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3. Samarbete över partigränserna angående regionens
ekonomiska läge (RS/730/2015)
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade vid mötet 14-15 april 2015 om samarbete över
partigränserna angående regionens ekonomiska läge. I beslutsunderlaget står det: ” Det
allvarsamma läget kräver en politisk kraftsamling och samarbete över partigränserna.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet inbjuder moderater, centerpartister,
folkpartister och kristdemokrater i regionfullmäktige, styrelser och nämnder att delta i
gemensamt arbete angående regionens ekonomiska situation. Dessa sju partier bör
tillsammans utarbeta ett underlag för detta samarbete genom att varje parti
sammanställer två av sina högst prioriterade förändringsförslag med bakgrund och
beskrivning. Alla förslag till kostnadsminskningar och intäktsökningar ska utredas eller
värderas och därefter återredovisas för beslut av regionstyrelsen. ” Alla partierna har
lämnat in sina förslag. Vid regionstyrelsens sammanträde 29 april 2015 diskuterade
regionstyrelsen förslagen och gav Regiondirektören i uppdrag att till extra styrelse 3 juni
2015, återkomma med en beskrivning av hur de olika förslagen ska hanteras, med
angreppssätt och tidplan.
Regiondirektören har utarbetat en åtgärdsplan för hantering av partiernas förslag.
Sammanfattningsvis kan följande sägas om respektive partis förslag:
• Socialdemokraternas förslag om strukturering av vården mellan Östersunds,
Sundsvalls och Sollefteå sjukhus – inarbetas i LUP god ekonomisk hushållning
• Socialdemokraternas förslag om förbättrad uppföljning och kontroll av
upphandlingar – verkställs snarast – information i RDs rapport på regionstyrelsen i
september 2015
• Socialdemokraternas och miljöpartiets förslag om förbättrat rekryteringsarbete –
utredning/analys enligt bifogad inriktning klar 20150930 – återrapportering
regionstyrelsen november 2015
• Socialdemokraternas förslag om förändring av primärvården och sjukresor – inga
ytterligare åtgärder vidtas eftersom aktiviteter redan pågår.
• Socialdemokraternas förslag om ständig värdering/omvärdering av regionens
verksamhet, centerns och kristdemokraternas förslag om ”vem gör vad i politik och
administration” behandlas vid det seminarium mellan politiker och tjänstemän som
är inplanerat 19-20 augusti 2015.
• Vänsterpartiets och miljöpartiets skattehöjningsförslag – analyseras utifrån dessa
partiers önskemål om innehåll - alla partierna får analysen 20150930
• Vänsterpartiets förslag om arbetstidsförkortning – analyseras enligt bifogad
inriktning klar 20151231 – återrapportering i regionstyrelsen i januari 2016
• Vänsterpartiets förslag om karriärvägar och vårdnära service – inga ytterligare
åtgärder vidtas eftersom aktiviteter redan pågår.
• Miljöpartiets förslag om familjecentraler hanteras av vårdvalsnämnden under hösten
2015 i anslutning till förfrågningsunderlag 2017
• Miljöpartiets förslag om förbättringsarbete i primärvården och hälsofrämjande utredning/analys angående folkhälsoverksamhet enligt bifogad inriktning klar
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20150830 - hanteras inom ramen för Regiondirektörens översyn av regionens
ledning och administration – information i RDs rapport på regionstyrelsen i
september 2015
Miljöpartiets förslag om samhällsekonomiska effekter av hälsofrämjande arbete –
inarbetas i LUP god ekonomisk hushållning
Moderaternas, centerns, folkpartiets och kristdemokraternas olika förslag om
minskning av administration och chefsled – hanteras inom ramen för
Regiondirektörens översyn av regionens ledning och administration – information i
RDs rapport på regionstyrelsen i september 2015
Moderaternas förslag om omförhandling av chefsavtal - utredning/analys enligt
bifogad inriktning klar 20150830 – återrapportering regionstyrelsen september 2015
Moderaternas förslag om folkhälsocentrum – utredning/analys enligt bifogad
inriktning klar 20150830 - hanteras inom ramen för Regiondirektörens översyn av
regionens ledning och administration – information i RDs rapport på
regionstyrelsen i september 2015
Centerns förslag om personalekonomi - inga ytterligare åtgärder vidtas eftersom
aktiviteter redan pågår.
Centerns förslag om att avvakta med beslut tex Länstrafiken – hanteras politiskt
Folkpartiets förslag om vårdprocesser - inga ytterligare åtgärder vidtas eftersom
aktiviteter redan pågår.
Kristdemokraternas förslag om ingånglöner för sjuksköterskor - inga ytterligare
åtgärder vidtas eftersom aktiviteter redan pågår.
Kristdemokraternas förslag om politiska uppdrag – hanteras politiskt

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan
Utredningsuppdrag angående rekryteringsarbetet
Utredningsuppdrag angående omförhandling av chefsavtal
Utredningsuppdrag angående arbetstidsförkortning
Utredningsuppdrag angående folkhälsoverksamhet
De sju partiernas förslag till åtgärder

Regiondirektörens förslag
1. Åtgärdsplanen godkänns.

2. Utredningsuppdragen angående rekryteringsarbetet, omförhandling av
chefsavtal, arbetstidsförkortning och folkhälsoverksamheten godkänns.
3. Regiondirektören ska informera regionstyrelsen i september hur ledning,
administration och folkhälsoverksamheterna ska organiseras och vilken
besparing som är möjlig att uppnå på kort och lång sikt.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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4. Reviderad långsiktig utvecklingsplan för god
ekonomisk hushållning (RS/337/2015)
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
tillfället hade inte de aktuella politiska åtgärdsförslag lagts in i planen ännu. Utifrån det
beslutade utskottet att godkänna förslaget till reviderad utvecklingsplan men
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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.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Centrumchefer, Stabschefer

Ingela Jönsson
Planeringschef
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