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

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 2 Regiondirektörens rapport (RS/7/2016)
Regiondirektör Björn Eriksson rapporterar om följande punkter:
- Presentation av hälso- och sjukvårdsförvaltningens och regionala
utvecklingsförvaltningens nya tjänstemannaorganisation (Lisbet Gibson och Anders
Byström)
-

Information om utdata/beslutsstöd i COSMIC (Helena Montiadis,
förvaltningsledare)

-

Redovisning av resultat från Öppna jämförelser (Björn Eriksson)

-

Information om flyktingsituationen (Björn Eriksson)

-

Presentation av rapport Vem gör vad i vården som har utvärderat vårdnära service
och lämnar förslag på åtgärder (Kristine Bergström, projektledare)

-

Information om preliminärt årsbokslut 2015, resultatet blir cirka 26 miljoner bättre
(-238,6 mkr) än prognosen på -265 mkr. (Bo Carlbark, ekonomidirektör)

-

Regionindelningsfrågan – information om indelningskommitténs förslag till tidsplan
och förutsättningar för ny regionindelning (Björn Eriksson)

-

Information om planering inför att Medicin Direkt beslutat att lägga ner
operationsverksamheten och lämnat förfrågan till Region Jämtland Härjedalen om
att ta över verksamheten (Ulla Schill)

-

Presentation av utredningen Träning ger färdighet – Koncentrera vården för
patientens bästa (SOU 2015:98) och utredningen En nationell samordnare för
effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (S 2013:14) (Ingela
Jönsson, planeringschef)

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar följande:
”Regionstyrelsen noterar att:
Det är tillfredställande att regionen och kommunerna samverkar för att ta fram ett
vårdprogram för psykisk och mental ohälsa hos flyktingar. Utskottet för hälso- och
Justerandes sign
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sjukvård ska följa arbetet.
Regionstyrelsen tycker det är glädjande att förlossningsvården, ortopedin (särskilt
höftoperationer) ligger bra till jämfört med landet i övrigt. Förlossningsvården t.o.m.
bäst i landet under flera år. Andelen kvinnor som hörsammar regionens kallelser till
mammografi och cellprovtagningar ligger stabilt på en hög nivå jämfört med övriga
landet. Fortsatt hög kvalitet i vården är viktigt för en kostnadseffektiv och bra vård.”
Monalisa Norrman (V) yrkar följande:
”Av öppna jämförelser framgår att vårt relativt sett har stora antal fallskador kvarstår
trots ett aktivt förebyggande arbete. Därför får regiondirektören i uppdrag att
återkomma med en fördjupad analys av såväl orsaker som förändring/förbättring av det
förebyggande arbetet så att bättre träffsäkerhet och resultat uppnås. Bl a så behövs svar
på om en outvecklad vård för osteoporos kan ha samband med antalet uppkomna
skador.
Rapporten Vem gör vad i vården är nu klar. Arbetet som gjorts så här långt är mycket
positivt och rapporten har en rad förslag på hur vi kan gå vidare. Detta arbete är
strategiskt av stor vikt och därför ges direktören i uppdrag att återkomma till styrelsen
med uppföljande rapporter av arbetet halvårsvis under i första hand 2016 och 2017.”
Elin Lemon (C) yrkar följande:
”Indelningskommittén kommer att prägla mycket av arbetet och debatten under 2016.
Det är viktigt att Region Jämtland Härjedalen intar en offensiv och samtidigt
resonerande roll. Vi måste ha en öppenhet för olika lösningar, det gäller inte minst hur
verksamheten ska finansieras. Det finns fler parametrar än sjukvård som avgör
ställningstagandet.
Centerpartiet yrkar
Att Region Jämtland Härjedalen inte låser sig fast i att Region Jämtland Härjedalen ska
ingå i en storregion med övriga norrlandslandsting utan ser fler möjligheter.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
”Information om utdata/beslutsstöd i COSMIC
Regionstyrelsen ser att det nu framgent är viktigt att COSMIC med full kraft används i
daglig styrning av verksamheten och det kontinuerliga förbättrings- och kvalitetsarbetet.
Medicin Direkt
Regionstyrelsen ser den uppkomna situationen som en möjlighet att förbättra det egna
tillgänglighetsarbetet när det gäller operationer, men även en öppning för att
tillsammans med andra huvudmän och aktörer driva verksamhet under samma tak.”
Ella Wallberg (S) yrkar avslag på Monalisa Norrmans yrkande och bifall till Christer
Siwertssons yrkande.
Elin Lemon (C) yrkar bifall till Christer Siwertssons och Monalisa Norrmans yrkanden.
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till Christer Siwertssons yrkande.
Justerandes sign
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Monalisa Norrman (V) yrkar bifall till Christer Siwertssons och Anna Hildebrands
yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det avslaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Regionstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Regionstyrelsen noterar att det är tillfredställande att regionen och kommunerna
samverkar för att ta fram ett vårdprogram för psykisk och mental ohälsa hos
flyktingar. Utskottet för hälso- och sjukvård ska följa arbetet.
3. Regionstyrelsen tycker det är glädjande att förlossningsvården, ortopedin (särskilt
höftoperationer) ligger bra till jämfört med landet i övrigt. Förlossningsvården
t.o.m. bäst i landet under flera år. Andelen kvinnor som hörsammar regionens
kallelser till mammografi och cellprovtagningar ligger stabilt på en hög nivå jämfört
med övriga landet. Fortsatt hög kvalitet i vården är viktigt för en kostnadseffektiv
och bra vård.

Reservationer
Monalisa Norrman (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Elin Lemon och Eva Hellstrand (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

§ 3 Månadsrapport till regionstyrelsen (RS/8/2015)
Ärendebeskrivning

Resultatet till och med november är minus 186 miljoner kronor rensat för återbetalning
från AFA samt retroaktiv ersättning för hepatitläkemedel, totalt 29 miljoner. Detta ska
jämföras med förra årets underskott på 102 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen är
fortsatt hög men har minskat ytterligare något och är nu 5,2 % jämfört med
motsvarande period 2014.
Samtliga chefer och MLA hade i början av november en gemensam dag för att föreslå
kostnadsminskningar för de tre kommande åren. Det arbetet kommer att resultera i en
handlingsplan som kompletterar tidigare beslutade åtgärder för att förbättra det
ekonomiska läget.
Justerandes sign
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Under november har det varit extra fokus på patientsäkerheten, bland annat med
föreläsningar för medarbetarna och information till patienter och besökare i
sjukhusentrén.
Den utförda tiden enligt rullande 12 månader visar på en ökning motsvarande 40
årsarbetare jämfört med förra året men en minskning med 16 årsarbetare i jämförelse
med föregående månad. Kostnaden för bemanningsföretag har ökat med 37 miljoner
kronor under tiden januari till november jämfört med 2014. Sjukfrånvaron minskar
något jämfört med tidigare år både för män och kvinnor.
Region Jämtland Härjedalens totala årsprognos för 2015 ligger kvar på ett underskott på
265 miljoner kronor. I prognosen har tagits hänsyn till osäkerheter i bland annat
värdering av pensionsskuld och skatteintäkter.

Beslutsunderlag
Månadsrapport november 2015

Regiondirektörens förslag
Månadsrapporten godkänns.
--------------

Yrkanden
Eva Hellstrand (C) yrkar följande:
”Centerpartiet följer utvecklingen med Region Jämtland Härjedalens ekonomi noggrant.
Vi anser att det är viktigt att samtliga chefer har insyn och kunskaper om den allvarliga
ekonomiska situationen. Vi anser också att kreativt nytänkande tas tillvara på ifrån vår
personal i hela Regionen, inom samtliga verksamhetsområden och i samverkan med
kommunerna.
Det är viktigt att vi redan från årets början tar fram ytterligare åtgärder för att komma i
ekonomiskt balans. Under 2015 gjordes en gemensam överenskommelse mellan
dåvarande majoritet och allianspartier (Aprilöverenskommelsen). Dock dröjde det, till
stor del, till årets sista månader innan konkreta åtgärder kunde börja sättas in. Därför
måste vi vara tidigare 2016.
Centerpartiet yrkar
- Att en åtgärdsplan för regionstyrelsen tas fram omgående för året 2016.
- Att en återrapport kring vad som händer efter Jörgen Larsson (C) motion effektivare
och mer regional administrativ organisation.”
Ann-Marie Johansson (S) yrkar avslag på Eva Hellstrands yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Eva Hellstrands tilläggsyrkande och finner det
avslaget.
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REGIONSTYRELSENS BESLUT

Månadsrapporten godkänns.

Utdrag till
Ekonomidirektör

§ 4 Svar på remiss: SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för
alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets delredovisning
(RS/1759/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet av Socialdepartementet att lämna
synpunkter på betänkandet SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare
patienter samt på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag
att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård.
Utredningens uppdrag har varit att genomföra en samlad utvärdering av 2008 års
tandvårdsreform, med tonvikt på frågor om information om tandvårdsstödet,
besöksfrekvenser i tandvården, prisjämförelsetjänsten för tandvård samt uppföljning
och kontroll.
Ett förslag till svar har upprättats inom centrum för folktandvård. Svar på remissen ska
vara Socialdepartementet tillhanda senast 2 februari 2016.

Beslutsunderlag
-

Förslag till svar på remiss
Missiv till remiss: SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare
patienter samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag
att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård.
Sammanfattning av remiss: SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla - fler och
starkare patienter
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa
tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård

Regiondirektörens förslag
Svar på remiss skickas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

Yrkande
Monalisa Norrman (V) yrkar följande ändringar i remissvaret:
Sid 3
Rubrik Allmänt tandvårdsbidrag
Justerandes sign
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Andra stycket första meningen ändras till Region Jämtland Härjedalen understryker
betydelsen av att åldersgränsen för den fria tandvården höjs snarast till 21 och så snart
som möjligt till att gälla upp till 25 års ålder.
Sid3
Under rubriken Högkostnadsskydd
Andra meningen
Sätt punkt efter orden ... bör göras. Stryk därefter resten av den meningen.
Sid3
Under rubriken Värdesäkring av tandvårdsstödet
Stryk ordet ”inte” i första meningen.
Stryk andra meningen och ersätt med: För att minimera risken för att cementera ett
regelverk bör TLV … osv.
Sid4
Högkostnadsskydd och abonnemangstandvård
Tillägg efter sista stycket:
Ett möjligt sätt att motverka den stora skillnaden i tandhälsa som finns mellan olika
socioekonomiska grupper kunde vara att abonnemangstandvård räknas in som en del i
socialtjänstens norm för försörjningsstöd. Detta bör utredas.”
Anders Frimert (S) yrkar avslag på Monalisa Norrmans yrkanden och bifall till
regiondirektörens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande och finner det avslaget.
Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Svar på remiss skickas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

Reservation
Monalisa Norrman (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
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§ 5 Svar på remiss: Avgiftsfrihet för viss screening inom
hälso- och sjukvården (Ds 2015:51) (RS/1792/2015)
Ärendebeskrivning
I promemorian om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården föreslås
att mammografi regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år.
Det underliggande motivet till förslaget är att stärka kvinnors hälsa och att uppnå en
mer jämlik vård. I syfte att hålla landstingen skadeslösa föreslås i budgetpropositionen
att 100 miljoner kronor avsätts 2016. Från och med 2017 beräknas 207 miljoner kronor
per år avsättas. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
Det är känd att det vid screening i form av mammografi och gynekologisk
cellprovskontroll finns frånfall och att detta till viss del kan förklaras av
socioekonomiska faktorer. Med tanke på detta är det glädjande om man på detta sätt
kan öka tidig upptäckt av bröstcancer genom att öka täckningen vid undersökning med
mammografi.
Konsekvenser för Region Jämtland-Härjedalen
De i promemorian föreslagna åldersgränser stämmer med det erbjudande som riktas till
länets kvinnor. Patientavgiften för Mammografiscreening varierar över landet och
screeningen är i vissa landsting kostnadsfri. I Region Jämtland-Härjedalen är
mammografi belagd med en patientavgift på 150 kr. De ekonomiska ramarna i
budgetpropositionen bygger på en avgift på 200 kr per undersökning, varför förslaget
sannolikt inte medför någon merkostnad för Region Jämtland Härjedalen.
Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdsstaben.

Beslutsunderlag
Missiv till remiss: Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården (Ds
2015:51)
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården (Ds 2015:51)
Förslag till svar på remiss: Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
(Ds 2015:51)

Regiondirektörens förslag
Svar på remiss skickas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Svar på remiss skickas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
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§ 6 Svar på remiss om screening för bukaortaaneurysm
(RS/1967/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet av Socialstyrelsen att lämna synpunkter
på remiss om screening för bukaortaaneurysm.
I syfte att minska sjukligheten och dödligheten i samband med bukaortaaneurysm
rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för
bukaortaaneurysm till 65åriga män genom en engångsundersökning med ultraljud. En
uppföljning av screeningundersökningen bör erbjudas i de fall då bukaortadiametern är
30 mm eller mer.
Genom screeningen kommer fler fall av bukaortaaneurysm att hittas tidigare i
sjukdomsförloppet. När sjukdomen upptäcks tidigt kan fler ges möjlighet till en
planerad, förebyggande operation som innebär en lägre risk för patienten, både vad
gäller dödlighet och allvarliga komplikationer.
Region Jämtland-Härjedalen har redan infört screening för bukaortaaneurysm och har
därmed inget att invända mot förslaget. Bedömningen är att det blir ett något
minskat åtagande eftersom regionen idag gör uppföljningar vid en bukaortadiameter på
25 mm.
Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.
Remissen ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 31 januari.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på remiss
Missiv till remiss om screening för bukaortaaneurysm
Förslag till rekommendation - screening för bukaortaaneurysm
Rapport - Remiss om screening för bukaortaaneurysm
Bilagor 1-3

Regiondirektörens förslag
Svar på remiss skickas till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Svar på remiss skickas till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag.

Justerandes sign
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§ 7 Svar på föreläggande angående laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut 2015-11-24 § 152 om Återkallelse av
uppdrag (mål nr 4045-15) (RS/2042/2015)
Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Härnösand har förelagt Region Jämtland Härjedalen att yttra sig
över David Bells begäran om laglighetsprövning av regionfullmäktiges beslut 2015-1124 --25, § 152 om återkallande av politiska uppdrag med anledning av ändring i den
politiska majoriteten. David Bell har anfört att återkallelsen strider mot lag. Han har
också begärt att domstolen beslutar att beslutet inte får verkställas.
Regionstyrelsens ordförande har i svar till Förvaltningsrätten bestridit begäran om att
beslutet inte får verkställas och Förvaltningsrätten har avslagit den begäran.
Region Jämtland Härjedalen bestrider överklagandet eftersom beslutet inte strider mot
lag eller mot föreskrifter i stiftelseförordnandet. Ett förslag till svar har upprättats inom
samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand.
Förslag till svar till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Regiondirektörens förslag
Svar lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.

Yrkande
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande alternativa förslag till yttrande:
”Jag ser att frågan bör prövas juridiskt av en oberoende instans. Några regler om
entledigande finns inte i Jamtlis stadgar och fanns inte heller i annan lagstiftning vid
tiden när stadgarna skrevs. Frågan är om den som utser styrelseledamöterna har rätten
att återkalla uppdraget ovillkorligt. Det är oklart om det är 1994 års stiftelselag som
gäller och stiftelselagens villkor för entledigande.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Anna Hildebrands
yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag

Justerandes sign
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§ 8 Svar på föreläggande angående laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut 2015-11-24 § 149 Ändring i den
politiska organisationen (mål nr 4044-15)
(RS/2041/2015)
Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Härnösand har förelagt Region Jämtland Härjedalen att yttra sig
över David Bells begäran om laglighetsprövning av regionfullmäktiges beslut 2015-1124 --25, § 149 om återkallande av politiska uppdrag med anledning av
organisationsförändring. David Bell har anfört att återkallelsen strider mot lag. Han har
också begärt att domstolen beslutar att beslutet inte får verkställas.
Regionstyrelsens ordförande har i svar till Förvaltningsrätten bestridit begäran om att
beslutet inte får verkställas och Förvaltningsrätten har avslagit den begäran.
Region Jämtland Härjedalen bestrider överklagandet eftersom beslutet inte strider mot
lag. Ett förslag till svar har upprättats inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand.
Förslag till svar till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Regiondirektörens förslag
Svar lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.

Yrkande
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande alternativa förslag till yttrande:
”Jag ser att frågan bör prövas juridiskt av en oberoende instans. Regionen gör en
tolkning av vad som kan sägas utgöra en ”ändring i nämndorganisation” och vad denna
innebär för återkallandet av förtroendevalda. Det är oklart om de ändringar som har
gjorts är av den omfattningen att det ger laglig rätt att återkalla samtliga politiska
uppdrag.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Anna Hildebrands
yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.

Justerandes sign
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§ 9 Svar på initiativärende från Elin Lemon (C) om
genomlysning av arbetet med mobila team
(RS/1806/2015)
Ärendebeskrivning
Elin Lemon (C) har lämnat in ett initiativärende till regionstyrelsen där hon föreslår att
”En genomlysning görs och återredovisas till regionstyrelsen för att få rätt bild av hur
vår verksamhet arbetar med mobila team.”
En inventering visar att följande mobila verksamheter finns inom hälso- och sjukvården
i Region Jämtland Härjedalen:
-

För specialistrehabilitering i hemmet finns ett mobilt strokerehabteam med
sjukgymnaster och arbetsterapeuter som åker hem till strokepatienter kort efter
utskrivning. Medicinska frågor hanteras av läkare på strokeavdelningen.

-

Även för pacemakerkontroll finns en mobil lösning, där sjuksköterska och ibland
läkare åker ut till hälsocentraler och utför kontroll av alla patienter med pacemaker
på orten, så att de slipper resa till sjukhuset.

-

Syrgassjuksköterska - lungsjuksköterska åker runt till patienter med syrgas i hemmet
och stödjer dem på olika sätt; genom att kontrollera utrustning, optimera behandling
mm.

-

Storsjögläntans verksamhet innebär att palliativa team bestående av läkare och
sjuksköterskor behandlar patienter i livets slutskede i hemmet, på särskilda boenden
eller på sjukhuset.

-

En mammografibuss åker runt i länet och utför mammografiundersökningar.

-

Ögonmottagningen har startat en verksamhet med mobila team, där sjuksköterskor
med utbildning och delegering att bedöma bilder åker ut till hälsocentraler i
glesbygd. De fotograferar ögonbotten med hjälp av en särskild så kallad
funduskamera. Förutom att patienterna slipper åka till sjukhuset, blir avbokningarna
färre, patienterna nöjdare och arbetet upplevs som utvecklande av sjuksköterskorna.

-

Barn och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) åker ut till varje kommun enligt ett
rullande schema och har konsultverksamhet för kommunerna.

-

Beroendeenheten har personal som åker ut till varje kommun.

-

Personal från enheten för psykisk funktionsnedsättning (PFSN) åker ut till boenden
mm.

Justerandes sign
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-

Föräldrabarnhälsans (FBH) psykologer åker till förskolor mm när de gör
barnutredningar.

-

När barn ska över i hemsjukvård i kommunens regi, åker Barn- och
ungdomsmottagningens (BUM) personal åker ut för konsultinsatser.

-

Uppbyggnad pågår av ett mobilt socialpsykiatriskt team för att stötta barn som mår
psykiskt dåligt och deras närstående i barnets hemmiljö. Detta sker tillsammans med
Östersunds kommun.

-

Tandsköterskor/tandhygienister från Folktandvården besöker Barnavårdscentralen
(BVC) och utför en screening på barn under 2 år. Barnen riskgrupperas och barn
med risk kallas sedan vid 2 års ålder till kliniken, främst för motiverande samtal och
stöd.

-

Tandhygienister erbjuder och genomför avgiftsfria munhälsobedömningar, till
personer som enligt tandvårdslagen har rätt till uppsökande tandvård, i deras
boende.

-

I primärvården Östersund finns en mobil distriktsläkare som gör hembesök hos
äldre multisjuka, främst de som har svårt att ta sig till sjukvården.

-

I stort sett samtliga hälsocentraler och filialer har särskilda boenden (SÄBO) som de
ansvarar för. Där har man besök varje vecka för sittrond och hembesök när det
behövs. Primärvården ansvarar för uppemot 1800 vårdplatser, i form av SÄBO, att
jämföra med sjukhusets ca 350 vårdplatser. Det händer även att distriktsläkare gör
hembesök hos personer som bor i sitt eget hem, men det är inte så vanligt.

-

Distriktsköterskorna på BVC gör hembesök till alla nyblivna föräldrar; det gäller
främst vid första barnet. Emellanåt gör de också besök på förskolorna vid utbrott av
vissa sjukdomar typ vinterkräksjuka, streptokocker mm.

-

Östersunds kommun har ett par boenden för alkoholberoende, Skogsgläntan och
Björkebo. Där görs ronder av läkare med vissa mellanrum.

-

Asylhälsan åker runt i länet och gör hälsokontroller för asylsökande.

-

Sjuksköterskorna på Vårdhygien åker runt och informerar på kommuner och
boenden.

Ledningskraft är en grupp chefer från länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen
som samverkar kring hälso- och sjukvård för de mest sjuka äldre. I Ledningskraft pågår
för närvarande diskussioner om en förbättring av denna vård genom tillämpning av den
modell som har utvecklats i Skaraborg. Där har mobila närsjukvårdsteam,
Justerandes sign
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hemsjukvårdsläkare och palliativa team använts i vården under ett antal år med goda
resultat. Som tidigare nämnts, har Region Jämtland Härjedalen redan palliativa team,
genom Storsjögläntan. Det är därför framför allt den tredje delen i Skaraborgs modell –
mobila närsjukvårdsteam – som regionen behöver utveckla tillsammans med
kommunerna. Även konceptet med hemsjukvårdsläkare kan behöva utökas. Eftersom
dessa frågor redan hanteras av Ledningskraft, behöver inget nytt LUP-paket startas för
det syftet.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Elin Lemon (C) om genomlysning av arbetet med mobila team

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet anses besvarat.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Initiativärendet anses besvarat.

Utdrag till
Elin Lemon (C)

§ 10 Regionstyrelsens verksamhetsplan och
uppföljningsplan 2016 (RS/496/2015)
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade den 24-25 november, § 147, om en reviderad regionplan
för Region Jämtland Härjedalen 2016-2018. Regionplanen är tillsammans med
finansplanen de två styrdokument som visar regionfullmäktiges övergripande uppdrag
till regionstyrelsen och nämnderna och som de ska verkställa i form av åtgärder och
beslut. För att visa vad de ska fokusera på i styrningen det närmaste året för att
uppfylla målen ska de upprätta egna verksamhetsplaner. En verksamhetsplan och
uppföljningsplan för regionstyrelsen 2016 har därför upprättats. Verksamhetsplanen
fastställs av regionstyrelsen men ska anmälas till regionfullmäktige.
Regionstyrelsen är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan
med ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen
ska se till att kraven på produktivitet, effektivitet och kvalitet uppfylls. Regionstyrelsen
ska också leda och samordna planering och uppföljning av regionens verksamheter
och ekonomi. Styrelsens uppgifter omfattar bland annat att leda hälso- och sjukvården
och tandvården (utom det som är vårdvalnämndens ansvar), samt att ansvara för
sjukresor och arbeta med frågor om hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa,
jämställdhet och mångfald, forskning och utveckling och utbildningsfrågor.
Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2016 innehåller prioriterade framgångsfaktorer,
Justerandes sign
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i form av utvecklingsområden som är kopplade till de övergripande målen.
Framgångsfaktorerna är en markering, formellt till regiondirektören, av vad
regionstyrelsen bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på i
verksamhetsstyrningen det närmaste året för att verkställa det uppdrag och
övergripande mål som fullmäktige har beslutat om. Verksamhetsplanen innehåller
också en uppföljningsplan samt en budget för 2016 med ekonomiska ramar för
regionstyrelsens verksamhetsområden. Utvecklingsområdena i regionstyrelsens
verksamhetsplan följs upp i delårsbokslut och årsbokslut samt genom särskilt ärende i
regionstyrelsen.
2016-2018 års ekonomiska ramar har, förutom när det gäller läkemedelskostnader i
primärvården har räknats upp med 2,4 % vilket motsvarar Landstingsprisindex (LPIK
inkl läkemedel) i SKL:s aprilprognos 2015. Fördelningen av ramarna har gjorts utifrån
den centrumorganisation som gäller fram till 1 januari 2016. När det gäller centrumen
för opererande specialiteter, medicinska specialiteter, barn kvinna och psykiatri,
ledningsstöd samt centrum för landstingsövergripande verksamheter har en modell
för differentierad ramberäkning använts. I stort innebär den att specifika
uppräkningstal har använts för löner, riks- och regionvårdskostnader, läkemedel samt
övriga intäkter och kostnader. Omfördelning och anpassning av ekonomiska ramar till
den nya organisationen kommer att göras enligt fastställd delegationsordning.

Beslutsunderlag
Regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2016

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2016 fastställs.

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande ändringar och tillägg i verksamhetsplanen:
Samhälle
Omformulerat mål sidan 10:
”Se över kommunikationspolicyn avseende regionens närvaro i sociala media.”
Patient
Tillägg i mål:
Ungdomsmottagningarna och barn- och ungdomspsykiatrin ska i samarbete med
kommunernas elevhälsa…
Medarbetare
Under kompetens och karriärvägar
Utveckla chefsrollen och etablera chefsnätverk.
Flytta målet ”Förbättra och utveckla den akademiska miljön” under rubriken En god
arbetsmiljö till rubriken Attraktiv arbetsgivare.

Justerandes sign
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Anna Hildebrand (MP) yrkar på ”återremiss för regionstyrelsens verksamhets- och
uppföljningsplan, främst med anledning av att den behöver kompletteras med delmål
tillhörande långsiktiga utvecklingsplaner. Inte minst gällande omstruktureringen av
primärvården. Idag är planen alltför vag och ojämn, vilket gör att det inte blir någon
effektiv ledning och styrning. Styrfart och målnivåer ska tydligt framgå, och med tillägg
där en resursplanering tillsammans med kommunerna är en förutsättning. Frågan om en
standardisering av familjecentralernas verksamhet har helt fallit bort och bör återinföras
som ett genomförandemål. Här saknas även frågan om strategiskt mål för en
nivåstrukturering av rehabiliteringsverksamheten. En annan brist i liggande förslag till
regionstyrelsens verksamhets- och uppföljningsplan är avsaknaden av strategiska mål för
regionen att öka sina intäkter.”
Eva Hellstrand (C) yrkar ”att en ekonomisk åtgärdsplan för regionstyrelsen tas fram
omgående för året 2016.”
Eva Hellstrand (C) och Monalisa Norrman (V) yrkar bifall till Anna Hildebrands
yrkande.
Jan-Olof Andersson (M) yrkar avslag på Anna Hildebrands yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag i övrigt och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Eva Hellstrands tilläggsyrkande och finner det
avslaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2016 inklusive antagna
ändringar och tillägg fastställs.

Reservation
Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande om återremiss.

Utdrag till
Förvaltningschefer, Regionstabschef, avdelningschefer, områdeschefer och
verksamhetsstrateger

Justerandes sign
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§ 11 Bättre läkarbemanning i psykiatrin – oberoende av
hyrläkare (RS/78/2016)
Ärendebeskrivning
Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin (nätverk med psykiatrichefer från varje
landsting och region) har under hösten 2015 tillsammans med SKL startat ett projekt
för att förbättra läkarbemanningen inom svensk psykiatri och fasa ut läkare som anlitas
från bemanningsföretag. Projektet omfattar såväl vuxenpsykiatri som barn- och
ungdomspsykiatri. Inspiration till projektet har kommit från Tandvården.
Bakgrunden till projektet är att läkartillgången inom psykiatrin är för låg och att
beroendet av bemanningsföretag har ökat och uppgår idag till 15 % av alla anställda
specialister i Sverige. Socialstyrelsens prognos över antalet sysselsatta psykiatriker 20122025 visat att tillgången kommer att sjunka från ca 1600 stycken år 2013 till knappt 1200
stycken år 2025 om alla påverkande faktorer utvecklas som förväntat.
Aktuellt läge
Den totala kostnaden för Region Jämtland Härjedalen avseende bemanning av hyrläkare
i de psykiatriska verksamheterna har 2015 uppgått till 16 241 854 kronor. Det har betytt
ca 3,5 hyrläkarlinjer i snitt per vecka hela året. Ett beroende av hyrläkare upplevs
försämra arbetsmiljön, kontinuiteten och vårdkvaliteten samtidigt som ekonomi och
utvecklingsarbeten hotas.
Statistik insamlad av SKL under våren 2015 visar att Region Jämtland Härjedalen i
jämförelse med andra landsting och regioner har goda förutsättningar att klara en
utfasning av hyrläkare. Regionen har näst flest specialister i klinisk tjänstgöring per
100 000 invånare efter Stockholm och relationen är densamma om hyrläkarlinjer
adderas.
Omsättningen bland färdiga specialister har de senaste sju åren varit låg och inneburit att
en person har lämnat verksamheterna av olika skäl. De senaste åren har det blivit ett
ökat intresse för ST-utbildning i de psykiatriska specialiteterna.
Nationell modell
Under första kvartalet 2016 ska Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin komma
överens om tidplan för halvering av bemanningstjänster och när utfasning kan ske. En
trolig utfasning i Region Jämtland Härjedalen torde kunna ske vid halvårsskiftet 2018.
En förutsättning för detta är dock att minst två nya ST-anställningar tillförs de
psykiatriska verksamheterna. Den nationella modellen omfattar en gemensam strategi
om områden som ska finnas i en lokal åtgärdsplan samt ett samarbete mellan landsting
och regioner avseende bemanning under projektperioden.

Justerandes sign
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Lokalt arbete
En viktig framgångsfaktor för ett effektivt genomförande är information brett om
varför Region Jämtland Härjedalen genomför detta och en förankring hos
regionledningen. En lokal åtgärdsplan behöver upprättas i linje med den nationella
modellen och i samarbete med personalstaben. En risk- och konsekvensanalys behöver
göras då en utfasning bland annat kan komma att påverka tillgängligheten till olika delar
inom de psykiatriska verksamheterna och för att projektet kommer att kräva ökade
kostnader initialt.

Beslutsunderlag
Nationell modell läkarbemanning psykiatri
Uppskattning läkarbemanning psykiatri

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalen deltar i det nationella projektet i syfte att förbättra
läkarbemanningen inom psykiatrin och fasa ut läkare som anlitas från
bemanningsföretag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan och upprätta en riskoch konsekvensanalys.

Yrkande
Monalisa Norrman (V) yrkar följande tillägg i punkt 2:
”… upprätta en risk- och konsekvensanalys där tillgänglighet och finansiering ingår”

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans tilläggsyrkande och finner det
antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Region Jämtland Härjedalen deltar i det nationella projektet i syfte att förbättra
läkarbemanningen inom psykiatrin och fasa ut läkare som anlitas från
bemanningsföretag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan och upprätta en riskoch konsekvensanalys där tillgänglighet och finansiering ingår.

Utdrag till
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Områdeschef psykiatri

Justerandes sign
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§ 12 Justering av sammansättning av ledamöter i
Tillgänglighetsrådets reglemente (RS/311/2015)
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutande vid sitt sammanträde den 8 december 2015 att anta ett
reviderat reglemente samt ett ändrat namn på Länets handikappråd till
Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen.
Under ärendeberedningen har Jämtgubben och Emmaföreningen blivit upptagna i
Handikappsamverkan och utifrån en demokratisk aspekt föreslås att dessa dedikerade
platser istället ges Handikappsamverkan att fördela efter intern nominering.

Beslutsunderlag

Förslag till reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag
Reviderat reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen antas.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Reviderat reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen antas..

Utdrag till

Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen

§ 13 Regler för flaggning inom Region Jämtland
Härjedalen (RS/2003/2015)
Ärendebeskrivning
På regionfullmäktiges sammanträde den 20-21 oktober 2015, § 115, behandlades svar på
motion från Joel Nordkvist (M) om flaggning. Han föreslog i motionen att Region
Jämtland Härjedalen justerar sin flaggpolicy så att regnbågsflaggan hissas när det
arrangeras offentliga pride-evenemang i länet/regionen (till exempel i samband med
Åres pridevecka och Härjedalen Pride). För att flaggning ska ske på rätt sätt och på ett
sätt som medborgarna inom Region Jämtland Härjedalen kan känna samhörighet med
föreslogs att ett regelverk för flaggning skulle upprättas. Region Jämtland Härjedalen har
idag ingen Flaggpolicy och i svaret angavs att regelverket bör omfatta Region Jämtland
Härjedalens övergripande värdering och förhållningssätt till flaggning. Samt tydliga
regler för vilka flaggor som ska pryda organisationens officiella flaggstänger och vid
vilka tillfällen de ska hissas. Det nya regelverket ska behandlas i regionfullmäktige senast
vid sammanträdet i februari 2016.
Ett förslag till regler för flaggning inom Region Jämtland Härjedalen har nu upprättats.
Reglerna anger bestämmelser för vilka flaggor som ska pryda Region Jämtland
Justerandes sign
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Härjedalens flaggstänger och vid vilka tillfällen de ska hissas. Region Jämtland
Härjedalens förhållningssätt till flaggning bestäms utifrån organisationens fastställda
vision, värdering och kärnvärden. Där är bland annat att frågor om mångfald, jämlikhet
och jämställdhet är viktiga områden. Ett av regionens kärnvärden är också Välkomnande.
Det innebär att öppenhet, jämlikhet och jämställdhet, mångfald och relationsskapande
ska vara vägledande i regionens arbete med att marknadsföra platsen Jämtland
Härjedalen.
En policy anger enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell organisationens
värdering och förhållningssätt till något. Eftersom värdet av flaggning bestäms utifrån
redan befintliga styrdokument kan bestämmelser för flaggning istället regleras genom
regler. Regler kan beslutas på olika nivåer och eftersom reglerna främst omfattar det
interna arbetet med flaggning kan de fastställas av regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
Regler för flaggning inom Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag
Regler för flaggning inom Region Jämtland Härjedalen fastställs att gälla från och med 1
mars 2016.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regler för flaggning inom Region Jämtland Härjedalen fastställs att gälla från och med
1 mars 2016.

Utdrag till
Kommunikationschef och Fastighetschef

§ 14 Omfördelning av del av årsarvode som vice
ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014
(RS/1961/2015)
Ärendebeskrivning
Robert Uitto (S), ledamot i landstingsstyrelsen, meddelade den 10 december 2013 att
han på grund av sitt uppdrag som ordförande i Regionförbundet Jämtlands län avsäger
sig 50 % av sitt arvode som landstingsråd för år 2014. Landstingsstyrelsen fattade vid
sitt sammanträde den 14 januari 2014, § 19 beslut om omfördelning på så sätt att Robert
Uittos avsagda arvode omfördelades med 15 % till Ann-Marie Johansson och med 10 %
vardera till Lena Bäckelin och Monalisa Norrman.
Landstingsstyrelsens beslut överklagades och förvaltningsrätten i Härnösand upphävde
beslutet genom dom den 5 december 2014. Med anledning av det fattades ett nytt beslut
om omfördelning av arvode 2014-12-09 § 294. Även detta beslut överklagades och
Justerandes sign
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förvaltningsrätten i Härnösand har upphävt även detta beslut.
Med anledning av detta bör det fattades ett nytt beslut om omfördelning av arvode.
Omfördelningen bör ske på samma sätt som i det upphävda beslutet det vill säga att
Robert Uittos avsagda arvode ska fördelas så att Ann-Marie Johansson får 15 % och
Lena Bäckelin och Monalisa Norrman får 10 % vardera.
Det finns inga regler som hindrar att Robert Uitto avsäger sig delar av sitt årsarvode.
Enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting kan landstingsstyrelsen göra omfördelningar av årsarvodet upp till ett år.
Vid behandlingen av ärendet på styrelsens sammanträde den 8 december 2014
framförde en ersättare invändningar mot beslutet och lämnade en protokollsanteckning.
Med anledning av det beslöt styrelsen att hänskjuta tolkningen av de invändningar som
framkom på mötet om möjligheten att omfördela arvodet till regionfullmäktiges
ordförande för avgörande.
Fullmäktiges ordförande har nu beslutat om tolkning av arvodesreglerna. Tolkningen är
att förslaget till beslut om omfördelning av arvodet i styrelsen är förenligt med
arvodesreglerna.

Beslutsunderlag
Robert Uittos avsägelse av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns
landsting under 2014.
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2014-12-09 § 294 Avsägelse av del av årsarvode
som vice ordförande i JLL under 2014.
Dom i målet Laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsstyrelsens beslut
2014-12-09 § 294 Omfördelning av årsarvoden i landstingsstyrelsen (RS/16/2015).
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-12-08, § 284 Omfördelning av del av årsarvode
som vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014
Regionfullmäktiges ordförandes beslut om tolkning av arvodesreglernas bestämmelse
om tillfällig omfördelning av arvode i landstingsstyrelsen.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från och med
2014-01-01 och så länge Robert Uitto innehar ordförandeuppdraget i Regionförbund
Jämtlands län men som längst till 2014-12-31. Omfördelningen görs till
landstingsstyrelsens dåvarande ledamöter Ann-Marie Johansson, 15 %, Lena Bäckelin,
10 % och Monalisa Norrman, 10 %.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från och med
2014-01-01 och så länge Robert Uitto innehar ordförandeuppdraget i Regionförbund
Jämtlands län men som längst till 2014-12-31. Omfördelningen görs till
landstingsstyrelsens dåvarande ledamöter Ann-Marie Johansson, 15 %, Lena Bäckelin,
Justerandes sign
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10 % och Monalisa Norrman 10 %.

Jäv
Ann-Marie Johansson (S) och Monalisa Norrman (V) förklarar sig jäviga och deltar inte
i beslutet.

Protokollsanteckning
Elin Lemon (C) och Eva Hellstrand (C) deltar inte i beslutet.

Utdrag till
Ann-Marie Johansson
Lena Bäckelin
Monalisa Norrman

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen
2016 (RS/2/2016)
1. Beslut fattade av regiondirektör/ bitr. regiondirektör
Svar på remiss: Förslag till nya föreskrifter om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (RS/1850/2015).
Svar på remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om sterilisering, dnr
4.1.1–1685/2015 (RS/1733/2015).
Svar på remiss: Sekretessbrytande bestämmelser för personal inom hälso- och
sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur (SOU 2011:75) (RS/1807/2015).
2. Beslut fattade av regionstyrelsens ordförande
Föreläggande David Bell./. Region Jämtland Härjedalen angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 2015-11-24 § 152
Återkallelse av uppdrag (RS/2042/2015), mål nr 4045-15.
Föreläggande David Bell./. Region Jämtland Härjedalen angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 2015-11-24 § 149
Ändring i den politiska organisationen (RS/2042/2015), mål nr 4044-15.
Nationell finansiering av Tobiasregistret (RS/2084/2015)
Justerandes sign
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3. Beslut fattade av hälso- och sjukvårdsdirektör
Beslut om organisation inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen från 1 januari 2016
(RS/1379/2015).
4. Beslut fattade av ekonomidirektör
Regler för betalkort inom Region Jämtland Härjedalen (RS/1766/2015)
Regler för leasing av fordon och hantering av bensinkort (RS/20/2016)
5. Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2015-11-18—2016-01-07

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

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet

§ 16 Anmälan av inkomna handlingar till regionstyrelsen
2016 (RS/3/2016)
1. Vårdvalsnämnden: Protokollsutdrag 2015-11-19, § 55 Rapport
vårdvalsnämndens internkontrollplan 2015 (VVN/34/2015), samt bilaga.
2. Vårdvalsnämnden: Protokoll från sammanträde 2015-11-19.
3. Norrlandstingens regionförbund, Förbundsdirektionen: Protokollsutdrag 201512-01, § 129 Regionala riktlinjer för invitrofertilisering (IVF) och
preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD), samt Vårdprogram avseende
regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen.
4. Region Jämtland Härjedalens Pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 201512-03.
5. Patientnämnden: Protokoll från sammanträde 2015-12-10.

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

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

TILL FULLMÄKTIGE
§ 17 Regler för planering och uppföljning enligt Region
Jämtland Härjedalens styrmodell (RS/101/2015)
Ärendebeskrivning
Den 11 februari 2015, § 17, beslutade regionfullmäktige om regler för planering och
uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell. Reglerna utgick från
huvudprinciperna i den styrmodell som gällt sedan 2013 men hade reviderats med
anledning av bildandet av Region Jämtland Härjedalen. Reglerna har nu reviderats igen
med anledning av en ny tjänstemannaorganisation som gäller från och med den 1 januari
2016 och en ny politisk organisation som gäller från och med 1 december 2015. I de nya
reglerna har också processen för uppföljning av ekonomi och mål förtydligats. Den
processen innebär bland annat att det görs en tertialrapport per april istället för ett
delårsbokslut.
Syftet med styrmodellen är att det ska finnas en enhetlig, systematisk och tydlig struktur
för hur Region Jämtland Härjedalen ska styras och följas upp. Styrmodellen ska
medverka till att politiska målen uppfylls och att kvaliteten säkerställs. Genom
styrmodellen ska det finnas en röd tråd från visioner på politisk nivå till genomförande
och uppföljning på verksamhetsnivå. För att genomföra och konkretisera de politiska
målen skapas olika styrdokument i form av policyer, planer och andra stöddokument.
De utgör viktiga utgångspunkter i styrmodellen och ska följas av alla politiska organ och
verksamheter.
Reglerna redogör för hur styrmodellen fungerar och vilken ansvarsfördelning som gäller
i det interna arbetet. Reglerna anger också för vilka styrdokument som ska finnas och
hur de styrdokumenten ska utformas, fastställas och följas upp. Det finns också en
beskrivning av vilka perspektiv, tillexempel miljö och jämställdhet, som ska finnas med
när beslutsunderlag upprättas.
Reglerna ska följas av alla politiska organ och verksamheter i arbetet med att planera och
följa upp verksamheten enligt styrmodellens principer.

Beslutsunderlag
Reviderade regler för planering och uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens
styrmodell, 2016-01-11
Justerandes sign
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Reviderade regler för planering och uppföljning enligt Region Jämtland
Härjedalens styrmodell fastställs.
2. Styrmodellen ska följas upp under hösten 2016.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Reviderade regler för planering och uppföljning enligt Region Jämtland
Härjedalens styrmodell fastställs.
2. Styrmodellen ska följas upp under hösten 2016.

Utdrag till
Förvaltningschefer, Regionstabschef, Avdelningschefer, Områdeschefer,
Verksamhetsstrateger och sekreterare i politiska organ.

§ 18 Resor i anslutning till regionfinansierad IVFbehandling (RS/2071/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen beslutade i december 2014 § 250 om ökat erbjudande
gällande landstingsfinansierade IVF-behandlingar. Beslutet togs utifrån en
harmonisering av utbudet i landet och till följd av den nya patientlagen, och utifrån
rekommendation från Norrlandstingens Regionförbunds direktion. Verksamheten
kompenserades med ett ökat anslag på 500 tkr.
Verksamhetschef och MLA inom område Kvinna konstaterar att kostnaderna för
erbjudandet är högre än finansiering vilket gör att de kommit med förslag på
kostnadsminskningar.
Verksamhetschefen och MLA föreslår att kvinnosjukvården inte ska bekosta resor och
boende i samband med behandlingar.

Beslutsunderlag
Förslag avseende resor och boende för dagens regionfinansierade IVF-behandlingar

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Justerandes sign
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Fr o m 2016-02-01 finansierar Region Jämtland Härjedalen inte resor och boende i
anslutning till regionfinansierade IVF-behandlingar.

Yrkanden
Monalisa Norrman (V) yrkar avslag. ”Vi bör ha ett och samma regelverk för sjukresor
och boende för alla patientgrupper och alla medicinska tillstånd.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar avslag på förslag till beslut. ”Uppkomna boende- och
resekostnader är en naturlig följd av tidigare beslut om nya regler för IVF-behandlingar i
Region Jämtland Härjedalen, varför det totala finansieringsansvaret inte bör avhändas
regionen.”
Anders Frimert (S) yrkar bifall till regiondirektörens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Monalisa Norrmans
och Anna Hildebrands avslagsyrkanden och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Fr o m 2016-02-01 finansierar Region Jämtland Härjedalen inte resor och boende i
anslutning till regionfinansierade IVF-behandlingar.

Reservationer
Monalisa Norrman (V) och Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för sina
egna avslagsyrkanden.

Utdrag till
HS-direktör, Områdeschef Kvinna

§ 19 Revidering av ekonomiskt resultat 2015 i regionplan
2015-2017 (RS/1761/2015)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 10 december 2014, § 274, om Reviderad regionplan
2015-2017. I den återfinns en ramfördelning som baserat på beräknade skatteintäkter
och övrig finansiering skulle ge ett ekonomiskt resultat 2015 på -96 miljoner kronor.
Resultatet för 2016 budgeterades till -24 miljoner kronor och för 2017 +8 miljoner
kronor. Dessa resultat förutsatte att resultatförbättrande åtgärder enligt den långsiktiga
planen för god ekonomisk hushållning skulle genomföras i en takt så att
Justerandes sign
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nettokostnadsutvecklingen 2015 kunde begränsas till 2,1 %. De ekonomiska
uppföljningsrapporterna som gjorts under 2015 visar på en ökning av underskottet och
en nettokostnadsutveckling som kraftigt överstiger takten i intäktsökningen.
Prognosen för helår 2015 har sedan april varit oförändrad och är – 265 miljoner kronor.
Det är 103 miljoner kronor sämre än utfallet 2014. Det ger också en budgetavvikelse
med -169 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges resultatkrav för året på -96
miljoner. Region Jämtland Härjedalens resultat till och med oktober 2015 är -106
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 -135 miljoner kronor. 2014 års underskott för motsvarande period
var -60 miljoner kronor.
Med anledning av det prognostiserade underskottet har beslut tagits om ett antal
resultatförbättrande åtgärder. Den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk
hushållning för 2015-2025 (RS/337/2015) innehåller åtta satsningsområden och 17
åtgärdspaket för att uppnå kostnadsminskningar på 120 miljoner kronor. För 2015 finns
resultatförbättrande åtgärder motsvarande 10 miljoner kronor, för 2016 36 miljoner
kronor, 30 miljoner kronor för 2017 samt 29 miljoner kronor för 2018.
Utöver den långsiktiga utvecklingsplanen beslutade regionstyrelsen på sitt sammanträde
den 28-29 april, § 113, om ytterligare åtgärder. De omfattade:
•

•
•
•
•
•

Genomlysning avbemanningssituationen. Målet är att under 2015 reducera
ökningen av antalet årsarbetare 2014 med 50 % vilket skulle ge en besparing på
ca 20 miljoner kronor.
Översyn av effektivitet i styrningen med rådande organisatoriska indelning.
Inleda en fördjupad diskussion med landstinget Västernorrland om samverkan
och samordning av verksamhet och funktioner.
Generell översyn av områden inom regionen som kan samordnas och
därigenom ge en ökad kostnadseffektivitet.
Inrättande av särskilt kompetenskonto där medel tillförs baserat på
resultatförbättringens storlek.
Under våren och försommaren genomfördes en extern genomlysning av
organisationen och i augusti presenterade regiondirektören ramar för en ny och
mer effektiv organisation. Arbetet med övriga ovanstående åtgärder fortgår.

De åtgärder som har beslutats och pågår bedöms inte kunna leda till ett resultat som
understiger det prognostiserade resultatet per helår på -265 miljoner kronor.
Med anledning av ovanstående föreslog regionstyrelsen till regionfullmäktige
2015-11-24--25 att regionstyrelsen skulle få rätt att överskrida budgeten till ett resultat
på -265 miljoner kronor. Regionfullmäktige beslutade att ärendet skulle återremitteras
till regionstyrelsen för att ge revisorerna möjlighet att kommentera förslaget och dess
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följder.
Eftersom verksamhetsår 2015 är slut finns inte längre anledning att hantera ärendet
vidare. Ärendet bör därför avslutas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2015-11-24--25, § 146 Revidering av ekonomiskt
resultat 2015 i regionplan 2015-2017

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Ärendet avslutas.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Ärendet avslutas.

Utdrag till
Ekonomidirektör

§ 20 Omdisponering av budget 2016 med anledning av ny
tjänstemannaorganisation (RS/2101/2015)
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade 2015-06-17 2015, § 89, om Finansplan 2016-2018.
Beroende på Region Jämtland Härjedalens nya organisation som till stora delar gäller
från och med 2016-01-01 skall budgetram som innefattar resurser för ekonomistrateg,
nämndsekreterare, information, registrator, upphandling, folkhälsostrateg samt
samordning ANDT omdisponeras från den regionala utvecklingsnämnden till
regionstyrelsen. Personal och resurser samlas i den nya Regionstaben. Totalt omfattar
detta 4 343 000 kr.
För övriga medarbetare och resurser inom områdena ekonomi- och
personaladministration samt IT som övergår från den regionala utvecklingsnämnden till
regionstyrelsen kommer kostnader att internfaktureras till den regionala
utvecklingsnämnden och därför omdisponeras ingen budgetram för dessa.
I samband med omorganisationen skall också budgetram på 845 000 kr avseende
konsthandläggare samt tillhörande omkostnader omdisponeras från regionstyrelsen till
den regionala utvecklingsnämnden.
Justerandes sign
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Enligt ovanstående omdisponeras därför 2016 netto 3 498 000 kr från den regionala
utvecklingsnämnden till regionstyrelsen.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
3 498 000 kr omdisponeras 2016 från den regionala utvecklingsnämnden till
regionstyrelsen.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
3 498 000 kr omdisponeras 2016 från den regionala utvecklingsnämnden till
regionstyrelsen.

Utdrag till
Ekonomidirektör
Regionala utvecklingsnämnden
Regionstyrelsen

§ 21 Anslag till Gemensamma nämnden för Närvård
Frostviken för ambulansverksamhet (RS/2097/2015)
Ärendebeskrivning
Närvård Frostviken lämnade i maj 2015 en beskrivning om ekonomiskt utfall för
ambulans Gäddede 2014, beräkning 2015 och trolig kostnad 2016. Sammantaget
beskrivs att för 2016 kommer ersättningen från region Jämtland Härjedalen inte att
täcka kostnaderna, ett underskott på 650 tkr.
Därutöver beskrivs att nuvarande ambulansgarage inte uppfyller arbetsmiljöverkets krav
på arbetslokal. Därför planeras en flytt av verksamheten. I den nya lokalen planeras
samverkan med räddningstjänst, ambulans, fjällräddning och polis. Då kommer hyran
troligen fördubblas från dagen 90 tkr till 180 tkr som inte ingår i beskrivningen av
underskott 650 tkr.
Närvård Frostviken har under flera år fått utökat anslag för ambulansverksamheten:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ambulans Gäddede 2 055 600 2 055 600 2 125 500 3 263 800 4 323 000 4 614 000 4 711 200
Uppräkning
69 900
38 300
59 200
91 000
97 200 113 069
Utökad ram
1 100 000 1 000 000 200 000
Summa
2 055 600 2 125 500 3 263 800 4 323 000 4 614 000 4 711 200 4 824 269
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Utifrån denna framställan har Region Jämtland Härjedalen gjort en analys av
ekonomiska konsekvenser av om ambulansverksamheten i Gäddede skulle återtas i
regionens egen ambulansverksamhet. Den utredningen konstaterar att kostnaden för
driften av enbilsstationer i Regionen 2014 varierar mellan 6243 tkr -7135 främst
beroende på skillnad i lokalkostnad. Kostnaden för Gäddede uppgick till 5990 tkr, en
lägre kostnad på 253-1145 tkr. Hyreskostnaden i Gäddede är låg men ombyggnation
planeras med ökad kostnad som följd. I budgeterade kostnader för 2015 ligger
Gäddedes kostnader 328-1300 tkr lägre än Regionens stationer. I tidigare analyser av
ambulansverksamheten i Gäddede 2013 finns beskrivet negativa konsekvenser med bl a
kostnadsökningar vid ett övertagande av Gäddede till Regionen. Inget nytt har
tillkommit som ändrar detta. Så länge kostnaden för Gäddede är lika med, eller lägre än,
drift av stationen med lägsta kostnad i Regionen finns inget incitament till övertagande
eftersom ett övertagande kommer att öka kostnaderna.
Ny framställan har nu gjorts från Närvård Frostviken med årsbokslut 2015 som grund,
och med förtydligande kring nyttoeffekter av att ambulansverksamheten ligger kvar i
Närvård Frostvikens regi. Sammantaget begärs utökat anslag för 2016 på 500 tkr. Det är
fortfarande osäkert hur kostnader för nytt ambulansgarage kommer att se ut, men detta
kommer att klarna senare under 2016. Därför begär Närvård Frostviken att beredskap
för utökat anslag förökad hyreskostnad också bör finnas för del av 2016 med
helårseffekt 2017.
För att denna nya kostnad inte ska innebära försämrat ekonomiskt resultat för Region
Jämtland Härjedalen krävs att motsvarande kostnadsminskning görs inom
Regionstaben, dvs administration.

Beslutsunderlag
Närvård Frostvikens begäran maj 2015
Analys av eventuellt övertagande i region-regi av ambulansen i Gäddede 2016
Närvård Frostvikens begäran januari 2016

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Närvård Frostviken beviljas utökad ram 2016 med 500 tkr, och maximalt 100 tkr för
ökade hyreskostnader (helår).
2. Vårdvalsnämnden får utökad ram med 600 tkr 2016 genom omdisponering av 600
tkr från Regionstyrelsens anslag för Regionstaben.

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar på återremiss och ”att beslutsunderlaget kompletteras med
en konsekvensbeskrivning av en budgetminskning för regionstaben med 600tkr.”
Monalisa Norrman (V) och Elin Lemon (C) yrkar bifall till Anna Hildebrands
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen
2016-01-18--19
återremissyrkande.
Jan-Olof Andersson (M) yrkar avslag på Anna Hildebrands yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Närvård Frostviken beviljas utökad ram 2016 med 500 tkr, och maximalt 100 tkr
för ökade hyreskostnader (helår).
2. Vårdvalsnämnden får utökad ram med 600 tkr 2016 genom omdisponering av 600
tkr från Regionstyrelsens anslag för Regionstaben.

Reservationer
Anna Hildebrand (MP), Monalisa Norrman (V), Elin Lemon (C) och Eva Hellstrand
(C) reserverar sig till förmån för Anna Hildebrands återremissyrkande.

Utdrag till
Närvård Frostviken
Strömsunds kommun
Vårdvalsnämnden

§ 22 Taxor och produkter Länstrafiken i Jämtlands län AB
(RS/1825/2015)
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 190

Ärendebeskrivning
Länstrafikens kort och biljetter har varit oförändrade i ca 15 år, priserna har däremot
räknats upp årligen. Länstrafikens produkter behöver ses över bl.a. för att BestPricekoret (BP) måste utgå. Länstrafiken och regionala kollektivtrafikmyndigheten har
gemensamt utrett hur taxor och produkter ska utformas. Regionfullmäktige beslöt § 70
2015-06-16 - - 17 om taxor och produkter för Norrlandsresan. Genom ändringen
anpassas också denna taxa till Norrlandsresan, vilket också sker i de i andra
norrlandstingen.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I utredningen ”Samordnat taxesystem för de fyra nordligaste länen” WSP 2014,
framkom att i Jämtland kan priset sänkas på korta resor och höjas på längre resor för att
öka kollektivtrafikens attraktion och konkurrensförmåga. Detta förslag syftar till det.
Vidare visade utredningen att ungdomar 20-24 år tjänar ca 44 %, och personer 65-75 år
tjänar 75 % av vad vuxna personer 30-65 år gör. Ungdomsrabatt för personer 20-25 år
föreslås därför.
Taxor och produkter ska även harmonieras med tätortstrafiken i Östersund. Där ges
inte åldersgruppen 20-25 år någon rabatt. De är positiva till att införa en sådan
ålderskategori med 25 % rabatt av vuxenpriset, men vill skjuta på införandet. Förslaget
är därför att rabatter till ungdom/unga vuxna införs senast 2017-07-01
Taxor och produkter är en del av helheten för kollektivtrafiken. I regionalt
trafikförsörjningsprogram 2013-2015 finns mål
- att öka marknadsandelen,
- att Länstrafikens självfinansieringsgrad ska öka och
- att antalet konsumentresor ska öka.
Taxor och produkter har stor betydelse för att dessa mål ska kunna uppnås.
- För Norrlandssamarbetet finns även ett mål att Norrlandsresan och länstaxan inom
respektive län ska närma sig varandra.
- För kund ska det vara enkelt att köpa sin resa och den ska upplevas som prisvärd.
Enkelhet kan betyda olika saker för olika resenärsgrupper som pendlare och
sällanresenärer. Med pendlare avses arbets- och studiependlare ej gymnasieungdomar,
med sällanresenärer avses tjänsteresor, sjukresor och fritidsresor.
De taxor och produkter som föreslås ska bidra till att målen i Regionalt
trafikförsörjningsprogram uppnås.

Beslutsunderlag
Utredning taxor och produkter – Länstrafiken Jämtlands län AB
Protokoll från Länstrafiken i Jämtlands län AB:s styrelse § 118 2015-10-16
Sammanställning - Förslag och nuvarande taxor och produkter.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden att besluta
1. Förslagen i Sammanställning förslag och nuvarande taxor och produkter antas i
sin helhet.
2. Produkterna Periodkort och 20-resorskort införs i ålderskategorierna barn/
skolungdom 6-19 år, vuxna och seniorer 65 - -.
3. Skolungdom har 50 % rabatt på vuxenpriset och seniorer har 25 % rabatt på
vuxenpriset.
4. Produkten BestPrice-kort, Länskort 5 dagar och Länskort 15 dagar utgår.
5. Om avbokning med resa med anrop- eller närtrafik inte görs enligt reglerna tas
en avgift ut motsvarande kontrollavgiften för resa utan giltigt färdbevis med
linjetrafik.
Justerandes sign

Justerandes sign
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6. Förändringarna avseende taxor och produkter dock inte betalformer, träder i
kraft senast 2016-07-01.
7. Ungdom/unga vuxna ges 25 % rabatt på periodkort, Länskort och 20-resors
rabattkort.
8. Ålderskategorin ungdom/unga vuxna 20-25 år införs senast 2017-07-01.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förslagen i Sammanställning förslag och nuvarande taxor och produkter antas i
sin helhet.
2. Produkterna Periodkort och 20-resorskort införs i ålderskategorierna barn/
skolungdom 6-19 år, vuxna och seniorer 65 - -.
3. Skolungdom har 50 % rabatt på vuxenpriset och seniorer har 25 % rabatt på
vuxenpriset.
4. Produkten BestPrice-kort, Länskort 5 dagar och Länskort 15 dagar utgår.
5. Om avbokning med resa med anrop- eller närtrafik inte görs enligt reglerna tas
en avgift ut motsvarande kontrollavgiften för resa utan giltigt färdbevis med
linjetrafik.
6. Förändringarna avseende taxor och produkter dock inte betalformer, träder i
kraft senast 2016-07-01.
7. Ungdom/unga vuxna ges 25 % rabatt på periodkort, Länskort och 20-resors
rabattkort.
8. Ålderskategorin ungdom/unga vuxna 20-25 år införs senast 2017-07-01.

Protokollsanteckning
Eva Hellstrand ställer sig inte bakom punkt 8 i förslaget till beslut.
------------------

Förslag till beslut på mötet
Robert Uitto (S) yrkar på att punkt 6 i förslaget till beslut ändras till ”Förändringarna
avseende produkter dock inte betalformer, sker parallellt med att Bestprice-korten fasas
ut april-juni 2016” samt att en ny punkt kommer till ”Nya taxor träder i kraft 2016-0701”

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på förändringen i punkt 6 och finner det antaget.
Ordförande ställer fråga på sitt tilläggsyrkande och finner det antaget.
Ordförande ställer fråga på resterande förslag till beslut från arbetsutskottet och finner
det antaget.

Justerandes sign

Justerandes sign
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förslagen i Sammanställning förslag och nuvarande taxor och produkter antas i
sin helhet.
2. Produkterna Periodkort och 20-resorskort införs i ålderskategorierna barn/
skolungdom 6-19 år, vuxna och seniorer 65 - -.
3. Skolungdom har 50 % rabatt på vuxenpriset och seniorer har 25 % rabatt på
vuxenpriset.
4. Produkten BestPrice-kort, Länskort 5 dagar och Länskort 15 dagar utgår.
5. Om avbokning med resa med anrop- eller närtrafik inte görs enligt reglerna tas
en avgift ut motsvarande kontrollavgiften för resa utan giltigt färdbevis med
linjetrafik.
6. Förändringarna avseende produkter dock inte betalformer, sker parallellt med
att Bestprice-korten fasas ut april-juni 2016.
7. Nya taxor träder i kraft 2016-07-01.
8. Ungdom/unga vuxna ges 25 % rabatt på periodkort, Länskort och 20-resors
rabattkort.
9. Ålderskategorin ungdom/unga vuxna 20-25 år införs senast 2017-07-01.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
----------------

Yrkanden
Monalisa Norrman (V) yrkar följande ändringar:
”Beslutspunkt 1
Förslagen i Sammanställning förslag om nuvarande taxor och produkter antas i sin
helhet med undantag för länskortet vars pris hålls oförändrat 1300 kr.
Ny punkt 10
Det nya taxorna och produkternas effekt på resmönster, antal resande och biljettintäkter
följs upp löpande och redovisas i styrelsen halvårsvis 2 gånger under år ett efter
genomförande.”
Anders Frimert (S) yrkar avslag på Monalisa Norrmans yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Monalisa Norrmans
yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Reservation
Monalisa Norrman (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckning
Anna Hildebrand (MP) deltar inte i beslutet.

Utdrag till
Regionfullmäktige; Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer; Länstrafiken i
Jämtlands län AB

§ 23 Garantiförbindelse avseende hyresmans åtagande
(RS/1911/2015)
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 192

Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen är en delägare i AB Transitio. AB Transitio ska
tillhandahålla spårfordon till de regionala tågtrafikbolagen. Region Jämtland Härjedalen
får anvisa annan hyrestagare som får använda fordonen. En sådan anvisning förutsätter
att Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse enligt villkor i aktieägaravtalet
p. 9 Uthyrning av införskaffade spårfordon
”9.5 Om Aktieägare anvisar Godkänd Hyrestagare (Norrtåg AB), som inte är
Aktieägare, som hyresman av spårfordon, skall Aktieägaren vara skyldig att i förhållande
till Bolaget utfärda en garantiförbindelse (i form av en proprieborgen) för hyresmannens
rätta fullgörande av hyresbetalningar och övriga betalningar till Bolaget enligt
hyresavtalet. Garantiförbindelsen skall, i allt väsentligt, ha den ordalydelse som framgår
av bilaga 9. Om sådan garantiförbindelse inte utfärdas skall Aktieägaren inte äga rätt att
anvisa hyresman.”
Norrtåg AB ska nu hyra spårfordon av AB Transitio. Region Jämtland Härjedalen måste
därför teckna garantiförbindelse enligt aktieägaravtalet.
Med proprieborgen menas att borgensmannen (Region Jämtland Härjedalen) ansvarar
för skulden ”som sin egen”.

Beslutsunderlag
Förslag till garantiförbindelse avseende hyresmans åtagande (bilaga 9).
Hyresavtal.
Punkt 9 i aktieägaravtalet mellan aktieägarna i AB Transitio.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse för Norrtåg AB:s förpliktelser
enligt hyresavtal med AB Transitio enligt upprättat förslag.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse för Norrtåg AB:s förpliktelser
enligt hyresavtal med AB Transitio enligt upprättat förslag.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse för Norrtåg AB:s förpliktelser
enligt hyresavtal med AB Transitio enligt upprättat förslag.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till
Regionfullmäktige; Norrtåg AB

§ 24 Förslag till ändring av Stiftelsen Jamtlis stadgar
(RS/2114/2015)
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 188

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Stiftelsen Jamtli har begärt stiftarnas samtycke till ändring i
stiftelseurkunden. Ändringarna avser; 1) namnändring från Jämtlands läns landsting, 2)
arbetstagarrepresentation, 3) reglering av styrelsens beslutsförhet, 4) antalet
styrelseledamöter. Regionen har inga huvudsakliga invändningar mot förslagen förutom
gällande punkten 2) arbetstagarrepresentation i stiftelsens styrelse, som föreslås
Justerandes sign

Justerandes sign
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avstyrkas.
Region Jämtland Härjedalen, kulturen, har samrått med Östersunds kommun,
kommunledningsförvaltningen i ärendet samt tagit del av synpunkter från Heimbygda
och Jämtlands läns Konstförening. Heimbygda och Jämtlands läns Konstförening har
godkänt föreslagna ändringar. Huvudmännens jurister har lämnat synpunkter utifrån
gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
Område kultur tjänstemannaförslag 2015-12-08.
Förslag till ändring av Jamtlis stadgar, 2015-10-01.

Förvaltningschefens förslag
1. Förslag till ändringar i stadgarna gällande namnändring, reglering av styrelsens
beslutsförhet samt antal styrelseledamöter tillstyrks.
2. Förslag till ändringar i stadgarna gällande arbetstagarrepresentation i stiftelsens
styrelse avstyrks.
3. Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att yttrande till Stiftelsen Jamtli
ges enligt upprättat förslag.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT
1. Förslag till ändringar i stadgarna gällande namnändring, reglering av styrelsens
beslutsförhet samt antal styrelseledamöter tillstyrks.
2. Förslag till ändringar i stadgarna gällande arbetstagarrepresentation i stiftelsens
styrelse avstyrks.
3. Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att yttrande till Stiftelsen Jamtli
ges enligt upprättat förslag.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
--------------

Yrkande
Monalisa Norrman (V) yrkar avslag på beslutspunkt 2 som ersätts med att i löpande
ärendetext lägga till:
”Som en av Jamtlis stiftare så förhåller sig styrelsen positiv till Stiftelsestyrelsens idé om
att ha facklig representation i styrelsen. Det är dock ingen fråga som stiftarna har att
besluta om utan avgörs helt av stiftelsens egen styrelse både om och i vilken
utsträckning.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till Monalisa Norrmans yrkande.
Susanné Wallner (M) yrkar avslag på Monalisa Norrmans yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Monalisa Norrmans
Justerandes sign

Justerandes sign
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yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Reservation
Monalisa Norrman (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag till
Stiftelsen Jamtli, Östersunds kommun kommunstyrelsen, Heimbygda, Jämtlands läns
konstförening

§ 25 Ändring i reglerna för stöd till politiska sekreterare i
Region Jämtland Härjedalen (RS/80/2016)
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade 2015-11-24 – 25, § 150 om ändring i arvodesregler för
förtroendevalda i region Jämtland Härjedalen. Bland annat beslutades att arvodena till
de förtroendevalda inte skulle räknas upp under resterande tid av mandatperioden.
Ändringen skulle inte påverka stödet till politiska sekreterare i Region Jämtland
Härjedalen.
Stödet till politiska sekreterare är knutet till arvodet till regionstyrelsens ordförande.
Eftersom någon uppräkning av arvode till regionstyrelsens ordförande inte ska ske
under resterande del av mandatperioden kommer inte heller ersättningen för stödet till
politiska sekreterare att räknas upp. För att rätta till detta måste ett tillägg om
uppräkning av stödet göras i reglerna för stöd till politiska sekreterare.
Kostnaden för uppräkningen av stödet har beaktats i budgeten för den politiska
organisationen.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Ett nytt stycke med följande lydelse förs in under punkten 3 i reglerna för stöd
till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen.
”Ersättningen för lönekostnader räknas årligen upp med den genomsnittliga
löneökningen för alla anställda i Region Jämtland Härjedalen.”
2. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016.
Justerandes sign

Justerandes sign
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REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Ett nytt stycke med följande lydelse förs in under punkten 3 i reglerna för stöd
till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen.
”Ersättningen för lönekostnader räknas årligen upp med den genomsnittliga
löneökningen för alla anställda i Region Jämtland Härjedalen.”
2. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016.

Utdrag till
De politiska organisationerna representerade i Region Jämtland Härjedalen

§ 26 Svar på motion från Kia Carlsson och Mats El Kott
(FP) om att motverka våldsbejakande extremism
(RS/1042/2015)
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 197

Ärendebeskrivning
Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är avgörande betydelse för att
förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl
fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av
frågan.
Det handlar om både offentliga verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet,
socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer såsom idrottsföreningar,
ungdomsorganisationer och religiösa samfund. Det är av yttersta vikt att en regional och
kommunal handlingsplan innehåller förslag på hur kopplingen till polisen och åklagaren
och andra stärks och hur regionen kan arbeta för att motverka stöd till miljöer där
extremism kan få fäste.
I juni 2014 utsågs Mona Sahlin till Nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Nu är det hög tid att även Region Jämtland Härjedalen tar
tag i frågan. Det förebyggande arbetet är extremt viktigt vilket samordnaren mot
våldsbejakande extremism beskriver på sin hemsida.
Mot den bakgrunden yrkar motionären;
• Att en regional handlingsplan utarbetas för regionen på kort och lång sikt skall
arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.
Justerandes sign

Justerandes sign
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•

Att arbetet i största möjliga mån ska ske i samarbete med regionens kommuner,
samt aktörer ur civilsamhället för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism.

Överväganden
Mot bakgrund av motionsställarnas intention föreslås att det fortsatta arbetet genomförs
inom ramen för Mobilisering mot droger som är en bred samverkan mellan Region
Jämtland Härjedalen, Polisen, Länsstyrelsen, kommunerna, frivilliga och idéburna
organisationer, samfund och arbetsmarknadens parter. Syftet är att arbeta för en trygg
och attraktiv region.
Som en del i denna samverkansform föreslås, i samråd med Polisområde Jämtland, att
polisen tar det inledande samordningsansvaret för arbetet mot våldsbejakande
extremism. Polisen kommer inom kort att få sina kommunpoliser på plats. Den
funktionen kommer att ansvara för arbetet och samverkan med kommunerna och
Region Jämtland Härjedalen i den här frågan.
Det förebyggande arbetet för att hindra den våldsbejakande extremismen, bör därför
ligga inom den samverkansform som redan finns upparbetad kring brottsförebyggande
arbete.

Beslutsunderlag
Motion från Kia Carlsson och Mats El Kott (FP) om att motverka våldsbejakande
extremism.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad

Förslag till beslut på mötet
Mats El Kott (L) yrkar på att motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot bifallsyrkandet och finner att
nämnden bifaller till arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
---------------

Yrkanden
Elin Lemon (C) yrkar bifall till motionen.
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall på motionen.
”Det är av största vikt att en regional handlingsplan utarbetas för regionen på kort och
lång sikt för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. I en handlingsplan ska
det tydliggöras vilken eventuell specialistkompetens som krävs, uppskattad tidsåtgång
och behov av personella resurser.”
Lennart Ledin (L) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Elin Lemons och
Anna Hildebrands yrkande om bifall till motionen och finner regiondirektörens förslag
antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsens tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag

Reservation
Elin Lemon (C), Eva Hellstrand (C) och Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till
förmån för sina egna yrkanden.

Protokollsanteckning
Lennart Ledin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Motsvarande motion från Liberalerna har behandlats i Östersunds kommun och
bifölls av kommunens fullmäktige 2015-10-29 varvid det beslutades att:
Uppdra till kommunledningsförvaltningen att omedelbart ta fram en lokal
handlingsplan mot våldsbejakande extremism som ska redovisas våren 2016.
Handlingsplanen skall tas fram i samarbete med andra kommuner, Region Jämtland
Härjedalen samt andra aktörer i civilsamhället.
Regionen skulle enligt min mening kunna dra nytta av detta samarbete och upprätta en
motsvarande plan i stället för det brist på engagemang i frågan som nu kan uttolkas av
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dagens beslut med anledning av motionen.”

Utdrag till
Regionfullmäktige; Förslagsställare

§ 27 Svar på motion från Susanné Wallner (M) om att
införa betalautomater för kort- och smsbetalning och
ankomstregistrering (RS/1151/2015)
Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) har i en motion till regionfullmäktige den 17 juni 2015 yrkat att
Region Jämtland Härjedalen ska underlätta för patienter genom att införa
betalautomater på lämpliga platser. Betalautomaterna ska ha möjlighet till
ankomstregistrering och betalning av patientavgiften via sms eller betalkort. (Susanné
Wallner har även tidigare lämnat en motion angående betalautomater men då med
möjlighet att betala med kontanter och kort. Den motionen behandlades i
regionfullmäktige i juni 2015.)
En utredning om mer enhetliga patientavgifter har nyligen presenterats för
regionstyrelsen. Utredningen innehåller förslag på införande av självbetjäningsterminaler
för ankomstregistrering och förslag på betalningsrutiner.
Utredningen föreslår att initialt placeras terminaler för självbetjäning endast i anslutning
till sjukhusreceptionen. En utvärdering bör göras innan införande sker på flera enheter.
Utredningen föreslår vidare att endast anmälan görs i terminalerna, dvs. att terminalerna
inte har någon betalkortsfunktion. Fakturering föreslås som huvudsakligt betalsätt och
möjlighet till e-faktura ska erbjudas. Betalautomater bedöms vara betydligt dyrare i
inköp och underhåll.
Sms-betalning av patientavgifter har ännu inte vunnit genomslag inom landsting och
regioner men är en intressant idé inför framtiden. Region Jämtland Härjedalen saknar
resurser att själva utveckla denna typ av tjänst initialt. Som exempel kan nämnas att när
det gäller automatiserat frikortssystem samarbetar landsting och regioner kring att
utveckla en nationell tjänst. Kanske kan möjligheten till sms-betalning också utvecklas
med gemensamma krafter på sikt.

Beslutsunderlag
Motion från Susanné Wallner om att införa betalautomater för kort- och smsbetalning
och ankomstregistrering

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Justerandes sign
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Motionen anses besvarad.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Utdrag till
Ekonomidirektör

§ 28 Svar på motion från Mats El Kott (FP) om
regionrådens arbete (RS/1440/2015)
Ärendebeskrivning
Mats El Kott ställer i en motion frågan vad regionråden gör och för att undvika
misstroende kommunicera detta bättre utåt. Mats El Kott föreslår en kalender på
Region Jämtland Härjedalens externa webbplats där man tydligt kan se vad respektive
regionråd avser att göra de närmaste två veckorna samt att kalendern uppdateras
dagligen. Mats El Kott vill även att respektive regionråd i efterhand redogör för vad hen
gjort månaden innan samt på vilket sätt det gagnat regionen.
Öppenhet och insyn kring förtroendevaldas aktiviteter är viktigt, det gäller för såväl
regionråden som för övriga arvoderade politiker. Ett upplägg med en kalender som visar
vad en förtroendevald politiker gör två veckor framåt bedöms dock vara en
säkerhetsrisk. Det finns erfarenhet av att politiker förföljts och hotats vilket riskerar att
öka i omfattning om en detaljerad kalender med plats och tid presenteras i förväg.
Det finns i dag flera möjligheter att följa de förtroendevalda politikernas aktiviteter.
Regionstyrelsens sammanträden är offentliga till viss del och sammanträdeskalendrar för
nämnder, styrelse och fullmäktige redovisas på Region Jämtland Härjedalens webbplats.
Det går alltid att kontakta regionråden via telefon eller mejl, kontaktuppgifter finns på
Region Jämtland Härjedalens webbplats. Flertalet regionråd använder sig av sociala
medier i kontakten med medborgare och de enskilda partiernas webbplatser redogör
också för respektive aktiviteter.
Att öppet visa regionrådens aktiviteter kommer också att underlättas när Region
Jämtland Härjedalen inom kort lanserar en ny extern webbplats där fokus ligger på
kommunikation med medborgarna. Bland annat planeras en funktion för att visa upp
twitter- och facebookflöden. Dessa kan kopplas till enskilda regionråd för att
medborgarna tydligare ska få en inblick i vad uppdraget innebär och vilket arbete som är
gjort eller planeras. Det finns också möjlighet att skapa utrymmen för regionrådens
bloggar där de kan presentera sitt arbete. Det planeras också för en kalender där
politiska möten och evenemang kan synliggöras. Ett utvecklingsarbete av Region
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Jämtland Härjedalens strategi kring sociala medier ska också ske under 2016.

Beslutsunderlag
Motion från Mats El Kott (FP) om regionrådens arbete

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Elin Lemon (C) yrkar bifall till motionen.
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till regiondirektörens förslag.
Lennart Ledin (L) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Elin Lemons
bifallsyrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Elin Lemon (C) och Eva Hellstrand (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckning
Lennart Ledin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Regionrådens förehavanden i form av ”kalenderhändelser” de närmaste två
veckorna torde utan ökad säkerhetsrisk för råden kunna redovisas på samma sätt
som för statsråden i regeringen. Hotbilden med avseende på regionråden torde till
följd av ett sådant arrangemang knappast öka utan skulle i stället påtagligt bidra till
mera öppenhet och insyn för regionens medborgare och andra intresserade.
Motionens förslag om att regionråden i efterhand redogör för vad de gjort under
månaden och på vilket sätt det gagnat regionen behandlas inte i svaret på motionen.
Beredningen av motionen är därmed inte fullständigt.”

Utdrag till
Mats El Kott (L)
Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunikationschef

§ 29 Svar på motion från Berit Johansson (C) om policy
för kost och nutrition (RS/1520/2015)
Ärendebeskrivning
Berit Johansson (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att en kost- och
nutritionspolicy ska tas fram för Region Jämtland Härjedalen.
Jämtlands läns landstings landstingsfullmäktige beslutade den 14-15 februari 2012, § 22,
att avveckla landstingets kostpolicy som gällt sedan 2008. Det mot bakgrund av en
genomförd översyn av landstingets policyer som konstaterat att policyn gav en
beskrivning om kost internt och ansågs därmed vara en fråga som kunde hanteras inom
landstingsstyrelsens ansvarsområde. Det ansågs också att frågeställningar och
målsättningar för kost generellt hanterades inom Folkhälsopolicy för Jämtlands län.
Förutom att avveckla kostpolicyn beslutade fullmäktige att det skulle tydliggöras hur en
policy förhåller sig till dokumenten i den nya landstingsplanprocessen. Utifrån Berit
Johanssons motion har ett PM om arbetet med kost och nutrition upprättats som
belyser nutritionens betydelse för hälsa och tillfrisknande samt varför det är viktigt att
det finns tydliga riktlinjer för arbetet.
För patienter är rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga och även en
ekonomisk fråga. Med rätt nutrition kan tillfrisknandet påskyndas, sjukdomar bromsas
och behovet av läkemedel senareläggas. Region Jämtland Härjedalens kostenhet strävar
efter att servera mat som är välsmakande, tilltalande, har rätt konsistens och vars
näringsinnehåll stämmer överens med de rekommendationer som anges i
livsmedelsverkets "Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg", Socialstyrelsens "Näring
för god vård och omsorg. En vägledning för att förebygga och behandla undernäring" samt
Livsmedelsverkets övriga rekommendationer. Utöver dessa rekommendationer ska
också övergripande mål inom hälso- och sjukvård, ekonomi, miljö med mera återspeglas
i kostenhetens arbete med måltider.
För att uppnå bästa tänkbara kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården är det
viktigt att det för den enskilda individen ställs samma krav på nutritionsbehandlingen
som på annan medicinsk behandling. I det arbetet behövs en tydlig vägledning för beslut
på alla nivåer inom området. Till exempel i arbete med livsmedelsupphandlingar,
verksamhetsspecifika planer, riktlinjer och ansvarsbeskrivningar. Även om kostenheten
idag arbetar utifrån nationella riktlinjer och övergripande mål saknas specifika
bestämmelser för kost och nutrition inom Region Jämtland Härjedalen. Bland annat
dokument som beskriver hur medarbetare ska förhålla sig i kostfrågor och vilka
ansvarsförhållanden som gäller, exempelvis utifrån de krav dietisterna har utifrån sin
yrkesutövning i förhållande till avdelningarnas efterfrågan.
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Mot bakgrund av ovan bör en policy för kost och nutritionsområdet upprättas. Policyn
ska i enlighet med Region Jämtland Härjedalens styrmodell som infördes 2013 ange
regionens värderingar och förhållningssätt till kost och nutrition. Policyn ska omfatta
patienter, medarbetare och besökare. Region Jämtland Härjedalens vision och
värdering, Livsmedelsverkets- och Socialstyrelsens rekommendationer samt andra
relevanta styrdokument, riktlinjer och principer ska vara grundläggande utgångspunkter.
En kost- och nutritionspolicy bör även innehålla riktlinjer kring livsmedelssäkerhet.
Utöver de styrande livsmedelslagarna är det av yttersta vikt att det även finns lokala
rutiner som anpassar och implementerar de styrande dokumenten till vårdavdelningens
lokala förhållanden. Policyn kan vara vägledande i frågor kring miljö och klimat, vara
styrande för arbetet med kravställningar i livsmedelsupphandlingar och
verksamhetsspecifika planer. Den kan också ligga till grund för vilka dokument som ska
styra utbud av koster och livsmedel som ska tillhandahållas av Region Jämtland
Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalens nutritionsråd och dietist ska involveras i arbetet
med policyn. Arbetet med policy bör också genomföras parallellt med pågående

arbeten inom folkhälsoområdet, exempelvis revidering av länets folkhälsopolicy, och det
planerade arbetet under 2016 med en översyn av Region Jämtland Härjedalens
styrdokument. Policyn ska behandlas i regionfullmäktige senast vid sammanträdet i
oktober 2016.

Beslutsunderlag
Motion från Berit Johansson (C) om policy för kost och nutrition
PM om kost och nutrition

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls.

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar avslag på motionen.
”Detta på grund av att jag inte ser att det är en politisk fråga. Istället är det en
verksamhetsfråga att tillse att samma krav ställs på nutritionsbehandling som på annan
medicinsk behandling. Livsmedelssäkerhet ser jag heller inte vara av den digniteteten att
det är aktuellt för en policy.
I enlighet med mitt initiativärende den 131128 (”Tydliggörande av kostenhetens
uppdrag – för lång sikt och daglig hantering”) är det dessutom redan beslutat att det ska
kvalitetssäkras så att patienten får den mat den behöver - både som medicinsk
behandling och som en del av tillfrisknandet. Då konstaterades också att kostfrågan, på
samma vis som övriga hälso- och sjukvårdsfrågor, kräver ett samarbete och fungerande
rutiner mellan olika professioner för alla som hanterar och ordinerar kost.
Idag när hälso- och sjukvården till stora delar även är organiserad med en mindre grupp
av personal som har som uppgift att ansvara för manhantering och annan vårdnära
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servicen bör förutsättningen för efterlevnaden av rutiner och regler vara bra liksom
implementering av eventuella förändringar över tid
Jag ser heller inte hur en policy för kost och nutrition ska kunna garantera att en
inriktning på regionens livsmedelsupphandling kommer att resultera i exempelvis inköp
av giftfri frukt och grönsaker, samt antibiotikafritt kött, så länge det inte ekonomiskt
budgeteras för detsamma. Av samma anledning tror jag heller inte att en policy medför
att bemanningsbehovet gällande dietister uppfylls.”
Elin Lemon (C) yrkar bifall till motionen.
Monalisa Norrman (V) yrkar bifall till Anna Hildebrands yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Anna Hildebrands
avslagsyrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls.

Reservation
Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag till
Enhetschef vid kostenheten
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