare
Elin Lemon (C)
11. Jämställdhetsrådet i Jämtlands län: Val av 1 ledamot (ordförande) och 1 ersättare
för tiden 2015-01-01–2018-12-31
Punkten utgår eftersom rådet är nedlagt.

Justerandes sign
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12. Nätverket Hälsa & Demokrati: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för tiden
2015-01-01–2018-12-31
Ledamot
Bengt Bergqvist (S)
Larissa Ullberg (M)
Ersättare
Anna Hildebrand (MP)
Berit Johansson (C)
13. Social vård och omsorgsgrupp: Val av 3 ledamöter för tiden 2015-01-01–201812-31
Ledamot
Ann-Marie Johansson (S)
Monalisa Norrman (V)
Christer Siwertsson (M)
14. Jämtlands läns undsättningsfond: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för tiden
2015-01-01–2018-12-31
Ledamot
Lena Bäckelin (S)
Åke Mörtsell (M)
Ersättare
Gunnar Geijer (V)
Berit Johansson (C)
15. Stiftelsen Zenit: Val av 1 ombud, 1 ersättare och 1 ledamot för tiden 2015-0107–2018-12-31
Ombud
Robert Uitto (S)
Ersättare
Kia Carlsson (FP)
Ledamot
Anders Frimert (S)
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16. ZÖ-gruppen: Val av 6 ledamöter för tiden 2015-01-01–2018-12-31
Ledamot
Ann-Marie Johansson (S)
Robert Uitto (S)
Emilia Blomqvist (V)
Christer Siwertsson (M)
Eva Hellstrand (C)
Lars-Erik Olofsson (KD)
17. Landstingets Ömsesidiga försäkringsbolag: Val av 2 ledamöter för tiden 201501-01–2018-12-31
Ledamot
Ann-Marie Johansson (S)
Marianne Larm-Svensson (C)

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2014 (LS/2/2014)
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter november, Centrum barn, kvinna och psykiatri
Kostnadskrävande patienter december, Centrum medicinska specialiteter
Begäran om att få ut allmän handling (LS/1802/2014)
Begäran om att få ut allmän handling, rörande anbud Nordenta (LS/1822/2014)
Begäran om att få ut allmän handling (LS/1825/2014)
Begäran om att få ut allmän handling (LS/1847/2014)
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
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§ 10 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen 2014 (LS/3/2014)
Landstingets ungdomsråd: Protokoll från sammanträdet 2014-10-22
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträdet 2014-11-18
Norrlandstingens regionförbund, förbundsdirektionen: Protokoll från sammanträdet
2014-12-02
Landstingets ungdomsråd: Protokoll från sammanträdet 2014-12-02
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2014-12-04
Länets handikappråd: Protokoll från sammanträdet 2014-12-11
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträdet
2014-12-05
Förvaltningsrätten: Dom
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Information om regionstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.

§ 11 Informationer
•
•
•
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Förtroendemannautbilding – Lean spel (Marie Andersson m.fl)
Svar på remiss Apoteksombud (Karin Lindgren)
Reglementen för regionstyrelsens utskott (Helge Jonsson)
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