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4. Månadsrapport till regionstyrelsen (RS/8/2015)
Ärendebeskrivning

Arbetet med Region Jämtland Härjedalens nya tjänstemannaorganisation fortgår som
planerat.
Den nya organisationen syftar till att skapa en enda kultur, en enda värdegrund och ett
enda varumärke för hela organisationen. Första linjens chefer ska få tillgång till mer
administrativt stöd och kunna agera med större mandat. Vid årsskiftet ska den nya
organisationen träda i kraft och stöd från administrationen vara på plats.
Den utförda tiden enligt rullande 12 månader visar på en ökning med motsvarande 56
årsarbetare. Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med tidigare år. Framförallt är det
männens sjukfrånvaro som minskat.
Det är fortsatt ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Resultatet till och med oktober är
minus 106 miljoner kronor men rensat för återbetalning från AFA samt retroaktiv
ersättning för hepatitläkemedel, totalt 29 miljoner, är underskottet 135 miljoner kronor.
Detta ska jämföras med förra årets underskott på 60 miljoner kronor.
Nettokostnadsökningen är fortsatt hög. Dock fortsätter den att minska något och är nu
5,4 % jämfört med motsvarande period 2014.
Region Jämtland Härjedalens totala årsprognos för 2015 ligger kvar på ett underskott på
265 miljoner kronor. Personalkostnaderna inom vården är en stor del av underskottet.
Kostnaden för inhyrd personal har ökat kraftigt jämfört med 2014 och ökningen är mer
än 50 %.

Beslutsunderlag

Månadsrapport oktober 2015

Regiondirektörens förslag
Månadsrapport per oktober 2015 godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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5. Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2015 - AB Transitio
(RS/1786/2015)
Ärendebeskrivning
I regionstyrelsens uppföljningsplan för 2015 framgår att regionstyrelsen utifrån sin
uppsiktsplikt ska följa upp verksamheten inom ett antal bolag som regionen helt eller
delvis äger eller på annat sätt har intresse i. På regionstyrelsens sammanträde 3-4
november 2015 gjordes en uppföljning av de bolag som Regionala Utvecklingsnämnden
ansvarar för att bevaka och ta tillvara regionens intresse i. Då beslutades att
verksamheten i AB Transitio skulle följas upp senare under året varför en uppföljning
nu gjorts.
Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i kommunallagen (KL) 6 kap. 1 §. Där framgår
att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet samt
kommunala bolag, stiftelser och föreningar och kommunalförbund. 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 styrelsen vid den
övervakningen finner brister ska styrelsen lämna råd alternativt föra ärendet till
fullmäktige som får fatta beslut.
Utifrån regionala utvecklingsnämndens ansvar för regionala utvecklingsfrågor har
nämnden enligt sitt reglemente ansvar för att ta tillvara regionens intresse i ett antal
bolag/föreningar. Det innebär att berörda bolag i första hand ska följas upp av regionala
utvecklingsnämnden men även vara föremål för regionstyrelsens uppsiktsplikt.
Regionala utvecklingsnämnden har på sitt sammanträde den 13 november 2015, § 172,
behandlat en rapport om AB Transitio som utgör underlag för uppsiktsplikten.
Rapporten beskriver syftet med att Region Jämtland Härjedalen är delägare av bolaget,
bolagens verksamhet, verksamhetsresultat och ekonomi. Inför redovisningen i
regionstyrelsen finns alla dessa bolag med – även de som inte ingår i styrelsens
uppföljningsplan. För uppföljningen till regionstyrelsen har det också inhämtats
uppgifter från ägardirektiv och bolagsordningar samt information från ägarrådsmöte.
Region Jämtland Härjedalen äger 5 % av Transitio AB och är en av 20 ägare. Bolagets
uppdrag är att anskaffa och finansiera tågfordon och tillhandahålla tjänster som har
koppling till fordonen för landets regiontågtrafik. Verksamheten finansieras genom
uthyrning av tågfordon. Resultat per 2015-07-31 är + 6,2 mkr över budget. Det positiva
resultatet förklaras av låga räntenivåer. Enligt regionala utvecklingsförvaltningens
handläggare kommer Transitio AB att göra ett visst överskott per helår. När det händer
brukar bolaget förskottera tungt underhåll av fordonen så att den planerade
hyreskostnaden behålls. Det innebär att bolaget följer budget och kommer troligtvis att
redovisa ett resultat nära ett 0-resultat vid årets slut. Förskottering av tungt underhåll
innebär att hyran för kommande år hålls nere i motsvarande omfattning.
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Den uppföljning som gjorts tillsammans med den som redovisas i Region Jämtland ger
en översiktlig bild över aktuellt läge för bolaget. Sammantaget visar uppföljningen att
bolaget har en stabil ekonomi och sköter i övrigt sina åtaganden. Enligt regionala
utvecklingsförvaltningen är det ordning och reda i bolaget. De har en tydlig ägarstruktur
och har ordning på styrdokument, policyer och riktlinjer. De har också en fastställd
struktur för hur bolaget rapporterar och informerar bolagets ägare om protokoll,
ekonomirapporter, väsentliga händelser och information med mera. På ägarrådsmöten
har bolaget redovisat hur verksamheten fungerar och aktuella utvecklingsområden.
På regionstyrelsens sammanträde den 3-4 november 2015 fastställdes nya regler för
regionstyrelsens uppsiktsplikt. Genom dem kommer regionstyrelsen att på ett tydligare
och mer strukturerat sätt än tidigare kunna inhämta information för uppsiktsplikten.
Reglerna möjliggör också en mer kontinuerlig uppföljning över hela året.

Beslutsunderlag
Protokoll från regionala utvecklingsnämnden 2015-11-13 § x
Rapport från regionala utvecklingsnämnden 2015-10-23

Regiondirektörens förslag

Informationen om bolaget AB Transitio utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt godkänns
och läggs till handlingarna.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionala utvecklingsnämndens förvaltning

Mikael Ferm
Regionstabschef
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6. Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2015 om
Norrlandstingens Regionförbund (RS/1583/2015)
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. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16a – 18b §§ och
sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.
Den genomgång som regionstyrelsen nu gör gällande Norrlandstingens regionförbund,
NRF, utgår från information om hur NRF uppfyller sitt syfte och uppdrag utifrån
gällande förbundsordning samt hur de uppfyller sina övergripande mål utifrån regionens
behov. I redovisningen ingår också en redovisning om ekonomi samt hur styrning och
uppföljning görs, liksom en sammanfattning av revisorernas synpunkter på NRFs
arbete.
Rapporten har inte funnit någon anledning till åtgärder från regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänstepromemoria gällande regionstyrelsens uppsiktsplikt över Norrlandstingens
regionförbund

Regiondirektörens förslag

Redovisningen av Norrlandstingens Regionförbund utifrån regionstyrelsens
uppsiktsplikt godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ingela Jönsson
Planeringschef

Förbundsdirektör Sara Ekström, Norrlandstingens Regionförbund
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7. Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2015 - Patientnämnden
(RS/1709/2015)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet samt kommunala bolag, stiftelser och
föreningar och kommunalförbund. 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.
I regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2015 ingår att utifrån
styrelsens uppsiktsplikt följa upp patientnämndens verksamhet. Utgångspunkten för
uppföljningen har varit inkommen rapport från patientnämnden om förutsättningar för
2016 samt nämndens verksamhetsplan för 2015 och delårsbokslut per augusti 2015.
Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att stödja och hjälpa patienter och bidra till
kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården. I enlighet med reglementet ska det
bland annat genomföras genom att hjälpa patienter att få den information de behöver,
främja kontakten mellan patienter, anhöriga och vårdpersonal, rapportera iakttagelser
och avvikelser av betydelse för patienten, utveckla samverkan med andra politiska organ
och hjälpa patienterna att få den information de behöver.
I patientnämndens verksamhetsplan 2015 finns mål och utpekade målgrupper kopplade
till uppdraget och övergripande mål. Enligt delårsrapporten per augusti 2015 är flertalet
av nämndens mål för 2015 uppfyllda eller närmast uppfyllda. Några aktiviteter som
genomförts med koppling till målen är följande:
• Arbetat med att återföra statistik och ärenden till chefer och ledningsgrupper.
• Medverkat vid Osteoporosföreningens möte.
• Genomfört kommunbesök i Åre kommun.
• Deltagit vid regionkonferens för patientnämnderna i Norrlandstingen.
• Tillsatt åtta stödpersonuppdrag inom psykiatrisk tvångsvård.
• Arrangerat utbildningar för stödpersoner.
• Inlett ett samarbete om bemötande med regionstyrelsen.
Patientnämnden anger i sin rapport att ärenden som berör kommunikation, det vill säga
bemötande och information fortsätter att ligga på en hög nivå. Antalet ärenden har till
och med ökat 2015. Det är också fler patienter än tidigare som hör av sig angående
telefontillgänglighet väntetider och vårdgaranti. En mindre ökning ses även gällande
rubriken vårdansvar. Patientnämnden uppger också att deras kunskap efterfrågas i allt
större utsträckning både internt i regionens verksamheter och externt i
patientorganisationer och liknande.
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Det ekonomiska resultatet efter augusti för nämnden visar på ett överskott på 149 000
kronor. Prognosen för hela året är ett nollresultat. För 2015 tilldelades nämnden extra
medel för uppdatering av nämndens ärendehanteringssystem med ett engångsbelopp på
300 000 kronor. Enligt rapporten arbetar patientnämndens kansli just nu med införande
av ett förnyat system för registrering av ärenden (Nya vårdsynpunkter) och arbetet följer
utsatt tidsram och kostnader. Vilket system patientnämnden ska använda diskuterades i
särskilda budgetberedningen inför regionfullmäktiges beslut om budgeten. Beredningen
rekommenderades nämnden att använda regionens ärendehanteringssystem Platina. Det
utifrån det ekonomiska läget och koncernnyttan av att använda befintliga IT-system.
Patientnämnden har nyligen antagit en egen internkontrollplan. Den kommer att följas
upp vid delårsbokslut och årsbokslut.
Många av Region Jämtland Härjedalens utpekade utmaningar och utvecklingsområden
de närmaste åren handlar om tillgänglighet och bemötande, förändrade vårdbehov och
patientfokuserat effektivt arbetssätt. I det arbetet är patientnämndens arbete en viktig
faktor för kvalitetsutveckling och ett stärkt patientsäkerhetsarbete. Statistik över
inkomna ärenden till patientnämndens är också mycket användbar i uppföljningen av
övergripande mål. Uppföljningen av nämndens arbete visar att nämnden bedriver sin
verksamhet i enlighet med fullmäktiges övergripande uppdrag. De följer också regionens
styrmodell med en egen verksamhetsplan som innehåller mål och utpekade
fokusområden med koppling till övergripande mål. Exempelvis finns i den av
regionfullmäktige antagna regionplanen för 2015-2017, och även i den nya regionplanen
som gäller för 2016-2018, mål om bemötande, information och inflytande. De
områdena har även patientnämnden valt att följa. Att nämnden valt att samverka med
regionstyrelsen inom vissa områden möjliggör viktiga kunskaps- och erfarenhetsutbyten.
Patientnämnden har också rutiner för uppföljning och internkontroll.

Beslutsunderlag
Rapport från patientnämnden 2015-11-16

Regiondirektörens förslag

1. Patientnämnden rekommenderas att till särskilda budgetberedningen
återredovisa arbetet med införandet av förnyat ärendehanteringssystem i
samband med nämndens årsredovisning.
2. Informationen om patientnämnden utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt läggs
till handlingarna.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Patientnämnden

Mikael Ferm
Regionstabschef
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8. Regionstyrelsens uppföljning 2015 - Region Jämtland
Härjedalens brukarråd (RS/1720/2015)
Ärendebeskrivning
Vid regionstyrelsens sammanträde 2015-05-26—27 beslutades att en rapportering skulle
göras avseende de brukarråd som finns och hur de fungerar. Detta utifrån att samverkan
med brukargrupper och anhöriggrupper ska konkretiseras till 2016-års verksamhetsplan.
Uppföljningen har utgått från den brukarrådsrapport som gjordes 2012 med syfte ge tre
förslag på arbetssätt avseende samverkan som omfattade fler samhällsaktörer. Denna
rapport har kompletterats med en översiktlig bild över de nu existerande brukarråden
och hur ansvarig tjänsteman uppfattar att råden idag fungerar.
Idag finns det åtta brukarråd inom Region Jämtland Härjedalen. Från verksamheten
framträder en bild av att merparten av de existerande brukarråden anser sig ha ett klart
syfte och väl etablerade former för sammanträden och vad rådet kan respektive inte kan
påverka inom den egna verksamheten. Undantag finns och det påtalas att några av
rådens syfte är oklart och att fungerande arbetsformer saknas.

Beslutsunderlag

Uppföljning av Region Jämtland Härjedalens brukarråd

Regiondirektörens förslag

Uppföljning av Region Jämtland Härjedalens brukarråd 2015 godkänns och läggs till
handlingarna.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Chef regionstaben
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9. Svar på remiss: Barns och ungas rätt vid tvångsvård.
Förslag till ny LVU (SOU 2015:71) (RS/1291/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet att lämna synpunkter på slutbetänkandet
Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).
Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
göra en översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Syftet med utredningen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten
för barn och unga samt bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och
ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård. Utredningen antog namnet
Utredningen om tvångsvård för barn och unga.
Utredningen anser att barnrättsperspektivet behöver stärkas i tvångsvården för barn och
unga och att det kräver en omarbetning av dagens LVU. Utredningen föreslår en ny lag
om tvångsvård för barn och unga, i betänkandet kallad den nya LVU. För att den nya
LVU ska tillämpas på ett sådant sätt att barnrättsperspektivet får genomslag för varje
barn och varje ung person som behöver skydd och vård krävs utöver en reformerad
lagstiftning kunskapsstöd och kunskapsutveckling samt systematisk uppföljning på alla
nivåer. Utredningen lämnar därför flera förslag som syftar till en samlad satsning på
förbättringar av samhällsvården, i synnerhet tvångsvården.
Ett förslag till svar har upprättats inom centrum för barn, kvinna och psykiatri.
Remissen ska vara besvarad senast 30 november men Region Jämtland Härjedalen har
fått förlängd svarstid till den 9 december varför beslut måste tas med omedelbar
justering.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på remiss: Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU
(SOU 2015:71)
Missiv till Remiss: Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU
2015:71)
Sammanfattning av remiss Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU
(SOU 2015:71)

Regiondirektörens förslag

1. Svar på remiss Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU
2015:71) skickas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
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Björn Eriksson
Regiondirektör
psykiatri

Utdrag till
Socialdepartementet
Centrumchef

Håkan Gadd
Chef centrum för barn, kvinna och
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10. Svar på remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU
2015:66) (RS/1507/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har fått tillfälle att yttra sig över betänkandet En förvaltning
som håller ihop, SOU 2015:66. Betänkandet är ett slutbetänkande av E-delegationen.
Delegationen har lämnat ett stort antal betänkanden. I slutbetänkandet lämnas inga
förslag till lagstiftning utan delegationen lämnar ett antal rekommendationer och
ställningstaganden till regeringen.
Rekommendationerna och ställningstagandena är bra och Region Jämtland Härjedalen
bör därför instämma i dessa. Regeringen bör också uppmanas att ta ett samlat grepp
kring frågorna om e-förvaltning och koncentrera sina insatser på regelverket och på
finansiering vid behov. Ett förslag till yttrande har upprättats inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på remiss av betänkandet En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66
Missiv till remiss av betänkandet En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66
Sammanfattning av betänkandet En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66

Regiondirektörens förslag

1. Svar lämnas till Näringsdepartementet på betänkandet En förvaltning som håller
ihop, SOU 2015:66 enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten

Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef
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11. Svar på frågor om kriterier kring arbetet med ny
läns- och landstingsindelning (RS/1765/2015)
Handlingar lämnas senare
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12. Svar på frågor från regionens revisorer inför dialog
med regionstyrelsen den 4 november 2015
(RS/1833/2015)
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen har begärt en hearing med regionstyrelsen.
Revisorerna lämnade inför mötet skriftliga frågor som de vill ha svar på inför
ansvarsprövningen. Syftet med frågorna är att få en bild av styrelsens styrning, ledning,
kontroll samt uppföljning av regionens verksamheter.
Hearingen skedde muntligt som dialog med regionstyrelsen den 4 november.
Revisorerna vill också att frågorna besvaras skriftligt.

Beslutsunderlag

Frågor från revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
Svar på frågor från revisorerna
Avstämning handlingsplaner
Program för Leanfrödagen den 5 november

Regiondirektörens förslag

Svar lämnas till revisorerna i Region Jämtland Härjedalen enligt utarbetat förslag
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

Mikael Ferm
Regionstabschef
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13. Svar på skrivelse från Länets handikappråd och
Landstingets pensionärsråd om införande av
Tillgänglighetsdatabasen (RS/1308/2015)
Ärendebeskrivning
Länets handikappråd har tillsammans med tidigare Landstingets pensionärsråd i en
skrivelse föreslagit att Region Jämtland Härjedalen ska ansluta sig till
Tillgänglighetsdatabasen (www.t-d.se). Tillgänglighetsdatabasen (TD) samlar
information om hur tillgängliga olika platser är. Målet med TD är att olika verksamheter
beskrivs så väl att man som besökare själv kan värdera möjligheten till delaktighet i
respektive verksamhet. TD drivs av Västra Götalandsregionen.
Förslaget har självklar relevans utifrån ett jämlikhetsperspektiv eftersom det bidrar till
att ge personer med funktionsnedsättning jämlika förutsättningar vid besök hos
regionens verksamheter. Av detta skäl bör tillgänglighetsinformation erbjudas besökare.
En utredning med kostnadsberäkning av vad en anslutning till TD skulle innebära har
genomförts (se bilaga). Utredningens slutsats är att tillgänglighetsinformation bör
tillhandahållas, men att denna istället bör integreras i den ordinarie
besöksinformationen. TD skapar en särlösning för en enskild grupp av besökare, och
det bör ifrågasättas om Region Jämtland Härjedalen aktivt ska inrätta särlösningar för
personer med funktionsnedsättning. Särlösningar riskerar att ytterligare förstärka
ojämlikheter mellan personer med respektive utan funktionsnedsättning.
Av detta skäl föreslås att tillgänglighetsinformation integreras i ordinarie
besöksinformation på ett sätt som möjliggör för personer med olika typer av
funktionsnedsättning att ta del av den. En struktur för hur detta kan genomföras
föreslås utarbetas av Kommunikationsstaben i samarbete med Fastighetsenheten.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Länets handikappråd och Landstingets pensionärsråd om införande av
Tillgänglighetsdatabasen
Utredning gällande Skrivelse från Länets handikappråd och Landstingets pensionärsråd
om införande av Tillgänglighetsdatabasen

Regiondirektörens förslag

Länets handikappråds och Landstingets pensionärsråds förslag att införa
Tillgänglighetsdatabasen avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Lars Eriksson
Chef Enheten för analys, uppföljning och
utveckling
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Utdrag till
Länets handikappråd
Landstingets pensionärsråd
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14. Svar på initiativärende från Hans Wessén (M) om
uppgradering av personalpolitiska utskottets uppdrag
(RS/1027/2015)
Ärendebeskrivning
Hans Wessén (M) har föreslagit att reglementet för personalpolitiska utskottet ändras
och att regionstyrelsen antar en uppdragsplan för utskottet. Syftet är att stärka regionens
personalpolitik och att påverka medarbetarskapet mot målet ”attraktiv arbetsgivare”.
I mitten på oktober 2015 uppkom av en ny majoritet i regionfullmäktige. Med anledning
av det har regionstyrelsen den 21 oktober 2015 beslutat att avskaffa styrelseutskotten.
Regionstyrelsen har vidare väckt ett ärende om ändring av organisationen. I förslaget
inrättas ett nytt personalutskott och de förslag som Wessén framfört i detta ärende har
beaktas i reglementet för utskottet. Någon ytterligare åtgärd behöver därför inte vidtas i
detta ärende utan ärendet kan avslutas.

Beslutsunderlag

Initiativärende från Hans Wessén (M) om uppgradering av personalpolitiska utskottets
uppdrag.

Regiondirektörens förslag
Ärendet avslutas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Hans Wessén

Mikael Ferm
Kanslichef
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15. Svar på initiativärende från Susanné Wallner (M) om
översyn av områden som i Region Jämtland Härjedalen
har koppling till innovation och forskning
(RS/868/2015)
Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) har lämnat ett initiativärende om en översyn av områden som har
koppling till innovation och forskning inom Region Jämtland Härjedalen.
Mycket av de som efterfrågas i initiativärendet från Susanné Wallner har under hösten
redan åtgärdats. En ny avdelning inom regionstaben är under uppbyggnad och ska vara i
operativ drift efter årsskiftet. Forsknings-, utbildnings och utvecklingsavdelningen
kommer bestå av två enheter, Forsknings- och utbildningsenheten samt
utvecklingsenheten. Dessa enheter ska jobba tätt tillsammans för att driva forsknings
och utvecklingsfrågor på ett effektivt sätt. Ett fokusområde kommer att vara
distansoberoende teknik och därför knyts en IT-strateg i distansoberoende teknik till
utvecklingsavdelningen.
I Regiondirektörens beslutsdokument angående nya organisationen (Dnr:
RS/1379/2015) har beslutats att;
”Nuvarande FoUU-stab ligger kvar i regionstaben trots att FoUU-verksamheten till
övervägande del handlar om hälso- och sjukvård. FoUU-verksamheten inkluderar
förutom sitt utvecklingsuppdrag också innovationsfrågor där samarbetet med regionala
utvecklingsförvaltningen finns. Därför placeras FoU-verksamheten utanför de båda
förvaltningarna, dvs. i regionstaben. I regionala utvecklingsförvaltningen finns FoUJämt och innovationsprojekt. Dessa verksamheter ska organisatoriskt ligga kvar där
eftersom uppdragen har nära koppling mot andra verksamheter i den förvaltningen, och
det kommunala uppdraget.”
Angående innovationsfrågor står i samma beslutsdokument följande;
”Innovationsverksamheter finns både inom regional utvecklingsförvaltningen, i FoUUstaben och i andra verksamheter med stöd av regionala utvecklingsmedel t ex Peak
Innovation, Mid Sweden Science Park, Mittuniversitet och Almi. Komplexiteten kräver
samordning och styrning av dessa verksamheter. Därför skapas en Styrgupp för
Innovation i region Jämtland Härjedalen, ordförande är regiondirektören och vice
ordförande är biträdande regiondirektören, övriga medlemmar utses av dessa två.”
Utöver det som redan beslutats pågår idag verksamheter, bl.a. via
strukturfondsansökningar, som i hög grad bygger på samverkan kring forskning,
innovation och företagsutveckling mellan offentliga aktörer (Region Jämtland
Härjedalen och kommunerna), akademin (Mittuniversitetet och Umeå universitet) och
det regionala och nationella/internationella näringslivet (Peak Innovation, Mid Sweden
Science Park, Almi, Sigma, Realbridge, Tieto mm). Den föreslagna samverkansarenan
har som målsättning att göra länet till en viktig testbäddsarena där hälso- och sjukvård,
tillsammans med kommunal omsorg, blir en motor för regional tillväxt.

Beslutsunderlag

Initiativärende från Susanné Wallner (M) om översyn av områden som i Region
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Jämtland Härjedalen har koppling till innovation och forskning

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet anses besvarat.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Susanné Wallner (M)

Göran Larsson
Chef FoUU-staben
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16. Svar på skrivelse till ägarna och finansiärerna
angående ägarstyrning i Norrtåg AB (RS/724/2015)
Ärendebeskrivning
Lekmannarevisorerna i Norrtåg AB har framfört synpunkter till ägarna till och
finansiärerna av verksamheten i Norrtåg AB om ägarstyrningen av bolaget. Det har
framfört att den ägarstruktur som funnits har medfört en otydlig ägarstyrning av bolaget
och att den inte är ändamålsenlig.
Region Jämtland Härjedalen är sedan våren 2015 ägare till 25 procent av aktierna i
Norrtåg AB. För Jämtlands del är således ägare och finansiär nu samma person. Region
Jämtland Härjedalen har förståelse för lekmannarevisorernas bedömningar. Det är fyra
landsting som har samarbetat om den del av kollektivtrafikuppdraget som avser trafik
med tåg. Varje landsting har sin lösning för organiserande av kollektivtrafiken och det
måste respekteras. Verksamheten nu har etablerats så de flesta problem som var
relaterad uppstarten torde vara lösta. Behovet av nära kontakter mellan bolaget och
finansiärer borde därför numera inte vara så stort att olika ägarstrukturer av bolaget
skulle vara något större problem. Ett förslag till svar har upprättats inom
samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Svar på skrivelse till ägarna i Norrtåg AB från lekmannarevisorerna i bolaget.
Skrivelse till ägarna i Norrtåg AB från lekmannarevisorerna i bolaget.

Regiondirektörens förslag

Svar lämnas till lekmannarevisorerna enligt utarbetat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Lekmannarevisorerna i Norrtåg AB

Mikael Ferm
Regionstabschef
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17. Svar på ansökan om driftsbidrag till Jämtlands läns
brukarråd (JLB) (RS/1774/2015)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns brukarråd har funnits sedan december 2012 och tillkom via SKLs
nationella projekt ”Kunskap till praktik”. JLB är idag en paraplyorganisation för flertalet
föreningar; Föräldraföreningen mot narkotika, Räddningsplankan, RSMH, RSMH
gnistorna, Attention, Autism & Aspberger föreningen, Hjärnkoll i Jämtland.
I de överenskommelser som slutits mellan regeringen och SKL under perioden 20122015 har brukarna lyfts fram som viktiga att samverka med i genomförandet av
överenskommelserna. Jämtlands läns brukarråd har deltagit i översynen av avtal och
handlingsplan tillsammans med kommunerna och deltagit i förbättringsarbeten inom
vuxenpsykiatrin.
Jämtlands läns brukarråd ansöker om ett tillfälligt driftsbidrag på 60 000 kr för perioden
maj-oktober 2015. JLB beviljades ett driftsbidrag 2014 av dåvarande Regionförbundet.
Ärendet kom upp i SVOM den 9 oktober efter att ha avvisats från Länskulturen där
föreningen ansökte om organisationsbidrag. SVOM menade att det var ett ärende för
hälso- och sjukvården. JLB har därefter ånyo inkommit med en ny ansökan riktad till
regionstyrelsen. Driftsbidraget ska stödja föreningens drift avseende bl.a. förhyrning av
lokal, omkostnader, utbildning av medlemmar mm (se bilaga).
I den gällande psykiatriöverenskommelsen för 2015 åläggs landstinget att samverka med
brukarorganisationer. Det anges även att brukarerfarenheter behöver bli en naturlig del
av det regionala kvalitetsarbetet. I den reviderade regionplanen för 2016-2018 anges att
patienters kunskaper och synpunkter ska tas tillvara exempelvis genom brukarråd. Ett av
tre övergripande mål i den gemsamma hälso- och sjukvårdspolitiken 2014-2025 är
förbättrad psykisk hälsa. För måluppfyllelse anges att förbättrad samverkan en viktig
förutsättning och ett område som är underutvecklat är brukarperspektivet.
I arbetet med att prestera kvalitativa resultat i psykiatrisk vård är patientcentrerad vård
viktigt och ett medel att nå dit är samarbete med brukarorganisationer. Samarbetet
mellan Jämtlands läns brukarråd och område psykiatri har gradvis fördjupats de senaste
åren.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Jämtlands läns brukarråd beviljas 60 000 kr i
driftsbidrag för 2015 och att medlen tas av ur de stimulansmedel som Region Jämtland
Härjedalen bedöms få från psykiatriöverenskommelsen 2015.

Beslutsunderlag

Ansökan om driftsbidrag till Jämtlands läns brukarråd (JLB)

Regiondirektörens förslag

1. Jämtlands läns brukarråd beviljas 60 000 kr i driftsbidrag för 2015.
2. Medlen tas av de stimulansmedel som Region Jämtland Härjedalen bedöms få
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från psykiatriöverenskommelsen 2015.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör
psykiatri

Utdrag till
Håkan Gadd
Jämtlands läns brukarråd

Håkan Gadd
Chef centrum för barn, kvinna och
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18. Granskning av ytterfall NUS 2014 (RS/1848/2015)
Ärendebeskrivning
Inom ramen för Norrlandstingens regionförbund regleras avtal om regionsjukvård
inkluderande avtal om remittering till och beställning av regional hälso- och sjukvård
och avtal med Norrlands Universitetssjukhus, NUS, om ersättning och villkor för vård
och övriga tjänster. Ersättningsmodellen har NordDRG CC som bas. För varje
NordDRG CC finns en gräns uttryckt i vårddagar respektive kostnad. Den gränsen
används för att reglera när DRGprislistan används och när NUS får debitera
vårdtillfället enligt faktiska kostnader enligt KPP (kostnad per patient). De vårdtillfällen
som debiteras enligt faktiskt kostnad kallas ytterfall.
I analysen för kostnadsökningarna för riks- och regionvård 2014 uppmärksammades att
volymen ytterfall hade ökat och att den för Region Jämtland Härjedalens patienter var
proportionellt högre än för Norrbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland.
Total kostnad för ytterfallen 2014 var drygt 40 miljoner kr, mer än 10 mkr högre än
något tidigare år. Andelen av kostnaderna som är ytterfall har ökat hela perioden 20092014. 2014 var det 121 vårdtillfällen (9% av vårdtillfällena) som svarar för dessa 40 mkr
(26%av kostnaderna).
Utifrån den gjorde analysen gavs ett uppdrag gavs till chefläkaren att genomföra en
kvalitativ granskning och analys av bakomliggande orsaker till den ökning av ytterfall
som föreligger år 2014 från Region Jämtland Härjedalen (då Jämtlands läns landsting) till
NUS samt att granska hur kommunikationen varit mellan remitterande läkare och NUS
utifrån vad som regleras i regionavtalet och därmed möjlighet för verksamheten att göra
mer träffsäkra ekonomiska prognoser.
Uppdraget har genomförts och rapportens slutsats är: I samtliga granskade ytterfall har
medicinsk bedömning avseende behov av regionsjukvård varit adekvat. Omfattning och
kvalitet av de medicinska åtgärderna vid NUS är de förväntade utifrån dagens
kunskapsläge. Vårdtidens längd med några undantag bedöms som rimlig och förekomst
av komplikationer bedöms generellt inte avvika från andra universitetskliniker.
Ökningen av ytterfall 2014 inom specialiteterna kardiologi, hematologi, urologi och barn
bedöms mest sannolikt vara uttryck för en förväntad slumpmässig variation av
sjukdomsförekomst.
Rapporten innehåller dock rekommendationer till förbättrad kommunikation mellan
NUS och Östersunds sjukhus. Rapporten är därför överlämnad till NUS chefer för
kännedom och åtgärder, liksom att den överlämnats till Östersunds sjukhus chefer för
kännedom och åtgärder.

Beslutsunderlag

Rapport Granskning av ytterfall NUS 2014

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen noterar mottagen information
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I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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19. Åtgärder 2015 med anledning av
kostnadsutvecklingen och ekonomiska prognoser
(RS/711/2015)
Ärendebeskrivning
Utöver åtgärder i långsiktig plan för ekonomisk hushållning beslutade regionstyrelsen
den 28-29 april 2015, § 113, om ytterligare resultatförbättrande åtgärder 2015 med
anledning av kostnadsutvecklingen och ekonomiska prognoser. De beslutade åtgärderna
i regionstyrelsen omfattade bland annat
• En genomlysning av bemanningssituationen kontra faktisk förändrad
vårdproduktion. Arbetet sker inom ramen för ”Vem gör vad i vården” där en
speciell projektgrupp är tillsatt.
• En översyn avseende effektivitet i styrningen av rådande organisatoriska
indelning. Genomlysningen görs av extern konsult
• att inleda en fördjupad diskussion med landstinget Västernorrland om
samverkan och samordning av verksamheter och funktioner.
• Att en analysgrupp har tillsatts i syfte att följa och rapportera att arbete med
resultatförbättrande åtgärder genomförs i respektive verksamhet. Analysgruppen
har bland annat i uppdrag att följa och kvalitetssäkra underlagen av centrumens
åtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet.
På regionstyrelsens sammanträde den 3-4 november 2015, § 221, fick regiondirektören i
uppdrag att till sammanträdet den 8 december 2015 redovisa en sammanställning av
centrumens pågående arbeten och resultat utifrån regionstyrelsens tidigare beslut om
resultatförbättrande åtgärder.
•

•

•

Projektgruppen ”Vem gör vad i vården” kommer att färdigställa en rapport från
arbetet som presenteras för projektets styrgrupp den 18 december. Under
arbetets gång har Personalpolitiska utskottet fått två informationer,
Regionkommittén har fått information vid tre tillfällen och därutöver har bland
andra centrumchefer och vårdutvecklare informerats.
Den externa genomlysningen av effektiviteten i styrningen är genomförd och ny
organisation är beslutad för Region Jämtland Härjedalen. På regionstyrelsens
sammanträde 3-4 november 2015, § 233, presenterades också en analys utifrån
rapportens förslag. I den gavs förslag på åtgärder som regiondirektör fick i
uppdrag att verkställa. Det innebär att en del av de förslagen som framkom i
konsultrapporten inarbetats i den långsiktiga planen för ekonomisk hushållning
eller genom andra pågående utvecklingsarbeten.
En inledande diskussion har påbörjats med Landstinget i Västernorrland där
videokonferenser mellan landstingsledningarna, såväl politiker som tjänstemän,
har genomförts vid två tillfällen. Landstinget Västernorrland har dock meddelat
att det förändringsarbete som för närvarande bedrivs inom landstinget kräver
omfattande koncentration av resurser och prioriteras därför. Detta innebär att
arbetet med inventering av samarbetsområden i nuläget i steg mer fokuseras på
smala administrativa spetskompetenser. Dialog förs i nuläget huvudsakligen
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•

mellan ekonomidirektörerna.
Analysgruppen har upprättat en sammanställning av centrumens
resultatförbättrande åtgärder som redovisades i samband med inlämning av
septemberrapporten vilket redovisas nedan.

En redovisning av analysgruppens arbete gjordes på ekonomi-, fastighets- och
upphandlingsutskottets möte den 20 augusti 2015, § 60. Centrumen har i september
inkommit med en statusrapport till analysgruppen om tidigare redovisade åtgärder samt
nytillkomna åtgärder. Enligt de uppgifter som lämnats av centrumen pågår eller planeras
ett antal resultatförbättrande åtgärder som centrumen själva har mandat att besluta om.
Skulle åtgärderna ge full effekt sänks kostnaderna med ca 13 miljoner kronor under
andra halvåret 2015 jämfört med första halvåret. Samtliga av dessa åtgärder har inräknats
i centrumens senaste årsprognoser. Pågående och planerade åtgärder för 2016 skulle
enligt centrumen ge en resultatförbättrande helårseffekt på ca 35 miljoner kronor, d v s
22 miljoner kronor ytterligare jämfört med andra halvåret 2015.
Analysgruppens bedömning är att det finns kvalitetsbrister i beräkningar/bedömningar
av de ekonomiska effekterna i de redovisade åtgärderna och att det inte är troligt att
åtgärderna ger hela den ekonomiska effekt som redovisats. Gruppen arbetar
kontinuerligt med att förbättra den mall som används vid redovisningarna samt att ta
fram instruktioner och modeller för beräkningar. I samband med årsbokslut för 2015
kommer centrumen att få redovisa vilken verklig ekonomisk effekt som uppnåddes med
de resultatförbättrande åtgärderna.

Beslutsunderlag

Sammanställning av centrumens resultatförbättrande åtgärder 2015 och 2016.

Regiondirektörens förslag
1. Redovisningen av de resultatförbättrande åtgärderna godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde i mars 2016
redovisa en sammanställning av det ekonomiska utfallet av de
resultatförbättrande åtgärder som följts upp av analysgruppen i september 2015.
3. Regiondirektören får i uppdrag att till utskottet för ekonomi kontinuerligt
redovisa arbete med övriga resultatförbättrande åtgärder.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Bo Carlbark
Ekonomidirektör

Ekonomidirektör och Sammankallande för analysgruppen
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20. Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i
Region Jämtland Härjedalen (RS/242/2015)
Handlingar lämnas senare
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21. Genomlysning av sjukresor - Paket 2 Långsiktig
utvecklingsplan för god ekonomisk hållning
(RS/1827/2015)
Ärendebeskrivning
År 2014 uppgick Region Jämtland Härjedalens sjukresekostnader till 44,3 miljoner, varav
taxiresorna kostade 36,1 miljoner kronor. Kunskapen om och följsamheten till
sjukresereglerna är bristfällig och fler patienter beviljas därför taxi och följeslagare, än
vad som är medicinskt motiverat.
Med målet att sänka nettokostnaderna för sjukresor med minst 5 miljoner kronor,
föreslås genomförande av förslag 1 i bifogad rapport: Ett mer begränsat antal av
vårdpersonalen än nu, får delegation från respektive enhetschef att utfärda medicinska
intyg för sjukresor och följeslagare. Innan de får delegation, ska de genomgå en
webbaserad utbildning om tillämpning av sjukresereglerna. För att underlätta
utfärdandet av intyg, skapas ett systemstöd i Cosmic. Sjukreseintyg får ha en giltighetstid
på längst ett år och gäller enbart till och från den egna enheten. Beställningscentralen
Jämtland AB, som samordnar och bokar bl a taxiresor för regionens räkning, får mandat
att godkänna respektive avslå sjukresor med utgångspunkt från uppvisade intyg och
gällande sjukreseregler. Länstrafiken har en överklagandefunktion, om patienten inte
godtar ett avslag. Länstrafiken får också en kontrollfunktion, som innebär att stickprov
tas på att sjukresereglerna följs. Vårdgivare kan kontaktas vid avvikelser.
En kommunikationsplan bör upprättas, genomföras och underhållas, för att förbättra
kunskapen om, acceptansen för och följsamheten till sjukresereglerna hos personal,
patienter och övriga medborgare.
En utvärdering av resultatet av åtgärderna i förslag 1, föreslås göras under våren 2017.
Därefter kan ställning tas till om det finns skäl att gå vidare med förslag 2, som innebär
att vårdpersonalen helt avlastas från uppgiften att utfärda intyg. Beslut om dyrare
färdsätt fattas då av Beställningscentralen med hjälp av ett it-baserat beslutsstöd. Även i
detta förslag finns en överklagandefunktion för patienten.
Utredningen ser att det finns stora möjligheter att minska sjukresekostnaderna genom
att börja sköta sjuktransporter med egna fordon/linjetrafik. Med ett bemannat
kombinationsfordon för liggande och sittande transport, kostar en dags transporter
enligt en kalkyl 3 637 kronor, vilket kan jämföras med dagens pris för en enda liggande
transport, som i vissa kommuner är högre än 10 000 kronor. Alternativet med
transporter i egen regi förutsätter dels att beslut om organisationsform för Länstrafiken
har fattats, dels en fördjupad analys. Därför föreslås en vidare utredning av
sjuktransporter med egna fordon, som presenteras under våren 2016.
Hänsyn ska tas till jämställdhets-, jämlikhetsperspektiv och barnperspektivet, vid
utformningen av de beslutsstöd som tas fram. Hittills gjord analys har inte visat på några
effekter som är i strid med dessa perspektiv. När det gäller miljökonsekvenser, är de
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olika, beroende på om taxiresor ersätts med resa med buss eller egen bil. Det är därför
omöjligt att avgöra om totaleffekten blir ökade eller minskade koldioxidutsläpp.

Beslutsunderlag
Rapport Paket 2 Genomlysning av sjukresor – Långsiktig utvecklingsplan för god
ekonomisk hushållning

Regiondirektörens förslag

1. Åtgärderna i förslag 1 i bifogade rapport genomförs.
2. Resultatet av genomförda åtgärder utvärderas under våren 2017, då ställning tas
till om åtgärderna i förslag 2 i bifogade rapport ska vidtas.
3. En kommunikationsplan upprättas, genomförs och underhålls, för att förbättra
kunskapen om, acceptansen för och följsamheten till sjukresereglerna hos alla
berörda.
4. Arbetsgruppen går vidare med en fördjupad utredning av sjuktransporter i egen
regi och/eller linjetrafik och presenterar ett förslag under våren 2016.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Jonas Törngren
Chef för Centrum för diagnostik, teknik
och service

Chef för Centrum för diagnostik, teknik och service
Projektledare LUP ekonomi
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22. Regional kris- och katastrofmedicinsk
beredskapsplan (RS/1562/2015)
Ärendebeskrivning

Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan har genomgått sin årliga
revidering. Planen inriktar och styr Region Jämtland Härjedalens kris- och
katastrofmedicinska beredskap såväl regionalt som lokalt och är grunden för styrning
och samordning av insatser vid både allvarlig händelse och extraordinär händelse.
Planen gäller även under höjd beredskap med de anpassningar som ett sådant läge
föranleder. Övergripande målsättning är, att minimera de negativa konsekvenserna som
en allvarlig eller extraordinär händelse kan medföra för såväl medborgare som
region/landsting.
Denna revidering har inriktats på att ytterligare stärka planen genom att mer tydligt
inrikta och styra regionens kris- och katastrofmedicinska beredskap i ett bredare
perspektiv. Delar som lagts till/kompletterats är:
• Riskhantering (Kap. 2 punkt 2.1.1 och Kap. 3 punkt 3.1)
• Driftsäkerhet (Kap. 4 punkt 4.3)
• Kontinuitetshantering (Kap. 4 punkt 4.4)
• Externa tjänster - Växel/telefonitjänster (Kap. 5 punkt 5.7.3) respektive
IT/Major Incident Management (Kap. 5 punkt 5.7.4)
• Händelse med radiologiska och nukleära ämnen (Kap. 16 punkt 16.3)
• Allvarlig händelse utomlands (Kap. 17 punkt 17.2)
• Händelser med många svårt brännskadade (Kap 17 punkt 17.3)
• Sjukvård vid höjd beredskap och krig och med de anpassningar som ett sådant
läge föranleder. Detta i enlighet med Prop 2014/15:109. Sveriges försvar 20162020. Ny försvarspolitisk inriktning (Kap. 18)
Dispositionen ändrades redan inför år 2015 med ett nytt upplägg, d.v.s. den
övergripande planen blev då mindre i omfång och vissa delar lyftes ur och hanteras mer
i detalj i tre fristående dokument:
• Allmänna riktlinjer för verksamheten inom skadeområdet (LS/1646/2014)
• Plan för Krisstöd/PKL (LS/1644/2014)
• Personsanering och personligt skydd vid händelser med farliga ämnen
(LS/1645/2014)
I år ska planen även kompletterats med ett fristående dokumentet om Särskild
sjukvårdsledning. Samtliga fristående dokument fastställs av Regiondirektören.

Beslutsunderlag
Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan 2016

Regiondirektörens förslag
Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan antas.
I tjänsten
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Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Beredskapschef

Mikael Ferm
Regionstabschef
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23. Undantag från modervarumärkesstrategin gällande
Estrad Norr (RS/1644/2015)
Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden har lämnat ett förslag till regionstyrelsen om att göra ett
undantag från modervarumärkesstrategin och besluta att Estrad Norr får behålla sin
inarbetade logotyp med undertexten Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för både det organisatoriska varumärket och för
platsens varumärke. För att öka attraktionskraften för såväl platsen som organisationen
måste organisationen arbeta aktivt med att stärka varumärket.
Region Jämtland Härjedalen beslutade våren 2015 att använda sig av en strategi kallad
modervarumärke. Det innebär att organisationens samtliga verksamheter marknadsförs
under samma logotyp - enskilda verksamheter kan ha kvar sitt namn men inte använda
en egen logotyp.
Fördelarna med modervarumärkesstrategin är att den långsiktigt är det mest
kostnadseffektiva och att den skapar goda förutsättningar för att öka organisationens
synlighet och tydlighet och därmed attraktivitet. Den bidrar också till förståelse för att
Region Jämtland Härjedalens verksamhet är omfattande och besitter bred kompetens.
Undantag från modervarumärkesstrategin beslutas av regionstyrelsen och godkänns
endast i de fall där Region Jämtland Härjedalens inflytande i verksamheten – i form av
ägande eller annat – är mindre än 50 procent. Region Jämtland Härjedalen äger Estrad
Norr till 100 procent.
Estrad Norr genomför regelbundet undersökningar kring kundnöjdhet beträffande
utbud, lokaler och liknande. Det finns dock ingen känd undersökning som visar hur
välkänd och/eller inarbetad Estrad Norrs logotyp är.
Vid regionstyrelsens sammanträde den 3-4 november återremitterades ärendet för att
regionstyrelsen ska få en grundligare presentation av hur spritt och känt varumärket
Estrad Norr är bland allmänheten. En undersökning pågår där frågor kring logotypen
har lagts till och kommer att presenteras vid regionstyrelsen den 8 december.
Estrad Norr utgör en viktig del av Region Jämtland Härjedalens attraktionskraft genom
att erbjuda ett levande och uppskattat kulturutbud men också genom att vara en
attraktiv arbetsplats. För att stärka varumärket Region Jämtland Härjedalen är det därför
viktigt att tydligt visa att Estrad Norr tillhör Region Jämtland Härjedalen. Det görs
genom att Estrad Norr använder den gemensamma logotypen. Det är också långsiktigt
mest kostnadseffektivt för Region Jämtland Härjedalen att samtliga verksamheter
använder en enda logotyp och en enda grafisk profil.
Att bevilja undantag från modervarumärkesstrategin på annan grund än det beslutade –
mindre än 50 procents ägande/inflytande – riskerar att bli prejudicerande och på sikt
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urholka Region Jämtland Härjedalens varumärke.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-11-04, § 236
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2015-10-13, § 141
Skrivelse från Estrad Norr
Exempel på två olika typer av annonser

Regiondirektörens förslag

1. Undantag från modervarumärkesstrategin gällande Estrad Norr medges inte.
2. Estrad Norr ska behålla sitt nuvarande namn och använda Region Jämtland
Härjedalens logotyp.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Kommunikationschef
Regionala utvecklingsnämnden
Estrad Norr

Gun Råberg Kjellerstrand
Kommunikationschef
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24. Överklagande av dom om laglighetsprövning av
landstingsstyrelsens beslut 2014-12-09 § 294
Omfördelning av årsarvoden i landstingsstyrelsen (mål
nr 4302-14) (RS/16/2015)
Handlingar lämnas senare
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25. Omfördelning av del av årsarvode som vice
ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014
(RS/1961/2015)
Handlingar lämnas senare.
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26. Återkallelse av uppdrag med anledning av ändrad
politisk majoritet (RS/1810/2015)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om ändringar i fullmäktiges
arbetsordning, reglementen för styrelsen och nämnderna. Det har nu uppkommit en ny
politisk majoritet i regionfullmäktige och med anledning av det har regionfullmäktige
beslutat om ändring i den politiska organisationen. På grund av det bör representationen
på de uppdrag regionstyrelsen valt till besättas med hänsyn till den nya majoriteten.
Uppdragen för ombud och ersättare för ombud, styrelseledamöter och ersättare i bolag
och stiftelser samt ledamöter och ersättare i nätverk, arenor och råd som styrelsen utser
bör återkallas omgående och nya representanter väljas.
Berörda uppdrag är: AER:s kommittéer 1 (Economy and regional development), AER:s
kommittéer 2 (Social policy and Public Health), Inera AB, Landstingets Ömsesidiga
försäkringsbolag, Stiftelsen Zenit, Stiftelsen Jämtlands läns undsättningsfond, Jämtlands
läns Handikappråd, Nätverk för barnkonventionen i Jämtlands län, Nätverk för
förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger, Barnarenan, FoU-rådet, Hälsooch vårdcollege, Nätverket Hälsa & Demokrati, Social vård och omsorgsgrupp, ZÖgruppen och Hyresförhandlingar med hyresgästföreningen angående landstingets
bostäder.
Deltagande i AER:s kommitté 2 och Nätverk för förtroendevalda för utveckling av
medborgardialoger ska avslutas och representanter för uppdragen ska inte väljas om.
Ledamöter till Hälso- och vårdscollege ska inte heller väljas om eftersom SVOM
beslutat att representationen enbart ska bestå av tjänstemän.

Ordförandens förslag

Internationella nätverk
AER:s kommittéer 1 (Economy and regional development)
Uppdragen som ledamot och ersättare i kommittén återkallas.
AER:s kommittéer 2 (Social policy and Public Health)
1. Region Jämtland Härjedalens deltagande i AER:s kommitté 2 avslutas.
2. Uppdragen som ledamot och ersättare i kommittén återkallas.
Bolag
Inera AB:
Uppdragen som ombud och ombudsersättare vid bolagsstämma återkallas.
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Landstingets Ömsesidiga försäkringsbolag
Uppdragen som ledamöter i styrelsen återkallas.
Stiftelse
Stiftelsen Zenit
Uppdragen som ombud och ombudsersättare och ledamot i styrelsen återkallas.
Stiftelsen Jämtlands läns undsättningsfond
Uppdragen som ledamöter och ersättare i styrelsen återkallas.
Närverk, arenor och råd
Jämtlands läns Handikappråd
Uppdragen som ledamot och ersättare i rådet återkallas.
Nätverk för barnkonventionen i Jämtlands län
Uppdraget som ledamot i nätverket återkallas.
Nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger
1. Region Jämtland Härjedalens deltagande i Nätverk för förtroendevalda för
utveckling av medborgardialoger avslutas.
2. Uppdragen som representanter i nätverket återkallas.
Barnarenan
Uppdragen som ledamöter och ersättare i arenan återkallas.
FoU-rådet
Uppdragen som ledamöter i rådet återkallas.
Hälso- och vårdcollege
Uppdragen som ledamot och ersättare i colleget återkallas.
Folkhälsonätverket
Uppdragen som ledamot och ersättare i nätverket återkallas.
Nätverket Hälsa & Demokrati
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Uppdragen som ledamöter och ersättare i nätverket återkallas.
Social vård och omsorgsgrupp
Uppdragen som ledamöter i gruppen återkallas.
ZÖ-gruppen
Uppdragen som ledamöter i rådet återkallas.
Hyresförhandlingar med hyresgästföreningen angående landstingets bostäder
Uppdraget som ombud återkallas.

Ann-Marie Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Utdrag till
Berörda personer
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27. Valärenden 2015 (RS/1/2015)
Internationella nätverk
AER:s kommittéer 1 (Economy and regional development): Val av 1 ledamot och 1
ersättare för tiden t.o.m. 2018-12-31
Bolag
Inera AB: Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare för tiden t.o.m. 2018-12-31
Landstingets Ömsesidiga försäkringsbolag: Val av 2 ledamöter för tiden t.o.m. 2018-1231
Stiftelse
Stiftelsen Zenit: Val av 1 ombud, 1 ersättare och 1 ledamot för tiden t.o.m. 2018-12-31
Stiftelsen Jämtlands läns undsättningsfond: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för tiden
t.o.m. 2018-12-31
Närverk, arenor och råd
Jämtlands läns Handikappråd: Val av en ledamot tillika ordförande och en ersättare för
tiden t.o.m. 2018-12-31
Nätverk för barnkonventionen i Jämtlands län: Val av en ledamot för perioden t.o.m.
2018-12-31
Barnarenan: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för tiden t.o.m. 2018-12-31
FoU-rådet: Val av tre ledamöter, varav en ordförande för tiden t.o.m. 2018-12-31
Folkhälsonätverket: Val av en ledamot och en ersättare för tiden t.o.m. 2018-12-31
Nätverket Hälsa & Demokrati: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för tiden t.o.m.
2018-12-31
Social vård och omsorgsgrupp: Val av 3 ledamöter för tiden t.o.m. 2018-12-31
ZÖ-gruppen: Val av 6 ledamöter för tiden t.o.m. 2018-12-31
Hyresförhandlingar med hyresgästföreningen angående landstingets bostäder: Val av 1
ombud för tiden t.o.m. 2018-12-31
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28. Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen
2015 (RS/2/2015)
1. Beslut fattade av regiondirektör/ bitr. regiondirektör
Svar på remiss: Förslag om ändring i föreskrifterna om anmälan av anmälningspliktig
sjukdom i vissa fall avseende anmälan av influensa (RS/1631/2015)
Svar på remiss: Införande av mers-virussjukdom som smittspårningspliktig sjukdom
(RS/1685/2015)
Modell för ledarskapsutveckling (RS/1818/2015)
Svar på remiss: Utkast till samverkansplan mellan Sverige och Norge i händelse av en
kärnkritisk olycka (RS/1115/2015)
Svar på remiss: Aktörsgemensam CBRNE-strategi, version 2 (RS/1764/2015)
Omdisponering av medel: Från Motsedda till Centrum för barn, kvinna och psykiatri
2015 och 2016, avseende utökat resursbehov för slutenvård av barn och ungdomar.
Omdisponering av medel: Från Motsedda till Centrum för lednings- och
verksamhetsstöd december 2015, kompensation för kostnader avseende avgift till SKL.
Avgiften gäller finansiering av klinisk behandlingsforskning.
.
2. Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2015-10-19 – 11-16

Regiondirektörens förslag
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
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29. Anmälan av inkomna handlingar till regionstyrelsen
2015 (RS/3/2015)
1. Sveriges kommuner och landsting: Överenskommelse om att stärka
jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.
2. Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträde 201510-28.
3. Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2015-10-29.
4. Region Jämtland Härjedalens Pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 201510-29.
5. Sveriges kommuner och landsting: Öppna jämförelser miljöarbetet i landsting
och regioner 2015.
6. Region Jämtland Härjedalen: Sammanställning Utskottet för hälsa och
rehabilitering.
7. Region Jämtland Härjedalen: Sammanställning Utskottet för jämställd och jämlik
vård.
8. Region Jämtland Härjedalen: Sammanställning Ekonomi-, fastighets- och
upphandlingsutskottet.
9. Region Jämtland Härjedalen: Sammanställning Personalpolitiska utskottet.

Regiondirektörens förslag

Information om regionstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.
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TILL FULLMÄKTIGE
30. Utredning av mer enhetliga patientavgifter
(RS/200/2015)
Ärendebeskrivning
I långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (Dnr RS/337/2015), som
fastställts av regionfullmäktige, finns beslut om att en översyn av patientavgifter ska
genomföras. Regionstyrelsen beslutade den 26 mars 2015, § 73, att en fördjupad
utredning av mer enhetliga patientavgifter skulle genomföras enligt den så kallade
Värmlandsmodellen. Det är Landstinget i Värmlands modell för avgifter som bland
annat innebär en enhetstaxa på 200 kronor för vårdbesök för vuxna över 20 år. De har
även infört självbetjäningsterminaler och automatisk frikortshantering. En slutrapport
med förslag på modell för Region Jämtland Härjedalen har nu färdigställts. Rapporten
innehåller också en redogörelse för de ekonomiska konsekvenserna av förslagen.
Syftet med utredningen har varit att se över hur ett system med mer enhetliga avgifter
och tillvägagångssätt för betalning kan förenkla för patienterna och samtidigt medverka
till kostnadsreduceringar och effektiviseringar för Region Jämtland Härjedalen. Enligt
den långsiktiga utvecklingsplanen ska översynen leda till ökade intäkter om minst 5
miljoner kronor. Projektet har bedrivits genom fyra delprojekt som omfattat utredning
av mer enhetliga patientavgifter, införande av självbetjäning, automatiserad
frikortshantering och betalning genom fakturering eller betalkort. Utredningen om
översyn av avgifter omfattar endast patientavgifter för öppenvårdsbesök. Dvs. inte
avgifter för slutenvård, tandvård, sjukresor eller hjälpmedel. Avgifter för intyg och
hälsokontroller enligt den så kallade Gula taxan ingår inte heller i översynen.
Utredningen föreslår att mer enhetliga avgifter införs och att självbetjäning införs med
start i receptionen i Östersunds sjukhus. Dessutom föreslås att en automatiserad
frikortshantering (e-frikort) införs med syfte att kunna ansluta till en nationell tjänst.
Självbetjäningsterminalerna föreslås vara utan betalfunktion. Patienten faktureras (men
har möjlighet även till andra betalsätt) och ska kunna erbjudas samlingsfaktura över
månadens debiteringar och även elektronisk faktura. Om en enhetstaxa på 200 kronor
införs, en avgift på 300 kronor på akut och jourtid och att samtidigt avgiftsfritt för barn
och unga sänks från 20 år till 18 år beräknas intäkterna öka med totalt 7,7 miljoner
kronor. Övriga förslag kan finansieras inom utrymmet för ökade intäkter genom
avgiftsöversynen.
Beskrivning av förslagets påverkan utifrån perspektiven jämställdhet, jämlikhet och barn
återfinns i rapporten.
Sedan slutrapporten presenterats för regionstyrelsens presidium har den politiska
majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna föreslagit högre avgifter
än utredningens förslag. Det nya förslaget innebär att en enhetstaxa på 300 kronor
införs och en avgift på 400 kronor på akut och jourtid. Screening/riktade
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hälsokontroller har oförändrad avgift 150 kronor och även hälsoskolor föreslås få
avgiften 150 kronor. Egenprovtagning via distansöverbryggande teknik (virtuella
hälsorum) föreslås vara avgiftsfritt under en period på två år. Detta beräknas ge ökade
intäkter med närmare 23 mnkr jämfört med dagens avgiftsnivåer.
Möjlighet införs för patienterna att avgiftsfritt dela upp betalningen över flera månader.
Högkostnadsskyddet inträder vid 1 100 kronor (oförändrat).
Tabellen nedan visar utredningens sammanfattande förslag till avgiftsförändringar samt
det nya förslaget från den politiska majoriteten.
Typ av besök/avgift

Vårdbesök
Vårdbesök på jourtid och
akutmottagning
Receptförnyelse per
telefon/elektroniskt
Ambulans
Debitering uteblivna
patienter
Laboratoriemedicin
- pga. sjukdom
- hälsokontroll
Röntgen, fysiologen och
nuklearmedicin
Syncentral
Hörcentral inkl
pedagogiska
hörselvården
Distansöverbryggande
teknik
- egenprovtagning
virtuella hälsorum
Screening/riktade
hälsokontroller samt
hälsoskolor
Ungdomar från fyllda 18
år upp till 20 år

TOTAL

Avgift idag
(kr)

Utredningens
förslag (kr)

Beräknad ökad
intäkt (kr)

Den politiska
majoritetens
förslag (kr)

100/150/250

200

5 000 000

300

250/300

300

100 000

400

60

100

150

200

100/150/250

200

0
100

0
200

0

0
300

0

0

0

0

0/200

200

300

0
(500 kr
hörapparat)

200
(500 kr
hörapparat
oförändrat)

300
(500 kr
hörapparat)

200

300

100
800 000

300
300

-

0
(Under två år)
150

200

300 000

150

0

200

1 460 000

300

7 660 000

Det har inte beaktats att patientströmmarna kan förändras vid höjda avgiftsnivåer och
att fler kan avstå från vård, dvs att beräknade intäkter inte kan nås.

Beslutsunderlag

Slutrapport 2015-11-13
Bilaga 1 Avgifter och taxor (reviderad version jämfört med Finansplan 2016-2018)
Bilaga 2 Avgifter och taxor (ursprunglig version enligt Finansplan 2016-2018)

2015-12-01

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Nya mer enhetliga öppenvårdsavgifter införs den1 april 2016. Det innebär
avgifter enligt följande:
Typ av besök/avgift
Förslag avgift (kr)
a. Vårdbesök oavsett vårdgivarkategori
300
b. Gruppbesök och teambesök
300
c. Hälsoskolor (ingår inte i högkostnadsskydd) 150
d. Screening/riktade hälsokontroller
(ingår inte i högkostnadsskydd)
150
e. Besök via distansöverbryggande teknik
300
- Egenprovtagning virtuella
hälsorum (under 2 år)
0
f. Ambulanstransport (ingår ej i
högkostnadsskydd)
300
g. Laboratoriemedicin hälsokontroll
300
h. Nödvändig tandvård
300
i. Debitering uteblivna besök, även
avgiftsfria (ingår ej i högkostnadsskydd)
300
j. Vårdbesök på jourtid och på
akutmottagning
400
k. Receptförnyelse per telefon/elektroniskt 100
l. Barn och unga under 18 år
0
m. Laboratoriemedicin pga. sjukdom
0
n. Röntgen, fysiologen och nuklearmedicin
0
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att följa upp om patientströmmar förändras med
anledning av att nya avgifter införs.
3. Åldersgränsen för avgiftsfria besök för barn och ungdomar sänks från fyllda 20
år till fyllda 18 år. Inom Ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM) ska det vara
avgiftsfritt för barn och ungdomar under 23 år (oförändrat).
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att revidera tillämpningsanvisningar
(avgiftshandboken) utifrån de nya avgifterna.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda avgifter enligt den så kallade Gula taxan
(intyg, hälsokontroller).
6. Självbetjäning införs initialt i receptionen på Östersunds sjukhus, med betalsättet
fakturering (utan faktureringsavgift).
7. Möjlighet till avgiftsfri uppdelning av betalning inom en bestämd tidsrymd, till
exempel fem och tio månader, ska införas.
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8. Samlingsfakturering införs för kundfakturor.
9. Automatiserad frikortshantering införs, med syfte att kunna ansluta till den
nationella lösningen där frikortet ska gälla i hela riket.
10. Finansiering av införande av självbetjäning, automatiserad frikortshantering och
samlingsfakturering sker inom utrymmet för ökade intäkter genom
avgiftsöversynen.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Samtliga chefer

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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31. Förändrad åldersgräns för rätt till följeslagare och
betalning av egenavgift för sjukresor (RS/1890/2015)
Ärendebeskrivning

En utredning om patientavgifter ska behandlas på regionstyrelsens sammanträde i
december 2015. I utredningen sägs att ”För ungdomar föreslås avgiftsfrihet upp till 18årsdagen, därefter gäller full avgift.”
För att åstadkomma en enhetlig tillämpning av åldersgränser i Region Jämtland
Härjedalen, bör även de regler, i reglerna för sjukresor, som avser åldersgräns för barn
ändras. I de meningar, där ”barn t o m 19 år” förekommer, bör formuleringen ersättas
med ”fram till 18-årsdagen”.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
I de meningar, i sjukresereglerna, där åldersgränsen ”t o m 19 år” förekommer, ersätts
den med ”fram till 18-årsdagen”. De berörda meningarna får efter förändringen följande
ordalydelse:
a. En besöksresa per vecka för anhörig till barn fram till 18-årsdagen. (Sid 2)
b. Besök vid vårdinrättning när besöket ingår som led i behandling av sjukt barn
fram till 18-årsdagen. (Sid 2).
c. Barn fram till 18-årsdagen betalar ingen egenavgift. (Sid 4)
d. Barn fram till 18-årsdagen har rätt att ta med sig en anhörig utan intyg. (Sid 5)
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Jonas Törngren
Chef Centrum för diagnostik, teknik och
service

Chef Centrum för diagnostik, teknik och service
Projektledare LUP ekonomi
Ekonomidirektör
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32. Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen
(RS/248/2015)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 29-30 september 2015 om en
remissversion av Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen. Policyn gick på
remiss till regionala utvecklingsnämnden. Nämnden behandlade policyn på sitt
sammanträde den 13 oktober och lämnade synpunkter som nu inarbetats i slutversionen
av policyn. Hur synpunkterna hanterats beskrivs i bilaga.
Sponsring är ett affärsmässigt samarbetsavtal. Sponsring får inte utgöra ett otillåtet stöd
till enskilt företag eller innebära att kravet på objektivitet kan ifrågasättas. Lagen om
offentlig upphandling, skattelagstiftning och marknadsföringslagen ska beaktas.
Regionen är i huvudsak finansierad med skatteintäkter och det krävs gemensamma
regler för att inte riskera att förtroende och opartiskhet kan ifrågasättas. Region
Jämtland Härjedalen har sedan tidigare en restriktiv inställning till sponsring och det nya
förslaget till policy innebär att regionen inte ska sponsra extern part eller själv ta emot
sponsring.
I Region Jämtland Härjedalens uppdrag ingår att främja utveckling och tillväxt. Om
regionen vill bidra ekonomiskt med anledning av ett större publikt evenemang med
internationell och medial uppmärksamhet, kan det ses som en naturlig del av uppdraget.
Regionen definierar inte detta som sponsring. Beslut om sådant stöd ska baseras på en
skriftlig förfrågan. Beslut ska fattas av styrelse eller nämnd och insatsen ska följas upp
och utvärderas.
Sponsringspolicyn omfattar inte stöd till organisationer utan det regleras i Regler och
villkor för bidrag till externa organisationer samt länskulturens övriga stödformer
(LS/926/2014). Regler för gåvor och donationer (LS/324/1998) innehåller idag ett
avsnitt om sponsring. När den nya sponsringspolicyn har fastställts bör detta
styrdokument uppdateras.

Beslutsunderlag
Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen, reviderad version 2015-11-09
Hantering av inkomna synpunkter sponsringspolicy – bilaga, 2015-11-09
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-10-13, § 142
Remissvar från Regionala Utvecklingsnämnden

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen fastställs, och gäller från och
med den 1 januari 2016.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att uppdatera Regler för gåvor och donationer.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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33. Regler för spridning av information samt
fotografering och inspelning i Region Jämtland
Härjedalens lokaler (RS/1140/2015)
Ärendebeskrivning
I Region Jämtland Härjedalen finns ett stort antal lokaler och passager där allmänheten
har tillträde. Väntrum och entréer där patienter vistas i väntan på undersökning,
behandling eller besked har en särskild roll. God medicinsk kvalitet och omsorg om
individen börjar redan där. Motsvarande professionella kvalitet och omsorg ska
naturligtvis gälla mot besökare i offentliga lokaler där exempelvis kultur, utbildning och
mötesplatser tillhandahålls. Samtidigt är detta ofta intressanta platser för företag,
opinionsbildare och andra aktörer som vill sprida information och budskap.
Kommuner och landsting ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att allmänhetens
förtroende upprätthålls. Utifrån det ska Region Jämtland Härjedalens lokaler så långt
som möjligt hållas fria från ovidkommande information. Därför behövs regler för vad
som får spridas och vilka som får göra det. Reglerna omfattar även fotografering och
inspelning.
Motsvarande regler antogs för Jämtlands läns landsting (LS/372/2013), men behöver
revideras efter regionbildningen. Detta ärende är alltså denna revidering. Regionala
utvecklingsnämnden har besvarat en remissversion. Nämnden påpekade att innehållet i
remissversionen i stort utgår från hälso- och sjukvård som kärnverksamhet, och önskade
att det tydligare framgår att reglerna även gäller den andra kärnverksamheten, regional
utveckling. Dessa synpunkter har beaktats i den version som nu utgör beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Förslag till Regler för spridning av information samt fotografering och inspelning i
Region Jämtland Härjedalens lokaler
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2015-10-13, § 143 Regler för spridning
av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland Härjedalens lokaler
Remissvar Regionala utvecklingsnämnden - Regler för spridning av information samt
fotografering och inspelning i Region Jämtland Härjedalens lokaler

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Regler för spridning av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland
Härjedalens lokaler fastställs.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Gun Råberg Kjellerstrand
Kommunikationschef
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Utdrag till
Kommunikationschef
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34. Översyn av reglementena för Länets handikappråd,
Landstingets pensionärsråd (RS/311/2015)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 22 – 23 oktober 2013 att ge landstingsstyrelsen i
uppdrag att göra en översyn av reglementena för Länets handikappråd, Landstingets
pensionärsråd och Landstingets ungdomsråd. Översynen skulle ta sikte på att tydliggöra
syftena med råden och rådens uppgifter, utgångspunkten var att råden borde vara
rådgivande. Länets handikappråd har även lämnat in ett initiativärende om i samband
med översynen byta namn till Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen.
Utifrån sitt ansvar för dialog och utveckling av regionens råd har regionfullmäktiges
presidium gjort en översyn av reglementena för Länets handikappråd och Landstingets
pensionärsråd. Presidiet har också behandlat frågan om ungdomsrådets verksamhet och
gett regionala utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda fortsatta former för
ungdomsinflytande i Region Jämtland Härjedalen. Ungdomsrådet och Ungdomstinget
bör med hänvisning till utredningen vara vilande under 2016.
Pensionärsrådet och Handikapprådet har getts möjlighet att lämna synpunkter på
förslagen till reviderade reglementen. Pensionärsrådets synpunkter har beaktats men
föranleder ingen ändring i förslaget. Handikapprådet har inkommit med redaktionella
ändringar som har inarbetats i förslaget. Handikapprådet önskar även sortera under
regionfullmäktige. Rådets nuvarande placering är lagd utifrån styrelsens roll som
utförare och det ansvar som åligger styrelsen att ha kontakt med organisationens
verksamheter. Fullmäktiges presidium föreslår därför ingen ändring av detta.
Regionfullmäktiges presidium föreslår att Länets handikappråd byter namn till
Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen och att Landstingets pensionärsråd
byter namn till Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen. Fullmäktiges presidium
föreslår också att regionstyrelsen antar Tillgänglighetsrådets reviderade reglemente och
föreslår regionfullmäktige att anta Pensionärsrådets reviderade reglemente.
Fullmäktiges presidiums förslag bör genomföras.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag fullmäktiges presidium 2015-11-10, § 86
Förslag till reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen
Förslag till reglemente för Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen
Protokollsutdrag §37 LPR Pensionärsrådets reglemente

Regiondirektörens förslag

1. Länets handikappråd byter namn till Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland
Härjedalen.
2. Reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen antas.
3. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
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Reglemente för Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Chef Regionstaben

Utdrag till
Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen
Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen
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