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

1. Följande ärende tillkommer:
• Ändring i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB
(RS/975/2015)
2. Preliminär föredragningslista fastställs med detta tillägg som slutlig
föredragningslista.

§ 122 Regiondirektörens rapport (RS/7/2015)
Regiondirektör Björn Eriksson presenterar följande punkter:
- Kort information om översyn av ledning och administration. Regiondirektören förslag
på eventuella organisationsförändringar presenteras vid styrelsen i september.
- Lägesrapport om glesbygdsmedicin och virtuella hälsorum. Virtuellt hälsorum invigs i
Gällö den 2 juni och i Stugun till hösten. Norrskenskonferensen med
glesbygdsmedicinsk tema genomförs den 27-28 augusti. (Göran Larsson, FoU-chef)
- Information om remiss För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning. Förslag till
förändringar och konsekvenser för Region Jämtland Härjedalen presenteras. (Göran
Larsson, FoU-chef)
- Information om remiss Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU
2015:20).Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen. Förslag till
förändringar och konsekvenser för Region Jämtland Härjedalen presenteras. (Nina
Fållbäck-Svensson)
- Presentation om smittskyddsverksamheten med särskild uppdatering om
vaccinationsprogrammet, sexuellt överförbara infektioner och antibiotikaresistens och
vårdrelaterade infektioner. (Inger Andersson von Rosen, tf smittskyddsläkare)
- Planering inför sommaren (Nina Fållbäck-Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör)
Handlingsplan inför sommaren antogs i januari, planering sker i nära samarbete med
kommunerna, extra sommarledning varje vecka där Östersunds kommun deltar. I
nuläget är det 35 färre vårdplatser än 2014. Utgångspunkten är ett etiskt förhållningssätt
i det gemensamma arbetet.
- Lägesrapport COSMIC (Marit Nilsson, IT-chef)
Justerandes sign
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- Information om Remiss Mer trygghet och bättre försäkring. Förslag till förändringar
och konsekvenser för Region Jämtland Härjedalen presenteras. (Björn Ahlnäs)
-------------

Yrkande
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
”Regiondirektören får i uppdrag att se över identifierade brister rörande smittspridning,
vaccination och STI, för att sedan återkomma till regionstyrelsen i de fall politiska beslut
krävs för åtgärdande av desamma.”
”Regionstyrelsen ser att det är mycket positivt att utvecklingen inom glesbygdsmedicin
går framåt och att det dessutom finns intresse att medverka ifrån forskning och
näringsliv.”
Susanné Wallner (M) yrkar följande:
”Regionstyrelsen vill säkerställa att utbildningsnivån i Cosmic bör vara lika för hela
regionen. Vi vill säkerställa att alla får samma möjlighet i ambition och utbildningsnivå
och att det kommuniceras tydligt i organisationen.
Regionstyrelsen kommer under året fortsätta följa införandet av Cosmic.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallners yrkande och finner det antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Regionstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Regiondirektören får i uppdrag att se över identifierade brister rörande
smittspridning, vaccination och STI, för att sedan återkomma till regionstyrelsen i
de fall politiska beslut krävs för åtgärdande av desamma.
3. Regionstyrelsen ser att det är mycket positivt att utvecklingen inom
glesbygdsmedicin går framåt och att det dessutom finns intresse att medverka ifrån
forskning och näringsliv.
4. Regionstyrelsen vill säkerställa att utbildningsnivån i COSMIC bör vara lika för hela
regionen. Vi vill säkerställa att alla får samma möjlighet i ambition och
utbildningsnivå och att det kommuniceras tydligt i organisationen.
Regionstyrelsen kommer under året fortsätta följa införandet av COSMIC.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 123 Regionstyrelsens uppföljning 2015 om miljö
(RS/601/2015)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna planering och
uppföljning av verksamheten. I regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan
för 2015 anges vilka uppföljningsområden som har valts ut för 2015. Område Miljö är
ett av de områden som enligt uppföljningsplanen ska följas upp på regionstyrelsens
möte den 26-27 maj. En rapport om Miljö har därför upprättats.
Miljöområdet har många perspektiv och handlar huvudsakligen om hushållning med
resurser och bevarande och förbättring av vår livsmiljö med både direkta och indirekta
effekter på människors hälsa. Viktiga utgångspunkter för miljöarbetet är miljöpolicyn
som tagits fram och antagits av Jämtlands läns landsting samt den långsiktiga
utvecklingsplanen för område miljö.
Rapporten ger en beskrivning av vad som genomförts senaste året och en
nulägesbeskrivning. Rapporten utgår från de mål som är uppsatta i den långsiktiga
utvecklingsplanen för miljöområdet och mål i regionstyrelsens verksamhetsplan för
2015.
Förutom uppföljningsrapporten har ett miljöbokslut för 2014 upprättats. Det ska
behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 26-27 maj (ärende RS/602/2015).

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport om miljö

Regiondirektörens förslag

1. Uppföljningsrapporten om miljö godkänns och läggs till handlingarna.
2. Resursbristen på miljöfunktionen samt för miljösakstöd i upphandlingar noteras
och regiondirektören får i uppdrag att se över möjligheten att förstärka det
interna miljöarbetet samt miljösakstöd i upphandlingar.

REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Uppföljningsrapporten om miljö godkänns och läggs till handlingarna.
2. Resursbristen på miljöfunktionen samt för miljösakstöd i upphandlingar
noteras och regiondirektören får i uppdrag att se över möjligheten att förstärka
det interna miljöarbetet samt miljösakstöd i upphandlingar.

Utdrag till
Miljöstrateg, Upphandlingschef
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 124 Regionstyrelsens uppföljning 2015 om jämställdhet
och mångfald (RS/465/2015)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har, i enlighet med reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland
Härjedalen, i uppdrag att arbeta med frågor om jämställdhet och mångfald. Arbetet följs
upp i enlighet med upprättad uppföljningsplan. En rapport har därför upprättats för
detta ändamål.
De styrdokument som reglerar arbetet inom Region Jämtland Härjedalen är policy om
jämställdhet och jämlikhet som utvecklingskraft, CEMR-deklarationen, uppsatta mål i
Regionplanen, Regionstyrelsens verksamhetsplan, Regiondirektörens verksamhetsplan
samt den övergripande handlingsplanen för jämställd och jämlik verksamhet.
Rapporten redogör för det arbete som har skett sedan föregående års redovisning för
styrelsen och redovisar syftet med genomförda aktiviteter samt uppnått resultat. Förslag
till beslut redovisas nedan.

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport om jämställdhet och jämlikhet.

Regiondirektörens förslag

1. Uppföljningsrapport om jämställdhet och jämlikhet godkänns och läggs till
handlingarna.
2. Genomföra kompetenshöjande insatser för vårdpersonal avseende
tolkanvändning.
3. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att arbetet med
jämställdhetsintegrering, LEAN och kapacitets- och produktionsplanering
samordnas.

Yrkande
Thomas Andersson (C) yrkar följande:
” Regionstyrelsen ser behovet att arbeta med bemötandefrågor inom regionen. Genom
att möta patienter och kunder på ett gott sätt som inte kostar mer, men som kan bidra
till ökad förståelse för att vård eller annan service ibland kan ta tid.
Regionstyrelsen föreslår att bemötandefrågor ska vara prioriterade i arbetet med
jämställd och jämlik vård.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Uppföljningsrapport om jämställdhet och jämlikhet godkänns och läggs till
handlingarna.
2. Genomföra kompetenshöjande insatser för vårdpersonal avseende
tolkanvändning.
3. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att arbetet med
jämställdhetsintegrering, LEAN och kapacitets- och produktionsplanering
samordnas.
4. Bemötandefrågor ska vara prioriterade i arbetet med jämställd och jämlik vård.

Utdrag till
Mångfaldsstrateg

§ 125 Regionstyrelsens uppföljning av internkontroll
2015 (RS/805/2015)
Ärendebeskrivning
Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade 2014-11-04--05 att anta regionstyrelsens
internkontrollplan för verksamhetsår 2015. Enligt gällande internkontrollreglemente ska
regelbunden uppföljning av internkontroll ske vid styrelsens sammanträden i maj och
november 2015.
De områden som ingår i regionstyrelsens internkontrollplan och har följts upp är
säkerställande av säker kemikaliehantering, konsekvensanalyser i underlag till beslut,
efterlevnad av gällande upphandlingspolicy, efterlevnad av planeringsprocess,
informationsspridning av ledningsinformation, avvikelserapportering och uppföljning av
delegationer.
Noterbart är att det inom samtliga kontrollerade områden pågår utvecklingsarbeten.

Beslutsunderlag
Bilaga – Uppföljning av internkontroll 2015-04-28.

Regiondirektörens förslag

1. Genomförda uppföljningar enligt internkontrollplan godkänns.
2. Ej genomförda uppföljningar enligt internkontrollplan ska redovisas vid
styrelsens sammanträde den 25—26 augusti.

Justerandes sign

Justerandes sign
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REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Genomförda uppföljningar enligt internkontrollplan godkänns.
2. Ej genomförda uppföljningar enligt internkontrollplan ska redovisas vid
styrelsens sammanträde den 25—26 augusti.

§ 126 Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan
och uppföljningsplan 2015 (RS/74/2015)
Ärendebeskrivning
På regionstyrelsens sammanträde den 25 februari 2015, § 53, fastställdes regionstyrelsens
verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2015. Verksamhetsplanen innehåller
framgångsfaktorer och utpekade utvecklingsområden kopplade till de strategiska målen i
regionplanen för 2015-2017.
I enlighet med uppföljningsplanen görs under året löpande uppföljningar av
regionstyrelsens ansvarsområden och mål. I september ska verksamhetsplanen följas
upp i sin helhet. Det finns dock anledning att redan under våren göra en första
avstämning. Det för att ha ett bra underlag i arbetet med regionstyrelsens
verksamhetsplan för 2016. Men också för att se om det finns behov av att genomföra
insatser för att driva på arbetet inom vissa områden. Det kan också vara nödvändigt att
göra korrigeringar i verksamhetsplanen och anpassa vissa mål efter rådande
förutsättningar. Jämtlands läns landstings revisorers bedömning vid ansvarsprövningen
efter 2014 års bokslut motiverar också en särskild uppföljning. Revisorerna gjorde bland
annat bedömningen att landstingsstyrelsens styrning, ledning, uppföljning och kontroll
varit otillfredsställande samt att måluppfyllelsen i både ekonomi och verksamhet var
otillfredsställande
Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2015 innehåller 13 framgångsfaktorer och 70
utvecklingsområden (mål). En uppföljning av samtliga utvecklingsområden har nu gjorts
vilken ger en bra bild av nuläge för respektive framgångsfaktor. Uppföljningen redovisas
i bilagan Uppföljning med bedömning av utvecklingsområden i regionstyrelsens verksamhetsplan per 7
maj 2015.
Sammantaget visar uppföljningen att måluppfyllelsen för regionstyrelsens
verksamhetsplan vid årets slut kommer att vara förhållandevis bra. 51
utvecklingsområden kommer att kunna vara genomförda vid årets slut. Fyra ser inte ut
att kunna vara genomförda och för 15 utvecklingsområden är det fortfarande osäkert
om de kommer att kunna vara genomförda. För de flesta av dessa mål finns möjlighet
att göra aktiviteter i utvecklingsområdets inriktning för att driva på arbetet och förbättra
måluppfyllelsen. Men för vissa mål finns anledning att göra korrigeringar. De målen är:
Justerandes sign
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•

•
•

•

•

•
•

Utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för folkhälsa. (nr 1) - Kommer inte att kunna
genomföras innan folkhälsostrategin reviderats och beslut finns för hur folkhälsofrågor ska
struktureras i den nya regionen.
Genomföra innovationsupphandlingar. (nr 13) – Det är ett svårt mål att uppnå. Att
regionen ska vara öppen för innovationsvänlig upphandling är en bättre formulering.
Ambitionsnivån ska höjas för hållbara inköp med fokus på hälsa, miljö, kvalitet
och säkerhet. (nr 27) – Finns idag inga ekonomiska resurser för att höja ambitionsnivån
under 2015.
Utveckla samverkan med brukargrupper och anhöriggrupper. (nr 28) – Inget
övergripande arbete med detta är inplanerat men kompetens har säkrats för att driva på
arbetet på stabsnivå.
Utveckla metoder för brukardialog, såväl inom verksamheterna som på politisk
nivå, bland annat genom att ta del av varandras kompetens och erfarenheter (nr
32) – se ovan.
Patienter ska få vård utan väntan (nr 38) – Tillgänglighetsmålen klaras inte enligt
kömiljardens krav.
Vårdkontrakt ska införas som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården; besök,
undersökningar, röntgen, remisser. Individen ska kunna påverka och ha
information om hela vårdkedjan (nr 39). – Oklart vad som menas med vårdkontrakt
(möjlig felskrivning).

Beslutsunderlag
Uppföljning med bedömning av utvecklingsområden i regionstyrelsens verksamhetsplan
per 11 maj 2015.

Regiondirektörens förslag

1. Följande justeringar ska genomföras av utpekade utvecklingsområden i
regionstyrelsens verksamhetsplan 2015:
a. Utvecklingsområdet om att upprätta en utvecklingsplan för folkhälsa ska
strykas.
b. Utvecklingsområdet om att genomföra innovationsupphandlingar ska
omformuleras och ha lydelsen: I befintliga upphandlingsnätverk undersöka
möjligheterna för samverkan för innovationsvänliga upphandlingar.
c. Utvecklingsområdet om att ambitionsnivån ska höjas för hållbara inköp med
fokus på hälsa, miljö, kvalitet och säkerhet ska omformuleras och ha
lydelsen: Regler för hållbara inköp ska utarbetas och spridas till alla verksamheter.
d. Utvecklingsområdena om att utveckla samverkan med brukargrupper och
anhöriggrupper samt utveckla metoder för brukardialog ska strykas för att
konkretiseras till 2016 års verksamhetsplan. Inför det arbetet ska en
rapportering ske avseende de brukarråd som finns och hur de fungerar.

Justerandes sign

Justerandes sign
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e. Utvecklingsområdet om att patienten ska få vård utan väntan ska
omformuleras och ha lydelsen: Öka telefontillgängligheten i primärvården.
f. Utvecklingsområdet om att vårdkontrakt ska införas ska omformuleras och
ha lydelsen: Individen ska kunna påverka och ha information om hela vårdkedjan.
2. Regiondirektören får i uppdrag att bevaka och vidta möjliga åtgärder för att
förbättra måluppfyllelsen. Det gäller främst de utvecklingsområden där det
fortfarande är osäkert om de kommer att kunna vara genomförda per 31
december 2015 eller inte.

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande ändringar i punkt 1a och 1b:
”1a LUP folkhälsa kan inte genomföras 2015 däremot ska folkhälsostrategin revideras.
1b I befintliga upphandlingsnätverk och vid gemensamma upphandlingar undersöka
möjligheterna för samverkan för innovationsvänliga upphandlingar.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag i punkt 1a och 1b och
Anna Hildebrands ändringsyrkande och finner Anna Hildebrands yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens övriga förslag och finner dem
antagna.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Följande justeringar ska genomföras av utpekade utvecklingsområden i
regionstyrelsens verksamhetsplan 2015:
a. LUP folkhälsa kan inte genomföras 2015 däremot ska folkhälsostrategin
revideras.
b. Utvecklingsområdet om att genomföra innovationsupphandlingar ska
omformuleras och ha lydelsen: I befintliga upphandlingsnätverk och vid
gemensamma upphandlingar undersöka möjligheterna för samverkan för
innovationsvänliga upphandlingar.
c. Utvecklingsområdet om att ambitionsnivån ska höjas för hållbara inköp
med fokus på hälsa, miljö, kvalitet och säkerhet ska omformuleras och ha
lydelsen: Regler för hållbara inköp ska utarbetas och spridas till alla verksamheter.
d. Utvecklingsområdena om att utveckla samverkan med brukargrupper och
anhöriggrupper samt utveckla metoder för brukardialog ska strykas för att
konkretiseras till 2016 års verksamhetsplan. Inför det arbetet ska en
rapportering ske avseende de brukarråd som finns och hur de fungerar.
Justerandes sign
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e. Utvecklingsområdet om att patienten ska få vård utan väntan ska
omformuleras och ha lydelsen: Öka telefontillgängligheten i primärvården.
f. Utvecklingsområdet om att vårdkontrakt ska införas ska omformuleras och
ha lydelsen: Individen ska kunna påverka och ha information om hela vårdkedjan.
2. Regiondirektören får i uppdrag att bevaka och vidta möjliga åtgärder för att
förbättra måluppfyllelsen. Det gäller främst de utvecklingsområden där det
fortfarande är osäkert om de kommer att kunna vara genomförda per 31
december 2015 eller inte.

Utdrag till
Stabschefer, Centrumchefer och Regiondirektör.

§ 127 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2015 - Gemensam
nämnd Frostviken (RS/551/2015)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av
regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. I uppsiktsplikten ingår att bevaka den ekonomiska
förvaltningen, att nämndernas med fleras verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen
används ändamålsenligt. Om regionstyrelsen vid denna övervakning finner brister ska
regionstyrelsen lämna råd alternativt föra ärendet till fullmäktige som får fatta beslut.
Enligt regionstyrelsens uppföljningsplan för 2015 är Gemensam nämnd för närvård
Frostviken en av de verksamheter under året som ska följas upp utifrån styrelsens
uppsiktsplikt. Resultatet av uppföljningen redovisas genom en rapport. Som underlag till
rapporten har bland annat årsredovisning, verksamhetsberättelse, uppföljning inom
Hälsoval och samverkansavtal studerats. Information har också inhämtats från nämnden
med utgångspunkt från frågeställningar om hur organisationens styrs, planeras och följs
upp, organisationens ekonomi och åtgärder som planeras och behöver vidtas för att
förbättra styrning, uppföljning och effektivitet.
Sammantaget visar uppföljningen att nämnden har uppsatta mål för verksamheten och
redovisar en relativt god måluppfyllelse. Närvård Frostviken har för 2015 också blivit
fortsatt godkänd som vårdgivare av primärvård i Hälsovalet. Det innebär att de
uppfyller de krav som ställs för vårdgivare i Hälsovalet och som delvis utgår från Region
Jämtland Härjedalens övergipande mål. Utpekade förbättringsområden utifrån
Justerandes sign

Justerandes sign
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uppföljning i Hälsovalet har Närvård Frostviken arbetat med. Det finns också uppsatta
förbättringsområden för kommande år.
Vad gäller det ekonomiska resultatet så har det försämrats i jämförelse med 2013. För
2014 redovisas ett underskott med -187 000 kronor vilket är en försämring med 634 000
kronor mot 2013. Orsaken till underskottet uppges vara främst personalkostnader inom
särskilt boende. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 7,6 %.

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport om Gemensam nämnd för närvård i Frostviken
Rapport från Gemensam nämnd för närvård i Frostviken

Regiondirektörens förslag
Redovisning om gemensam nämnd för närvård Frostviken utifrån regionstyrelsens
uppsiktsplikt godkänns.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Redovisning om gemensam nämnd för närvård Frostviken utifrån regionstyrelsens
uppsiktsplikt godkänns.

Utdrag till
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken

§ 128 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2015 - Gemensam
nämnd avseende samordnad upphandling. lagerhållning
och distribution av sjukvårdsprodukter (RS/544/2015)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. I det ingår att övervaka den ekonomiska
förvaltningen, att nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används
ändamålsenligt. För 2015 har regionstyrelsen i sin uppföljningsplan för året valt ut ett
antal verksamheter som ska följas upp utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat
gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter.
En rapport från nämnden har inkommit. I den finns en beskrivning om nämndens
organisation, hur nämnden arbetar utifrån övergripande mål, riktlinjer, lagar och
förordningar, hur nämnden följer upp sina mål och genomförda arbeten, hur ekonomin
ser ut samt vilka åtgärder som planeras för att förbättra styrning, uppföljning och
effektivitet. Utöver rapporten har nämndens verksamhetsplan och
Justerandes sign
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sammanträdesprotokoll granskats.
Sammantaget visar granskningen att nämnden arbetar i enlighet med fastställda mål. Det
finns dock ingen tydlig koppling till regionens övergripande mål i regionplanen vilket
kan tyda på att regler för planering och uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens
styrmodell inte implementerats fullt ut. I arbetet med framtagandet av 2016 års
verksamhetsplan kommer nämnden att tydliggöra mätbara mål vilket kommer att
förbättra nämndens styrning, uppföljning och effektivitet. En tydlig egenkontroll saknas
dock.

Beslutsunderlag
Rapport om gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel
Verksamhetsplan 2015 för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel

Regiondirektörens förslag

1. Genomförd redovisning utifrån styrelsens uppsiktsplikt godkänns.
2. Regionstyrelsen rekommenderar nämnden att i sin styrning tydligare tillämpa
regler och uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell.

REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Genomförd redovisning utifrån styrelsens uppsiktsplikt godkänns.
2. Regionstyrelsen rekommenderar nämnden att i sin styrning tydligare tillämpa
regler och uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell.

Utdrag till
Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter

§ 129 Likviditetsrapport (RS/529/2015)
Ärendebeskrivning
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under perioden 201501-01—2015-04-30 för Region Jämtland Härjedalens kortsiktiga likviditetsförvaltning
samt pensionsåtagande och pensionsportfölj.

Beslutsunderlag
Likviditetsrapport 2015-04-30

Justerandes sign
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Regiondirektörens förslag
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

Utdrag till
Finansekonom, ekonomidirektör

§ 130 Miljöbokslut 2014 (RS/602/2015)
Ärendebeskrivning
Miljöbokslut upprättas årligen utifrån kraven i EMAS-förordningen samt fastställt
kontrollprogram för Östersunds sjukhus.
Förutom uppföljning av målen i övergripande handlingsplan för miljö så redovisas även
data utifrån de obligatoriska miljöindikatorerna i EMAS-förordningen, parametrarna i
kontrollprogrammet samt de miljöaspektsförteckningar som är upprättade för vår
verksamhet.

Beslutsunderlag
Miljöbokslut 2014

Regiondirektörens förslag
Miljöbokslut 2014 godkänns och läggs till handlingarna.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Miljöbokslut 2014 godkänns och läggs till handlingarna.

Utdrag till
Miljöstrateg

§ 131 Svar på remiss: Sedd, hörd och respekterad, ett
ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
(SOU 2015:14) (RS/592/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet av Socialdepartementet att lämna
synpunkter på delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt
klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14).
Justerandes sign
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Klagomålsutredningens uppdrag är att ge förslag på hur hanteringen av klagomål mot
hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig, dvs. att klagomålshanteringen utgår
från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är resurseffektiv.
I delbetänkandet lämnar utredningen förslag till författningsändringar som föreslås träda
i kraft den 1 juli 2016. Förslagen gäller vårdgivarens skyldighet att besvara klagomål
samt Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) handläggning av ärenden. Utredningen
presenterar även ett antal bedömningar i delbetänkandet. Dessa beskriver hur
utredningen anser att ett nytt klagomålssystem inom hälso- och sjukvården bör vara
utformat i sin helhet. Bedömningarna kommer att konkretiseras och fördjupas i
slutbetänkandet som redovisas den 31 december 2015. De författningsändringar som
presenteras i slutbetänkandet kommer att föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
Region Jämtland Härjedalen ställer sig i stort positiv till delbetänkandet och att
utredningen har sitt fokus på att klagomålshanteringen utgår från patienternas behov
och att patienternas erfarenheter effektivare ska tas till vara för att stärka hälso- och
sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet.
Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdsstaben, patientsäkerhetsenheten. Remissvaret ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 19 juni 2015.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på remiss Sedd, hörd och respekterad
Missiv till remiss: Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i
hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)
Sammanfattning av remiss Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Regiondirektörens förslag
Svar på remiss Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälsooch sjukvården (SOU 2015:14), lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Svar på remiss Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälsooch sjukvården (SOU 2015:14), lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

Utdrag till
Patientsäkerhetsenheten, Patientnämnden

Justerandes sign
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§ 132 Uppdrag till regionstyrelsens ordförande om svar på
remiss: För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU
2013:15) (RS/739/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet av Utbildningsdepartementet att
lämna synpunkter på remissen För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU
2013:15).
Läkarutbildningsutredningen föreslår följande förändringar i läkarutbildningen:
• Att läkarexamen utökas med en termin till att omfatta sex års studier (360
högskolepoäng) och att studenten vid examen ska visa sådan kunskap och förmåga
som fordras för att få behörighet som läkare.
• Att läkarexamen, utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring, ska utgöra underlag
för legitimation, och att ordningen med allmäntjänstgöring (AT) efter examen
upphör.
• En ny examensbeskrivning införs som i högre utsträckning än tidigare betonar
vetenskaplig och professionell kompetens och förmåga till medicinskt
beslutsfattande.
Utredningen framhåller att förslagen skapar förutsättningar för en sammanhållen
utbildning med tydlig vetenskaplig förankring och genomtänkt progression, det vill säga
att kunskaper och kliniska färdigheter kontinuerligt breddas och fördjupas.
Synpunkterna ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 2 juli 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: För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)
Sammanfattning av remiss: För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss För
framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15), efter samråd med
regionstyrelsens 2:e vice ordförande.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss För
framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15), efter samråd med
regionstyrelsens 2:e vice ordförande.

Justerandes sign
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Utdrag till
FoUU-chef

§ 133 Uppdrag till regionstyrelsens ordförande om svar på
remiss: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
(SOU 2015:20) (RS/669/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet av Socialdepartementet att lämna
synpunkter på betänkandet av utredningen om betalningsansvarslagen, Trygg och
effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20).
Utredningen är en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för
viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen. Syftet med översynen är att
åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och
omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och
onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter.
Utredningen föreslår bland annat att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och
ersätts av en ny lag – lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Synpunkterna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 30 juni 2015. 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 Remiss: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)
Sammanfattning av Remiss: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU
2015:20)

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss Trygg och
effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20), efter samråd med regionstyrelsens
2:e vice ordförande.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss Trygg och
effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20), efter samråd med regionstyrelsens
2:e vice ordförande.

Justerandes sign
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§ 134 Uppdrag till regionstyrelsens ordförande om svar på
remiss: Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds
2015:xx) (RS/883/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet av Socialdepartementet att lämna
synpunkter på remissen Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx).
Idag råder det stora skillnader i landstingens bidragsgivning för glasögon till barn och
unga. Alla landsting ger bidrag till standardglasögon eller kontaktlinser efter recept av
ögonläkare till barn i åldern 0-7 år men det är bara ett fåtal landsting som ger bidrag till
barn och unga över 8 år och subventionsgraden varierar.
I denna promemoria föreslås en ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om att
bidrag ska lämnas för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8-19 år.
Förslaget syftar till att ge varje flicka eller pojke, oavsett bakgrund eller
funktionsförmåga, de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna
delta på egna villkor såväl i skolan som på fritiden.
Synpunkter på remissen ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 20 augusti
2015. Samordningskansliet har skickat förfrågan om förlängd svarstid för att kunna ta
svaret på regionstyrelsen 25-26 augusti. Då detta inte var möjligt och för att kunna
använda tiden fullt ut föreslås att regionstyrelsens ordförande efter samråd med 2:e vice
ordförande fattar beslut om remissvaret.

Beslutsunderlag
Missiv till Remiss: Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx)
Remiss: Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx)

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss Bidrag till
glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx), efter samråd med regionstyrelsens 2:e vice
ordförande.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss Bidrag till
glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx), efter samråd med regionstyrelsens 2:e vice
ordförande.
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§ 135 Yttrande över anmälan mot ansvarig för Brunflo
hälsocentral (RS/833/2015)
Ärendebeskrivning
Justitieombudsmannen har anmodat regionstyrelsen att yttra sig över vad som har
framförts i en JO-anmälan om svårigheter att komma i kontakt med Brunflo
hälsocentral, svårigheter att lämna in ett brev till regionen, uteblivet svar från regionen
på brevet samt riktigheten i råd om stelkrampsvaccination. Anmälaren har begärt
Justitieombudsmannens bedömning av händelserna.
Anmälaren fick veckan efter den anmälda händelsen besök hos läkare och vaccination.
Klagandens krav i denna delen har därmed tillgodosetts. Dock har klaganden inte fått
något formellt svar på sitt brev. Den genomförda utredningen visar att rutinen för
posthantering i sjukhusreceptionen bör ses över och att tillämpningen av rutinerna för
ärendehantering bör ses över och behovet av att rutinerna följs. Ett förslag till yttrande
har upprättats inom samordningskansliet i samverkan med berörd personal.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande över anmälan till Justitieombudsmannen mot ansvarig för Brunflo
hälsocentral m m.
Klagomål mot problem att boka tid för undersökning och stelkrampsvaccination hos
Brunflo hälsocentral
Förslag till yttrande över anmälan till Justitieombudsmannen

Regiondirektörens förslag

1. Yttrande lämnas till Justitieombudsmannen över anmälan mot ansvarig för Brunflo
hälsocentral m.m. enligt utarbetat förslag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att se över de rutiner som finns för hantering av post
i sjukhusreceptionen och anpassa dem till förvaltningslagens krav och se över
tillämpningen av rutinerna för ärendehantering och se till att de följs.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Yttrande lämnas till Justitieombudsmannen över anmälan mot ansvarig för Brunflo
hälsocentral m.m. enligt utarbetat förslag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att se över de rutiner som finns för hantering av
post i sjukhusreceptionen och anpassa dem till förvaltningslagens krav och se över
tillämpningen av rutinerna för ärendehantering och se till att de följs.

Utdrag till
Justitieombudsmannen, Åsa Torbjörnsson, Olof Englund, Olle Christmansson, Jonas
Törngren
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27

§ 136 Svar på skrivelse från regionens revisorer om
regionstyrelsens åtgärder för att klara ekonomin
(RS/702/2015)
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen har granskat landstingets styrning, ledning
och kontroll av verksamheten för 2014 och lämnat revisionsberättelse. Med anledning
av det allvarliga ekonomiska läget lämnade revisorerna också en skrivelse till
regionstyrelsen med frågor om styrelsens åtgärder för att klara ekonomin.
Revisorerna frågar:
• Vilka konkreta åtgärder planerar regionstyrelsen vidta på kort sikt, dvs. 2015, för att
vända den sedan flera år nedåtgående ekonomin?
• Vilka kostnadsminskningar har regionstyrelsen beräknat för de olika delarna i det
åtgärdspaket som styrelsen beslutat om m.a.a månadsrapporten i februari 2015?
• Vilka möjligheter ser regionstyrelsen att kunna klara en ekonomi i balans med enbart
kostnadsminskningar?
• Vilka ökade intäkter bedömer regionstyrelsen möjliga att erhålla för år 2015?
Ett förslag till svar har upprättats inom ekonomistaben.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på revisorerna skrivelse
Skrivelse från regionens revisorer ”Regionstyrelsens åtgärder för att klara ekonomin”
Resultatet av granskningen år 2014

Regiondirektörens förslag
Svar på revisorernas skrivelse ”Regionstyrelsens åtgärder för att klara ekonomin” lämnas
till regionens revisorer enligt upprättat förslag.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Svar på revisorernas skrivelse ” Regionstyrelsens åtgärder för att klara ekonomin”
lämnas till regionens revisorer enligt upprättat förslag.

Utdrag till
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen, ekonomidirektör

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137 Svar på granskning av tvångsvården inom
psykiatrin (RS/720/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens revisionskontor har genomfört en granskning av
tvångsvården inom psykiatrin. Granskningen syftade till att översiktligt granska om
styrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av att den psykiatriska
tvångsvården sker i enlighet med gällande lagar, förordning och föreskrifter. I
granskningen framkom områden som bör förbättras, och då framförallt egenkontroll av
tvångsvård samt uppföljning och redovisning avseende rättssäkerhet, patientinflytande
samt kvalitetsutveckling.
Förslag till svar har utarbetats inom centrum för barn, kvinna och psykiatri.

Beslutsunderlag
Svar på revisionsrapport - Granskning av tvångsvården inom psykiatrin
Revisionsrapport - Granskning av tvångsvården inom psykiatrin

Regiondirektörens förslag

1. Svar på granskning av tvångsvården inom psykiatrin lämnas till revisorerna i Region
Jämtland Härjedalen enligt utarbetat förslag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att revidera Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk
vård 2012 (LS/1413/2012) så att det innefattar Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18).
3. Regionstyrelsens uppföljning av tvångsvården läggs in i regionstyrelsens
uppföljningsplan.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Svar på granskning av tvångsvården inom psykiatrin lämnas till revisorerna i Region
Jämtland Härjedalen enligt utarbetat förslag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att revidera Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk
vård 2012 (LS/1413/2012) så att det innefattar Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18).
3. Regionstyrelsens uppföljning av tvångsvården läggs in i regionstyrelsens
uppföljningsplan.

Utdrag till
Regionens revisorer, Chef centrum för barn, kvinna och psykiatri
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138 Svar på initiativärende från Susanné Wallner (M)
om Ordning och reda i finanserna (RS/628/2015)
Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) har i ett initiativärende till regionstyrelsen föreslagit att varje beslut
som tas i styrelsen, i ett utskott eller i en nämnd ska ha en rubrik som heter Ekonomiska
konsekvenser och finansiering för regionen. Där ska det finnas en redogörelse för
beslutets ekonomiska konsekvenser och hur de ska finansieras.
Region Jämtland Härjedalen har ett ansvar att se till medborgarna ska kunna ha insyn i
verksamheten och veta hur de offentliga medlen används. För att det ska vara möjligt
måste det finnas tydliga rutiner för hur ett beslutsärende ska beredas. En bra
ärendehanteringsprocess kännetecknas av en tydlig struktur med hög tillgänglighet och
begriplighet för medborgare liksom för organisationens medarbetare och
förtroendevalda.
Inom Region Jämtland Härjedalen finns utarbetade regler för dokumenthantering och
ärendeberedning. I reglerna finns en beskrivning av de olika momenten i
ärendeberedningsprocessen samt vilket ansvar chefen, handläggaren, registrator med
flera har i processen. Reglerna beskriver också vad beslutsunderlagen i ett ärende ska
innehålla. Där anges bland annat att de ska innehålla en redogörelse för syfte med och
bakgrund till ärendet, tidigare beslut med betydelse för ärendet, avstämning mot lagar,
förordningar och mot regionens styrande dokument, konsekvensbeskrivningar,
kostnadsberäkningar och statistiska jämförelser samt alternativa förslag om sådana finns.
Dessutom ska det finnas en beskrivning av hur beslutet påverkar de krav som finns
utifrån jämställdhet och jämlikhet, barnens situation och miljö.
I samband med bildandet av Region Jämtland Härjedalen har reglerna omarbetats i syfte
att förbättra processen och ytterligare säkerställa att framtagna beslutsunderlag är tydliga
och korrekta. Ett led i det arbetet har också varit att ta fram ett utbildningsmaterial och
genomföra utbildningar för alla medarbetare inom centrum för lednings- och
verksamhetsstöd. Det har också skapats särskilda rutiner för att bereda ett ärende ur ett
jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv. Arbete pågår med att ta fram
liknande rutiner för miljö och för ekonomi.
Genom pågående arbeten med att stärka ärendeberedningsprocessen kommer det att
vara möjligt att skapa förutsättningar för att beslutsärenden på ett bättre sätt än tidigare
kan omfatta redogörelser för beslutets ekonomiska konsekvenser och hur det ska
finansieras.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Susanné Wallner (M) om ordning och reda i finanserna

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
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Regiondirektörens förslag
Initiativärendet bifalls.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Initiativärendet bifalls.

Utdrag till
Ekonomidirektör

§ 139 Svar på initiativärende från Eva Hellstrand (C) om
det ekonomiska läget (RS/793/2015)
Ärendebeskrivning
Eva Hellstrand (C) har lämnat ett initiativärende till regionstyrelsen med anledning av
regionens allvarliga ekonomiska situation.
Eva Hellstrand föreslår följande:
1. Regelbundna möten (minst en gång/månad) mellan politiker, regiondirektör,
ekonomichef och respektive centrums chef och ekonom för att stämma av det
ekonomiska läget och genomförda åtgärder. För att inte vara tvungen tillsätta
ytterligare grupper kan det vara ekonomiutskottets uppgift.
2. Skärp hanteringen av investeringar ytterligare. Investeringar över 250 000 kr ska
enligt nya ordningen beslutas av regiondirektören. Dessa beslut bör redovisas till
styrelsen. Investeringar över 500 000 kr ska beslutas av styrelsens med minst 2/3
majoritet.
3. Kontrollera avtalstrohet men också vilka som har rätt att göra inköp.
Ekonomi, fastighets- och upphandlingsutskottet har i framtagen sammanträdesplan lagt
in tillfällen där centrumchefer inbjuds. Fokus är givetvis de centrum som uppvisar en
ekonomi i obalans. Hittills har särskild avstämning genomförs med centrum för
medicinska specialiteter. Härnäst kommer centrum för opererande specialiteter att
inbjudas. Utöver detta har en särskild analysgrupp tillsatts i syfte att löpande följa upp
och säkerställa beslutade resultatförbättrande åtgärder.
Sedan mars 2015 har regiondirektören beslutat skärpa kontrollen avseende
investeringsärenden, vilket innebär att samtliga objekt överstigande 250 000 kronor
särskilt skall prövas och godkännas. Hittills har en handfull ärenden varit föremål för
bedömning. En löpande lägesrapportering kommer lämnas med start från och med
delårsbokslut april. Avskrivningskostnader och internränta (s k kapitaltjänstkostnad)
utgör ca 3,5 % av regionens samlande kostnader. Hittills vidtagna åtgärder bedöms
tillräckliga.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(74)

Protokoll

Regionstyrelsen
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Regionen genomför upphandlingar för ungefär 5-600 mkr årligen. Nuvarande
avtalstrohet uppgår till > 80 %. Långsiktigt finns som ett av regionens finansiella mål att
avtalstroheten successivt ska öka. För att stärka fokus planeras även för en särskild
controllerfunktion. Därutöver kommer i populärversion ett informationsmaterial om
lagen om offentlig upphandling att utarbetas och distribueras till samtliga chefer.
Med hänvisning till ovanstående bedöms initiativärendet vara besvarat.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Eva Hellstrand (C) om det ekonomiska läget

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet anses besvarat.

Yrkande
Elin Lemon (C) och Thomas Andersson (C) yrkar bifall till första punkten i Eva
Hellstrands förslag, för kontinuitet i uppföljningen av det ekonomiska läget i
verksamheterna.

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

Initiativärendet anses besvarat

Reservation
Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C), Susanné Wallner, Christer Siwertsson och
Hans Wessén (samtliga M) reserverar sig till förmån för Elin Lemons yrkande.

Utdrag till
Eva Hellstrand, ekonomidirektör

§ 140 Svar på skrivelse från DHR Jämtlands läns distrikt
om tillsättning av strategisk handläggare i
funktionshinderfrågor (RS/796/2015)
Ärendebeskrivning
DHR Jämtlandsdistrikt har inlämnat en skrivelse till regionstyrelsen angående Region
Jämtland Härjedalens avsaknad av en strategisk handläggare för funktionshinderfrågor.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I Region Jämtland Härjedalen har det saknats en strategisk handläggare med tydligt
utpekat ansvar för funktionshinderfrågor. Funktionen fanns tidigare i
landstingsorganisationen, men då tjänsten omformulerades till en tjänst som
mångfaldsstrateg 2009 försvann också den specifika kompetensen kring
funktionshinderfrågor.
I Regionplan för 2015-2017 finns budgeten avsatt om 400 000 kronor för ändamålet.
Arbete pågår för närvarande med att utöka tjänsteutrymme, kompetensutveckla och
omfördela/omprioritera arbetsuppgifter mellan de strateger som ansvarar för frågor om
mångfald, jämlik och jämställd verksamhet, barnrätts- samt nationella minoritetsfrågor.
Detta innebär att kompetens i funktionshinderfrågor kommer att vara tillgodosett senast
från och med andra halvåret 2015.

Beslutsunderlag
Skrivelse från DHR Jämtlands läns distrikt

Regiondirektörens förslag
Svar lämnas till DHR Jämtlands läns distrikt enligt ovan.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till DHR Jämtlands läns distrikt enligt ovan.

§ 141 Underskrift av handlingar i visst fall (RS/886/2015)
Ärendebeskrivning
Bestämmelser om underskrifter av handlingar i regionstyrelsens namn regleras i
reglementet för regionstyrelsen. Enligt reglemente får regionstyrelsen besluta att
underskrift i vissa fall får ske i annan ordning än den som är reglerad i reglementet.
Det har uppstått behov av att handlingar, som ska undertecknas av regiondirektören,
ska kunna undertecknas av annan när direktören är förhindrad på grund av att han i
tjänsten är på annan ort utanför Östersund eller länet. De som bör komma ifråga för att
kunna underteckna handlingar är biträdande regiondirektör, ekonomidirektör,
kanslichef, hälso- och sjukvårdsdirektör. De bör träda in i nämnd ordning när de är
närvarande i Östersund eller länet.

Beslutsunderlag
Utdrag av reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag
Den av biträdande regiondirektör, ekonomidirektör, kanslichef, hälso- och
sjukvårdsdirektör som är på plats i Östersund eller länet får, i nu nämnd ordning
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
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underteckna handlingar till följd av beslut av regiondirektören då denne på grund av
frånvaro inte själv kan underteckna handlingarna.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Den av biträdande regiondirektör, ekonomidirektör, kanslichef, hälso- och
sjukvårdsdirektör som är på plats i Östersund eller länet får, i nu nämnd ordning
underteckna handlingar till följd av beslut av regiondirektören då denne på grund av
frånvaro inte själv kan underteckna handlingarna.

Utdrag till
Regiondirektör, biträdande regiondirektör, ekonomidirektör, kanslichef, hälso- och
sjukvårdsdirektör

§ 142 Kostnadsminskningar inom administration och
övergripande kostnader - paket 8 i långsiktig
utvecklingsplan för ekonomisk hushållning
(RS/500/2015)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet 2015-0518, § 38, om kostnadsminskningar inom administration och övergripande
kostnader – paket 8 i långsiktig utvecklingsplan för ekonomisk hushållning.
Jämtlands läns landstingsfullmäktige beslutade den 13-14 oktober 2014, § 182, om en
långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning. Planen innehåller både
kostnadssänkande åtgärder och satsningar på utveckling. I planen finns nio paket som
ska effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna. En reviderad version av planen
ska behandlas i regionfullmäktige den 15-17 juni 2015.
Paket nummer åtta i den långsiktiga utvecklingsplanen innehåller en översyn av
administrativa och landstingsövergripande kostnader och uppdrag att sänka dessa med
tio miljoner kronor. Effekter av projektet ska uppnås successivt under 2015 med full
effekt 2016. Resultatet av detta pakets utredningar och analyser presenteras nu.
Resultatet omfattar dels information om åtgärder som regiondirektören beslutat om,
dels information om avväganden som vårdvalsnämnden gjort och dels frågor för beslut i
regionstyrelsen
Uppdragets redovisning delas upp i två delar:
1. Administrativ kostnadsminskning
2. Minskning regionövergripande kostnader

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27

Beslutsunderlag
Kostnadsminskningar inom administration och övergripande kostnader - paket 8 i
långsiktig utvecklingsplan för ekonomisk hushållning

Regiondirektörens förslag
Ekonomi- fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
1. Regiondirektören får i uppdrag att minska antalet administrativa tjänster
motsvarande 5 mkr senast den 31 december 2016. Detta ska ske genom naturlig
avgång.
2. Regiondirektören får också uppdrag att minska centrum för lednings- och
verksamhetsstöds reskostnaderna med 1 mkr 2015 jämfört med kostnaderna
2014.
3. Risk och konsekvens analyser ska ske löpande vid verkställandet av dessa
åtgärder.
4. Inga åtgärder vidtas gällande rehabresornas anslag.
5. Regionstyrelsen noterar Vårdvalsnämndens diskussion på sitt sammanträde den
21 april 2015, § 30, om att anslaget för upphörd Öron-näsa-hals-läkare på
nationella taxan inte har kunnat säljas. Analyser ska göras under året om
eventuella ökade kostnader inom öronmottagningen eller primärvården.
6. Ingen ny upphandling av ortopedläkare ska genomföras för bedömning av
ryggar. Eventuell övervältring till ortopedmottagningen eller primärvården ska
följas under 2016. Analys görs därefter i budgetdialogen hur kostnader för
eventuell övervältring kan hanteras.
7. Ingen ny upphandling av gynekologiläkare ska genomföras.
Gynekologimottagningen kompenseras genom att omdisponera budgeten, 2
mkr, från beställarenheten till kvinnokliniken från och med 2016.
8. Avtalen med kiropraktorerna ska inte förlängas, dvs avtalen upphör 2015-12-31.
9. Regiondirektören får i uppdrag att förhandla fram ett tydligt avtal med stöd för
patientutredningar och utbildnings-/kunskapsförmedlingsuppdrag från och med
2016-01-01 inom både arbetsmiljömedicin och miljömedicin inom ramen för
1 mkr.
10. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKONOMI-, FASTIGHETS- OCH UPPHANDLINGSUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomi- fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
1. Regiondirektören får i uppdrag att minska antalet administrativa tjänster
motsvarande 5 mkr senast den 31 december 2016. Detta ska ske genom naturlig
avgång.
2. Regiondirektören får också uppdrag att minska centrum för lednings- och
verksamhetsstöds reskostnaderna med 1 mkr 2015 jämfört med kostnaderna
2014.
3. Risk och konsekvens analyser ska ske löpande vid verkställandet av dessa
åtgärder.
4. Inga åtgärder vidtas gällande rehabresornas anslag.
5. Regionstyrelsen noterar Vårdvalsnämndens diskussion på sitt sammanträde den
21 april 2015, § 30, om att anslaget för upphörd Öron-näsa-hals-läkare på
nationella taxan inte har kunnat säljas. Analyser ska göras under året om
eventuella ökade kostnader inom öronmottagningen eller primärvården.
6. Ingen ny upphandling av ortopedläkare ska genomföras för bedömning av
ryggar. Eventuell övervältring till ortopedmottagningen eller primärvården ska
följas under 2016. Analys görs därefter i budgetdialogen hur kostnader för
eventuell övervältring kan hanteras.
7. Ingen ny upphandling av gynekologiläkare ska genomföras.
Gynekologimottagningen kompenseras genom att omdisponera budgeten, 2
mkr, från beställarenheten till kvinnokliniken från och med 2016.
8. Avtalen med kiropraktorerna ska inte förlängas, dvs avtalen upphör 2015-1231.
9. Regiondirektören får i uppdrag att förhandla fram ett tydligt avtal med stöd för
patientutredningar och utbildnings-/kunskapsförmedlingsuppdrag från och
med 2016-01-01 inom både arbetsmiljömedicin och miljömedicin inom ramen
för 1 mkr.
10. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
---------------

Yrkande
Ann-Marie Johansson (S) yrkar att punkt 8 i regiondirektörens förslag ändras till
följande:
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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”På grund av det ekonomiska läget kan regionen i nuläget inte förlänga avtalen kring
kiropraktik som upphör 2015-12-31. Avtal kring kiropraktik aktualiseras när ekonomiskt
utrymme finns.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag i punkt 8 och sitt eget
ändringsyrkande och finner sitt eget yrkande antaget. Ordföranden ställer proposition på
regiondirektörens övriga förslag och finner dem antagna.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Regiondirektören får i uppdrag att minska antalet administrativa tjänster
motsvarande 5 mkr senast den 31 december 2016. Detta ska ske genom naturlig
avgång.
2. Regiondirektören får också uppdrag att minska centrum för lednings- och
verksamhetsstöds reskostnaderna med 1 mkr 2015 jämfört med kostnaderna
2014.
3. Risk och konsekvens analyser ska ske löpande vid verkställandet av dessa
åtgärder.
4. Inga åtgärder vidtas gällande rehabresornas anslag.
5. Regionstyrelsen noterar Vårdvalsnämndens diskussion på sitt sammanträde den
21 april 2015, § 30, om att anslaget för upphörd Öron-näsa-hals-läkare på
nationella taxan inte har kunnat säljas. Analyser ska göras under året om
eventuella ökade kostnader inom öronmottagningen eller primärvården.
6. Ingen ny upphandling av ortopedläkare ska genomföras för bedömning av
ryggar. Eventuell övervältring till ortopedmottagningen eller primärvården ska
följas under 2016. Analys görs därefter i budgetdialogen hur kostnader för
eventuell övervältring kan hanteras.
7. Ingen ny upphandling av gynekologiläkare ska genomföras.
Gynekologimottagningen kompenseras genom att omdisponera budgeten, 2
mkr, från beställarenheten till kvinnokliniken från och med 2016.
8. På grund av det ekonomiska läget kan regionen i nuläget inte förlänga avtalen
kring kiropraktik som upphör 2015-12-31. Avtal kring kiropraktik aktualiseras
när ekonomiskt utrymme finns.
9. Regiondirektören får i uppdrag att förhandla fram ett tydligt avtal med stöd för
patientutredningar och utbildnings-/kunskapsförmedlingsuppdrag från och
med 2016-01-01 inom både arbetsmiljömedicin och miljömedicin inom ramen
för 1 mkr.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utdrag till
Stabschefer, Centrumchefer

§ 143 Etablering/lokalisering av nytt produktionskök
(RS/882/2015)
Ärendebeskrivning
Kostenheten har tagit fram en utvecklingsplan som innefattar produktion av patientkost,
produktion och drift av restauranger, lokaler, utrustning och bemanningsbehov. Hösten
2014 beslutades att Region Jämtland Härjedalen skall övergå till produktionsmetoden
cook and chill. Övergången skall vara klar senast halvårsskiftet 2016.
Ekonomi och lokalisering
De lokaler som idag finns som produktionskök på sjukhusområdet har stora brister i
flöden, arbetsmiljö och hygienkrav och kräver en fullständig ombyggnad för att fungera
som avsett.
Att bygga om nuvarande kök under full drift är inte möjligt och arbetsgruppen har
därför letat efter färdiga kökslokaler i Östersundsområdet för att bedriva tillverkning av
patientmat under ombyggnadstiden på ca 1,5 år. Dessvärre utan framgång. Det finns
däremot flera externa lokaler i Östersundsområdet som bedöms intressanta och möjliga
för en byggnation och etablering av ett nytt produktionskök.
Ett externt hyresalternativ är därför det som är ekonomiskt försvarbart då det annars är
nödvändigt att bygga både ett tillfälligt kök i externa lokaler och ett permanent i
nuvarande lokal vilket leder till i stort sett dubbla investeringskostnader. Ur ett
fastighets- och verksamhetsperspektiv är dessutom huset där produktionsköket idag
ligger intressant för att kunna utveckla sjukhusområdet med mera ändamålsenliga
vårdbyggnader som kan länkas mot övriga sjukhuset.
Ett förfrågningsunderlag för produktionsköket med en grundlayout kommer att tas
fram. Underlaget kommer att gå ut som en förfrågan och respektive fastighetsägare får
lämna in en offert för att lösa Region Jämtland Härjedalens behov i just deras lokal.
Målsättningen är att teckna ett hyresavtal under hösten 2015 med en extern
fastighetsägare som uppfyller Region Jämtland Härjedalens krav på ett så fördelaktigt
sätt som möjligt för regionen.
Avdelningsköken kommer att byggas om på samma sätt oavsett om produktionsköket
förläggs inom eller utanför sjukhuset. Kostnaden påverkas alltså inte av detta.
Miljöaspekten
Metoden cook and chill innebär att hållbarheten för patientmaten vid bibehållen
Justerandes sign

Justerandes sign
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kylkedja är upp till 5 dygn. Av detta skäl kan antalet transporter från produktionsköket
till Östersunds sjukhus hållas nere till tre gånger per vecka utan att riskera
livsmedelhygienen. Eftersom de lokaler som är intressanta för en etablering av
produktionsköket finns i närheten av Östersunds sjukhus kommer därför miljöpåverkan
bli liten.
Personal
Se risk- och konsekvensanalys avseende ombyggnation i egen lokal(bilaga). Ingen risk
under ombyggnationstiden föreligger om byggnationen görs i extern lokal
Samarbete Östersunds kommun
Det pågår diskussioner på tjänstemannanivå kring samarbete mellan Region Jämtland
Härjedalen och Östersunds kommun. Bedömningen är att samlokalisering av kök inte är
nödvändigt för att utveckla samarbetet. Beröringspunkter är främst gemensam
livsmedelsupphandling, kompetensutveckling, kallmatssystem respektive
varmmatssystem, specialkoster, vikariepol och generell utveckling av den offentliga
måltiden i Region Jämtland Härjedalen. Detta för att Region Jämtland Härjedalen skall
vara en stark aktör i matlänet Jämtland och bidra till dess utveckling
Kris- och katastrofberedskap
Nuvarande produktionskök är försett med separat elförsörjning som går igång i
händelse av strömavbrott från Jämtkrafts elförsörjning. Vid flytt till externa lokaler bör
detta lösas på annat sätt. Ett alternativ är att ha en viss buffert med måltider i kylskåp på
sjukhusområdet där elförsörjning alltså finns. Med hållbarhet 5 dagar räcker det med
största sannolikhet tills ordinarie strömförsörjning är åter. En inventering av mobila
dieselaggregat i närheten eller andra tänkbara lösningar bör dock göras som alternativ
och komplement till buffertlager.
Nuvarande köks roll som aktör som kan försörja andra delar av länet kommer dock att
försvinna Detta är ett problem eftersom Östersunds kommun planerar flytta även
Sollidens kök (som också har extern elförsörjning i händelse av avbrott). Här bör
diskussion föras länsövergripande kring hur bästa säkerhetslösning skall se ut.
Riskinventering torde vara första steget.
Finansiering
Utgångspunkten för finansiering av nytt produktionskök är en lönsam investering och
olika alternativ för detta utreds.

Beslutsunderlag
Utvecklingsplan för kostenheten med komplettering (LS/1482/2014)
Risk- och konsekvensanalys för personal vid ombyggnation i egen lokal

Regiondirektörens förslag
Region Jämtland Härjedalen etablerar ett nytt produktionskök utanför sjukhusområdet
men inom Östersund kommuns stadskärna.
---------Justerandes sign

Justerandes sign
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Yrkanden
Thomas Andersson (C)och Elin Lemon (C) yrkar följande:
”Centerpartiet har ifrågasatt införandet av kallmatsystem inom regionen.
Regionfullmäktige hade annan uppfattning och därför fortsätter arbetet med
genomförandet av detta.
I detta ärende handlar det nu om var produktionen av maten ska ske. Vi är inte trygga i
att underlaget har tagit hänsyn till alla verksamhetspåverkande aspekter. Hur mycket
merarbete kommer det att bli för vårdpersonalen med hantering av mat, disk och
förpackningar? Vårdnära service finns för närvarande bara på vårdavdelningar vardagar
8-17 och därefter kommer hanteringen av att värma upp mat och diska hamna på
vårdpersonal som ofta redan har en tung arbetsbörda. Underlaget till beslut saknar
dessutom en kostnadsuträkning av vad transporter till och från ett externt
produktionskök kan innebära. Om beslut genomförs om extern placering av köket anser
vi att en utredning att upphandla matproduktion hos extern aktör istället.
Vi föreslår att regionstyrelsen beslutar att
- Ärendet kompletteras med underlag för hur vårdpersonal på avdelningar kan
komma att påverkas av genomförandet av kallmatssystemet
- Att en kostnadsberäkning av transporter kompletterar ärendet
- Att utredning av extern drift av sjukhusköket skyndsamt genomförs”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
”Regiondirektören får i uppdrag att undersöka hur transporterna kan ske med minsta
möjliga miljöbelastning.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Region Jämtland Härjedalen etablerar ett nytt produktionskök utanför
sjukhusområdet men inom Östersund kommuns stadskärna.
2. Regiondirektören får i uppdrag att undersöka hur transporterna kan ske med
minsta möjliga miljöbelastning.

Reservation
Thomas Andersson (C), Elin Lemon (C), Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner
(M) och Hans Wessén (M), reserverar sig till förmån för Thomas Anderssons yrkande.

Utdrag till
Centrumchef
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 144 Åtgärder för att minska koldioxidutsläpp för resor
(RS/881/2015)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2014-09-30 – 10-01 att uppdra till
landstingsdirektören att:
• Visa hur landstingets resor förutom miljöpåverkan även påverkar landstingets
produktivitet i förhållande till tidsåtgång för olika resesätt.
• Ge förslag på olika sätt att klimatkompensera våra klimatpåverkande resor.
• Utreda hur en koldioxidbudget per verksamhet kan inrättas.
• Ge förslag på olika sätt att stimulera en förändring av våra resemönster.
• Ta fram mått och mätetal som synliggör förändring i resemönster inkl. resfria
möten.
• Visa patientresornas påverkan på koldioxidutsläppen.
Det gjordes en tjänstemannabedömning att det inte fanns möjlighet att genomföra
aktuella utredningar med befintliga resurser inom organisationen.
Vid regionstyrelsens sammanträde i februari 2015 presenterade Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) en metod, CERO, för att minska koldioxidutsläppen för resor. Att
genomföra en analys enligt denna metod uppfyller väl det uppdrag som givits av
landstingsstyrelsen.
Kostnaden för en CERO-analys är cirka 260.000 kr. I detta ingår enkät, statistisk
bearbetning, cost-benefit-analyser, rapportsammanställning samt en workshop då
målscenario utvecklas gemensamt. I priset ingår även tillgång till ett virtuellt
planeringsverktyg som utvecklats för att stödja den fortsatta planeringsprocessen i
organisationen. Verktyget möjliggör utveckling av målscenario mot uppsatt mål,
kostnads/intäktsanalyser, utveckling av handlingsplan genom ett åtgärdslexikon,
sorteringsfunktioner av ansvariga personer för åtgärder, deadlines, etc. KTH bedömer
att besparingspotentialen efter analys och åtgärder är ca 200 000kr - 5 Mkr per 1000
anställda och år.
Regionstyrelsen uppdrog till regionala utvecklingsnämnden att yttra sig över hur ett
arbete i linje med föredragna metod för minskning av koldioxidutsläpp för resor skulle
kunna införas i Region Jämtland Härjedalen.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2015-04-16 att föreslå regionstyrelsen
1. Regionstyrelsen avsätter erforderliga medel för att genomföra en CERO-analys
för Region Jämtland Härjedalen.
2. Regionala utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset bland
kommuner och företag i länet att genomföra motsvarande analyser.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Det finns inget framtaget underlag/projektplan för hur ett genomförande skulle kunna
utformas eller finansieras. Under rådande ekonomiska läge är det i dagsläget svårt att
prioritera denna investering trots att det bedöms vara angeläget.
För att undersöka intresset och möjligheter till finansiering av CERO-analys bland
kommuner i länet föreslås att frågan lyfts i Regionens samverkansråd.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2015-05-05, § 70 Metod för minskning
av koldioxidutsläpp för resor
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-02-24--25, § 41 Regiondirektörens rapport
Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen 2014-09-30--10-01 § 214 Landstingsdirektörens
rapport

Regiondirektörens förslag
Frågan lyfts till Regionens samverkansråd för att undersöka intresset bland
kommunerna i länet av CERO-analys och diskutera möjligheter till finansiering.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Frågan lyfts till Regionens samverkansråd för att undersöka intresset bland
kommunerna i länet av CERO-analys och diskutera möjligheter till finansiering.

Utdrag till
Miljöstrateg, Regionala utvecklingsnämnden

§ 145 Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen
2015 (RS/2/2015)
Beslut fattade av finansekonom
Försäljning av värdepapper i pensionsportföljen, LS/536/2010, 2015-04-13, 2015-04-24
Beslut fattade av centrumchef diagnostik, teknik och service
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av regiondirektör/ bitr regiondirektör
Svar på remiss till Socialdepartementet
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Beslut angående verktyg till stöd för de förtroendevalda i deras arbete
Anna-Karin Vernberg är beviljad att delta i Barn i migration, 20-21/5 2015 i Östersund
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Agenda för hälsa och välstånd, 6/5 2015 i
Stockholm
Justerandes sign

Justerandes sign
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Ann-Marie Johansson är beviljad besök hos infrastrukturminister och försvarsminister
7-8/5 2015
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Norrskenskonferensen 27-28/8 2015 i Östersund
Monalisa Norrman är beviljad att delta i Norrskenskonferensen 27-28/2015 i Östersund
Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2015-04-13–05-11

Regiondirektörens förslag
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 146 Anmälan av inkomna handlingar till regionstyrelsen
2015 (RS/3/2015)
Gemensam nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter: Protokoll från sammanträdet 2015-02-16
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträdet 2015-02-26
Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2015-03-16
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2015-03-17
Vårdvalsnämnden: Protokoll från sammanträdet 2015-03-19
Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskott: Protokoll från sammanträdet 2015-0319
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträdet 2015-03-20

Regiondirektörens förslag
Information om regionstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign
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TILL FULLMÄKTIGE
§ 147 Delårsbokslut april 2015 (RS/640/2015)
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
Justerandes sign

Justerandes sign
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Delårsbokslut per april 2015 godkänns.
---------

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
Justerandes sign

Justerandes sign
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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
målsättning med deltagande i nätverken/organisationen samt strategiska och
ekonomiska konsekvenser av deltagandet.

Utdrag till
Ekonomidirektör

§ 148 Regionplan 2016-2018 (RS/494/2015)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet 2015-0518, § 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.

Justerandes sign

Justerandes sign
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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
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 .

Justerandes sign

Justerandes sign
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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:
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
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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

§ 149 Finansplan 2016-2018 (RS/822/2015)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet 2015-0518, § 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
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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
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.
Justerandes sign
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---------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.

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden, Vårdvalsnämnden, Gemensam nämnd för upphandling,
Patientnämnden, Förvaltningschefer, Centrumchefer, Stabschefer

§ 150 Revidering av långsiktig utvecklingsplan (LUP),
område miljö (RS/63/2015)
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
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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
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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§ 151 Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen 2016 (RS/835/2015)
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
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1. Förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och ytterligare justeringar uppdras till
vårdvalsnämnden att fatta beslut om i november 2015.
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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48(74)

Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27
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.

§ 152 Bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg (RS/829/2015)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet den 18
maj 2015, § x, 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. Kommunalförbundet skall inte sköta drift eller underhåll av planen utan tecknar avtal med
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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.

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.
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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.
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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

51(74)

Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27

Utdrag till
Projektledare Mats Friberg, Norrlandstingens Regionförbund

§ 153 Regler för investeringar i Region Jämtland
Härjedalen (RS/558/2015)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet 2015-0421, § 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.

Justerandes sign
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EKONOMI-, FASTIGHETS- OCH UPPHANDLINGSUTSKOTTETS BESLUT

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.
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

§ 154 Norrlandsresan - Gemensamma taxor och produkter
(RS/853/2015)
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2015-04-16, § 48
Norrlandsresan - Gemensamma taxor och produkter

Ärendebeskrivning
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.)
Justerandes sign
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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.
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
Justerandes sign
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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, 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.
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
Justerandes sign
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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.

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.

Justerandes sign
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REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer

§ 155 Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och
ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) ()
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.

Justerandes sign
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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

§ 156 Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till
Peterson-Bergers minne 2015 (RS/673/2015)
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-05-05, § 66 Region
Jämtland Härjedalens Kulturpris till Peterson-Bergers minne 2015

Ärendebeskrivning
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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

58(74)

Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27
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
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

§ 157 Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till
Peterson Bergers minne 2015 (RS/678/2015)
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-05-05, § 67 Region
Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till Peterson Bergers minne 2015

Ärendebeskrivning
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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

59(74)

Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27
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
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.

Justerandes sign
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REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till
Kultursamordnare

§ 158 Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium
2015 (RS/679/2015)
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-05-05, § 68 Region
Jämtland Härjedalens Samiska stipendium 2015

Ärendebeskrivning
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
Justerandes sign
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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 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

§ 159 Svar på medborgarförslag från Örjan Andersson om
införande av anropsstyrd kollektivtrafik (RS/303/2015)
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-04-16, § 47
Medborgarförslag från Örjan Andersson om införande av anropsstyrd
kollektivtrafik

Ärendebeskrivning
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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27
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.
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

§ 160 Svar på medborgarförslag från Ann-Chatrine
Ramstedt om att ta bort besöksavgiften för
mammografiundersökningar (RS/568/2015)
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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27
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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27

§ 161 Svar på motion från Berit Johansson (C) om
utveckling av regionens jämställdhetsarbete genom
Tillgänglighets- och jämställdhetskartan (ToJ)
(RS/333/2015)
Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2015-05-13, § 38

Ärendebeskrivning
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.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen anses besvarad.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27

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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27

§ 162 Svar på motion från Peter Johansson (SD) om
eventuell anställning av avancerade
specialistsjuksköterskor (RS/382/2015)
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2015-04-09, § 16.

Ärendebeskrivning
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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 163 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 från personalpolitiska utskottet 2015-04-09, § 17.

Ärendebeskrivning
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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT

Personalpolitiska utskottet föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 164 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
differentierade tjänster och karriärvägar inom Jämtlands
läns landsting (RS/554/2015)
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2015-04-09, § 18.

Ärendebeskrivning
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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27
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.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 165 Svar på motion från Susanné Wallner (M) om att
införa betalautomater för betalning av besöksavgift
(RS/842/2015)
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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27
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
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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27

§ 166 Svar på motion från Susanné Wallner (M) om att
byta ut tjänstecyklar till elcyklar (RS/843/2015)
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 n 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 el-cyklar
PM-Redovisning av konsekvenser av att använda el-cyklar som alternativ till vanliga
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2015-05-26--27
cyklar
Projektrapport - Östersunds kommuns elcykelsatsning 2009-2011
Projektrapport av Grön Trafik: Grönare resor

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 167 Informationer
•

Redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut.(Mikael Ferm)

•

Redovisning från konferenser, utskott mm
- Norrlandstingens regionförbund, rapport från sammanträdet den 19 maj 2015.
Bland annat behandlades följande ärenden; Folkhälsopolitiskt program,
planeringsuppdrag för chefssamråden, årsstatistik för riks- och regionsjukvård och
kostnader för kost och logi i samband med behandlingar vid Skandionkliniken.
(Ann-Marie Johansson (S))
- Utskott för jämställd och jämlik vård
Utskottet ska i sitt arbete speciellt följa område psykiatri och primärvård.
Bemötandefrågor kommer att vara i fokus. I samband med regionens
värdegrundsarbete vill utskottet peka på vikten av ett normkritiskt förhållningssätt
och att alla medarbetare involveras.(Monalisa Norrman (V))

REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Regionstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Regionstyrelsen tackar för tydlig uppföljning av styrelsens fattade beslut.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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