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4. Regionstyrelsens uppföljning 2016 - Rapport om krisoch säkerhetsarbetet 2015 (RS/181/2016)
Ärendebeskrivning

Krisberedskaps- och säkerhetsarbetet har i stort sett bedrivits enligt plan under 2015. I
krisberedskapsarbetets natur ligger att även hantera oförutsedda händelser. Sett till
olyckor och larm till Tjänsteman i beredskap (TiB) har det varit ett relativt normalt
krisberedskaps år. Dock har inträffade händelser i omvärlden och det försämrade
internationella och nationella säkerhetsläget bidragit till att kraven på krisberedskapsoch säkerhetsarbetet ökar t ex gällande säkerhetsskydd och försvarsplanering.
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt LEH 2006:544 har pågått löpande sedan
2007. Det planeras och följs upp årligen samt i slutet av varje mandatperiod. Region
Jämtland Härjedalen har redovisat och sammanställt RSA rapport till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen hösten 2015. Rapporten
har föredragits för och fastställts av Regionstyrelsen (RS/1224/2015).
Det regionala säkerhetsrådet är ett viktigt forum för att i ett brett perspektiv kunna
hantera både riskhanterings och säkerhetsfrågor inom regionen. Fyra regionala
säkerhetsråd med Regionstabschefen som ordförande har genomförts under året.
Representanter för alla områden i den s.k. riskcirkeln finns utsedda. Några uppdrag som
har genomförts inom ramen för rådet under året är handlingsplan för värmebölja, mallar
för riskanalys, behovsanalys och kravställning av system för snabb intern
informationsspridning. Andra arbeten som fortfarande pågår är t ex Trygghetscentraler,
risk- och konsekvensanalys avseende IP telefoni sjukhuset, Kontinuitetshantering IT i
akutområdet samt säkerhetsaspekter vid utformning av receptioner.
Tjänsteman i beredskap (TiB) har fått 62 sökningar under året, vilket är i paritet med
föregående år. Av dessa sökningar är ca en tredjedel inom kategorin katastrofmedicin
d.v.s. olyckor av olika slag där man initialt kan befara att flera skadade behöver sjukvård.
Resterande sökningar handlar om drifts- eller samhällsstörningar t ex inom IT, telefoni,
RAKEL samt vädervarningar. Vid fem tillfällen har TiB tagit beslut om Allvarlig
händelse och inrättat Särskild sjukvårdsledning på regional nivå. Deltagarna i ledningen
är välutbildade och övade för sitt uppdrag. Region Jämtland Härjedalen bedöms uppfylla
såväl lagkrav inom området som att följa nationella ledningsprinciper och modeller. För
lokal sjukvårdsledning inom primärvården finns ett utbildningsbehov, då flera chefer har
bytts ut senaste åren. Krisberedskap kommer därför att erbjuda sådan utbildning under
2016.
Med anledning av den förhöjda hotnivån avseende terrorism i Sverige i november har
en intern analys genomförts. Förmågor och brister har kartlagts. Åtgärdsförslag för att
stärka vår beredskap och förmåga har tagits fram.
Utbildning och övning har genomförts enligt plan. Generellt har senaste årens
övningsverksamhet inriktats på ledningsövningar och det finns ett stort behov av att
även öva s.k. fältövningar med operativ personal ute i våra verksamheter.
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Katastrofmedicinska övningar efterfrågas på sjukhuset men har bl.a. av resursskäl inte
genomförts. Bedömningen är att Region Jämtlands Härjedalens övningsverksamhet
behöver öka i omfattning.
Nuvarande säkerhetsskyddspan (LS/571/2012) behöver revideras. Arbetet är påbörjat
och planeras slutföras under våren 2016. Det är en viktig grund i arbetet med
försvarsplanering som kommer att intensifieras under 2016 främst i samverkan med
militärregion nord.
Region Jämtland Härjedalen har varit delaktiga i att arbeta fram den överenskommelse
som nu finns om samverkan före, under och efter en kris för Jämtlands län. En
styrgrupp för länets krisberedskap har inrättats. Landshövdingen är ordförande och
styrgruppen har haft sitt första sammanträde under hösten 2015. Region Jämtland
Härjedalen representeras av Regiondirektör alternativt Hälso- och sjukvårdsdirektör.
Övriga aktörer som ingår i styrgruppen är Försvarsmakten, Räddningsförbundet,
Polismyndigheten, Kommuner.
Vanliga frågor som hanteras inom säkerhetsarbetet är att stödja chefer ute i
verksamheten avseende t ex i frågor om hot och våld, inbrott och skadegörelse,
polisanmälningar, bistå med att utföra riskanalyser samt att bedriva systematiskt
brandskyddsarbete. Det är dock viktigt att säkerhetsarbetet inte bara blir ”operativt”
utan att det också bedrivs strategiskt säkerhetsarbete. Det saknas idag effektiva
strukturer och forum för att arbeta med säkerhetsfrågorna framförallt i primärvården,
vilket bidrar till att vissa frågor drar ut alldeles för länge på tiden.
Gällande förekomsten av hot och våld så ligger antalet avvikelser för 2015 på ungefär
samma nivå som föregående år. 80 stycken avvikelser är klassificerade som hot och
våld, fem av dessa händelser är polisanmälda. De flesta rapporterade hot och våld
incidenter inträffar fortfarande inom psykiatrin, men en tendens är att det ökar i annan
vårdverksamhet både på sjukhuset och i primärvården. Under hösten har en ökning
skett av inbrott och stöld samt skadegörelser framför allt i primärvården.
Region Jämtland Härjedalen har egna anställda ordningsvakter med ett utökat
ordningsvaktsförordnande för kvarteret lasarettet. Under vardagar finns en vakt i tjänst
17 timmar under dygnet och resterande tid har vakten beredskap i hemmet (mellan kl.
05.00 och kl. 11.00) Under 2015 har en ökning i arbetsbelastning för vakterna märkts.
Efterfrågan har ökat från både sjukhusets- och primärvårdens verksamheter angående
extra vakt av olika anledningar. Det förekommer också att verksamheter använder
privata vaktbolag. Om denna ökning av efterfrågan håller i sig behöver en översyn göras
avseende verksamhetens behov och antalet vakter. Frågan om dygnet runt tjänstgöring
behöver också diskuteras.

Beslutsunderlag
Uppföljning av krisberedskaps- och säkerhetsfrågor 2015

Regiondirektörens förslag

Uppföljningsrapporten avseende krisberedskaps- och säkerhetsfrågor 2015 inklusive
planering för 2016 godkänns.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Beredskapschef

Mikael Ferm
Regionsstabschef
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5. Regionstyrelsens uppföljning 2016 om Folktandvården
(RS/319/2016)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna planering och
uppföljning av verksamheten. I regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan
för 2016 anges vilka områden som ska följas upp under 2016. Folktandvården hör till de
områden som ska följas upp på regionstyrelsens sammanträde 23-24 februari 2016. En
rapport har därför upprättats.
Rapporten behandlar bland annat uppföljning av regionfullmäktiges beslut om framtida
struktur för folktandvården som togs i april 2015, bemanningssituationen och
ekonomiskt utfall 2015.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport Folktandvården

Regiondirektörens förslag

Uppföljningsrapport om Folktandvården godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Områdeschef Tandvård

Kristin Gahnström Jonsson
Områdeschef Tandvård
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6. Informationssäkerhetsberättelse 2015
(RS/2129/2015)
Ärendebeskrivning
Enligt SOSFS 2008:14 ska vårdgivaren utse en eller flera personer som ska ansvara för
informationssäkerhetsarbetet. Den eller de som har fått denna uppgift ska minst en gång
om året till vårdgivaren rapportera vilka
1. granskningar och skyddsåtgärder av större betydelse som har gjorts i enlighet med
informationssäkerhetspolicyn,
2. riskanalyser som har utförts avseende informationssäkerheten, och
3. förbättringsåtgärder som har vidtagits.
Under de senaste åren har stora ansträngningar gjorts för att stärka
informationssäkerhetsarbetet inom Region Jämtland Härjedalen. Personalresurser har
omfördelats internt inom Samordningskansliet och arbetet sker i allt högre grad i
samarbete med IT. Handlingsplan för informationssäkerhet har funnits sedan 2014 och
ett ledningssystem med regelverk för informationssäkerhet enligt standarden ISO 27001
har byggts upp och integrerats i Region Jämtland Härjedalens ledningssystem för
kvalitet. Avdelade resurser har dock inte motsvarat behovet och alla mål har inte
uppnåtts. Informationssäkerhetsarbetet har tagit ytterligare ett steg framåt men relativt
mycket arbete återstår. Bedömningen är att en regionövergripande handlingsplan inom
området fortfarande fyller ett viktigt syfte som styrdokument inom ett eftersatt och
svårstyrt område. Regiondirektören har därför fastställt en ny handlingsplan för åren
2016-2017 (RS/1444/2015). Fördelning av och gränsdragning för IT- och
informationssäkerhetsfrågor behöver ses över framför allt inom områden som E-hälsa,
COSMIC förvaltning samt molntjänster. Ansvarsfördelning och organisation avseende
personuppgiftsbehandling är också prioriterat för 2016.
Informationssäkerhetspolicyn ska revideras under 2016, med målet att den ska fastställas
på regionfullmäktige i juni.
Datainspektionen gjorde en tillsyn 2013 avseende bl.a. om Region Jämtland Härjedalen
hade en dokumenterad behovs- och riskanalys för behörigheter i huvudjournalsystemet.
Regionstyrelsen tilldelades ett föreläggande under våren 2015 för att sådan inte fanns
och gav ett uppdrag till Beredskapschefen att prioritera analysen under 2015. En
analysgrupp med deltagande från vårdverksamhet, chefläkare, IT och COSMIC
förvaltning har arbetat med risk- och behovsanalys för behörigheter i COSMIC under
hösten 2015.
Resultatet av analysen är ännu inte helt slutförd men visar bl.a. på det finns ett antal
generella risker i dagens behörighetshantering, främst kopplat till att alltför vida
behörigheter tillämpas. Analysen kommer att innehålla åtgärdsförslag på kort och lång
sikt utifrån förväntad nytta och effekt. Resultatet kan utgöra underlag för prioritering av
åtgärder, men åtgärdsförslagen behöver kompletteras med kostnadsberäkningar.
Den riskanalys som genomfördes under 2013 avseende systemförvaltning har redovisats
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i regiondirektörens ledningsgrupp i december 2015. IT chefen har tilldelats ett uppdrag
att se över systemförvaltningsmodell för Region Jämtland Härjedalen under 2016 samt
att i det arbetet beakta de risker, brister samt förbättringsförslag som framkom i
analysen.
Region Jämtland Härjedalen bytte journalsystem i mars 2015. I det nya systemet
COSMIC finns loggar men de är svårtolkade och kräver manuell bearbetning. Beslut är
taget att ett loggverktyg ska införas. Syftet är att automatisera och förenkla de
rutinmässiga loggkontroller som ska genomföras utifrån lagkraven i patientdatalagen.
Arbetet har av olika anledningar försenats och slumpmässiga regelbundna loggkontroller
har inte utförts i Cosmic under 2015. Ambitionen är att bredd införa loggverktyget
under våren 2016.

Beslutsunderlag
Informationssäkerhetsberättelse 2015 (RS/2129/2015)

Regiondirektörens förslag

1. Informationssäkerhetsberättelse 2015 antas.
2. Resultatet av behovs- och riskanalys avseende behörigheter COSMIC återförs till
regionstyrelsen senast på sammanträdet i april.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Beredskapschef
.

Mikael Ferm
Regionsstabschef
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7. Patientsäkerhetsberättelse 2015 (RS/242/2016)
Ärendebeskrivning
Landsting och regioner har sedan 1 januari 2011 skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen
(2010:659) att skriva patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år för att
tillhandahålla för den som önskar ta del av den.
Enligt Socialstyrelsen har upprättandet av patientsäkerhetsberättelsen flera syften:
• Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
• Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
• Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, t.ex. allmänheten,
patienter, andra vårdgivare och patientsäkerhetsorganisationer.
Det finns inget krav på att vårdgivaren ska lämna patientsäkerhetsberättelsen till Socialstyrelsen eller annan myndighet. Däremot är vårdgivaren skyldig att inrätta ett ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det
ledningssystemet.
Patientsäkerhetsberättelsen har upprättats inom Område Patientsäkerhet.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse för 2015

Regiondirektörens förslag

Patientsäkerhetsberättelsen för 2015 godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Områdeschef Patientsäkerhet

Maria Omberg
Områdeschef Patientsäkerhet
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8. Svar på remiss: Reformerade stöd till barn och vuxna
med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)
(RS/1948/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian
Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58).
Utredningen har gjort en översyn av regler och tillämpning av
socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag. Målet för översynen
har varit att åstadkomma ett mer sammanhållet system för ersättning till personer med
funktionsnedsättning. Målsättningen är ett stöd som kompenserar för merkostnader
som en person har med anledning av sin eller sitt barns funktionsnedsättning, och som
underlättar för dessa personer att delta i arbetslivet och i det övriga samhällslivet.
I promemorian föreslås att två nya socialförsäkringsförmåner ska införas – en
merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna samt ett
omvårdnadsbidrag till föräldrar vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna
handikappersättning och vårdbidrag föreslås upphöra.
Ett förslag till svar har upprättats inom område psykiatri. Yttrande på remissen ska
lämnas till Socialdepartementet senast 29 februari varför beslutet bör tas med omedelbar
justering.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på remiss
Missiv till remiss: Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds
2015:58)
Sammanfattning av remiss: Reformerade stöd till barn och vuxna med
funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

Regiondirektörens förslag

1. Svar på remiss skickas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Områdeschef psykiatri

Håkan Gadd
Områdeschef psykiatri
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9. Svar på granskning av Regionstyrelsens
verksamhetsuppföljning (RS/2019/2015)
Ärendebeskrivning
Revisionskontoret har genomfört en granskning av regionstyrelsens arbete med
verksamhetsuppföljning. Granskningen har syftat till att undersöka om styrelsen har en
tillfredsställande verksamhetsuppföljning. Granskningen har avgränsats till uppföljning
av mål för kvalitet och patientsäkerhet.
Regionstyrelsen konstaterar inledningsvis att arbetet med att implementera en ny
styrmodell har pågått under flera år och att modellen till stora delar är på plats under
2016. Styrmodellen bygger på en tydlig princip för att kunna bryta ner övergripande mål
för att få en sammanhållen planering på alla nivåer. Det blir då också lättare att kunna
genomföra en systematisk uppföljning.
Regionstyrelsen kommer att förstärka arbetet med verksamhetsuppföljning genom att
bland annat;
• I samband med pågående revidering av styrmodellen och i samband med ny
organisation väva in en del av revisorernas rekommendationer
• Tydliggöra kopplingen mellan fullmäktiges övergripande mål och verksamhetens
resultat i samband med delår- och bokslut
• Förbättra kvalitetssäkring av resultaten
• Förbättra rutiner för dokumentation i samband uppföljning, framför allt
beslut/åtgärder kopplat till målavvikelser

Beslutsunderlag
Revisionsrapport – granskning av Regionstyrelsens verksamhetsuppföljning
Svar på revisorernas granskning av styrelsens verksamhetsuppföljning.

Regiondirektörens förslag

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

Utdrag till

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

Mikael Ferm
Regionstabschef
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10. Svar på initiativärende från Elin Lemon (C) om att
skapa arenor för samtal med regionens innevånare om
Region Jämtland Härjedalens framtid (RS/18/2016)
Ärendebeskrivning
Elin Lemon (C) har lämnat in ett initiativärende där hon föreslår att Region Jämtland
Härjedalen aktivt ska skapa arenor för information och samtal med regionens
innevånare med anledning av indelningskommitténs arbete och Region Jämtland
Härjedalens framtid.
Frågan om bildande av större regioner är just nu en fråga som Indelningskommittén på
Regeringens uppdrag utreder. De ska i juni 2015 lägga ett delbetänkande. De förslag
som de då lägger kommer därefter att gå ut på remiss till berörda organisationer.
Under utredningsfasen vintern 2015 och våren 2016 ställer indelningskommittén frågor
till Region Jämtland Härjedalen att besvara. De frågorna handlar om inhämtande av
fakta av olika slag för att Indelningskommittén ska få bra underlag för sina
ställningstaganden. De efterlyser också att få ta del av beskrivningar av vilka problem
och möjligheter som Region Jämtland Härjedalen ser med förändrad regionindelning.
Det är dock tidigast under hösten i samband med remissvar på ett förslag som Region
Jämtland Härjedalen avkrävs ett ställningstagande i konkret form.
Hur Region Jämtland Härjedalen ska agera för att ha en dialog med regionens
innevånare i denna fråga kan ske på olika sätt. Detta är en fråga där Region Jämtland
Härjedalens politiska partier har olika åsikter och inga formella beslut om
organisationens gemensamma ställningstagande är fattade. Om Region Jämtland
Härjedalen som organisationen ska skapa arenor för samtal med medborgarna kan det
enbart handla om information och faktalämnande.
Eftersom frågan om länsindelning och regionsammanslagningar är en politisk fråga är
det lämpligare att varje parti skapar arenor för samtal med Jämtlands och Härjedalens
innevånare i denna fråga.

Beslutsunderlag

Initiativärende från Elin Lemon (C) om att skapa arenor för samtal med regionens
innevånare om Region Jämtland Härjedalens framtid

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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Utdrag till
Elin Lemon (C)
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11. Svar på frågor om ny läns- och landstingsindelning
(RS/1765/2015)
Ärendebeskrivning
Indelningskommittén ska på regeringens uppdrag föreslå en ny läns- och
landstingsindelning. Ett flertal möten mellan kommittén och den samrådsgrupp som alla
landsting har utsett kontaktpersoner till har hållits under hösten 2015. Region Jämtland
Härjedalens kontaktpersoner är Ann-Marie Johansson (S), Ann-Sofie Andersson (S) och
Eva Hellstrand (C). Vid ett möte den 16 december 2015, som Indelningskommittén
bjudit in till, träffades representanter från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
och Jämtlands län. Vid mötet diskuterades behov av att ta fram underlagsmaterial för att
kunna föra en fortsatt diskussion om tänkbara alternativ till ny indelning av län och
landsting.
Indelningskommittén har lokaliserat ett antal områden där de bedömer att det vore
värdefullt för den fortsatta processen om landsting och region tar fram material. Svaret
ska lämnas den 15 februari. Anstånd har begärts till 3 mars 2016 dels för att kunna
hantera svaret i Regionstyrelsen i februari och att eventuellt kunna komplettera svaret
efter möte med Norrlandstingens Regionförbund 1-2 mars 2016 där
Indelningskommittén kommer att delta.
Utarbetat svar kommer att informeras i Regionens samverkansråd 14 mars 2016.

Beslutsunderlag

Begäran om Underlag för diskussioner inom ramen för Indelningskommitténs arbete
Förslag till svar på Indelningskommitténs frågor

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med regionala
utvecklingsnämndens ordförande och i samråd med regionstyrelsens 2:e vice ordförande
slutligt utforma och besluta om svaret till Indelningskommittén.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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12. Svar på hemställan från Vårdvalsnämnden om
fördelning av det extra statsbidraget, regeringens
proposition 2015/16:47 (RS/1960/2015)
Ärendebeskrivning
Regeringen har i ändringsbudget 2015 (prop 2015/16:47) beslutat om extra statsbidrag
till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Totalt uppgår det
extra statsbidraget till 9 800 mkr, varav landstingssektorn erhåller 1 470 mkr. För Region
Jämtland Härjedalen uppgår det extra statsbidraget till 29,3 mkr. Rådet för kommunal
Redovisning (RKR) har fastställt princip för periodisering av statsbidraget.
Periodiseringen innebär att en 13-del bokfördes 2015 och tolv- 13-delar 2016. Detta
innebär för Region Jämtland Härjedalen att för 2016 uppgår det extra statsbidraget till
27 mkr.
Vårdvalsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i november 2015 att hemställa till
Regionstyrelsen att i fördelning av det extra statsbidraget för flyktingmottagandet
beaktar kostnadsökningarna i primärvården.
I fördelningen av det tillfälliga statsbidraget är det viktigt att inte finansiera
förstärkningar i verksamheten som är av mer permanent karaktär. Sådana insatser
kommer för 2017 medföra finansiering i ordinarie budget.
Det tillfälliga statsbidraget kommer huvudsakligen att tillfalla regionens primärvård.
Följande områden kommer beröras av tilldelat statsbidrag:
- Från och med 2016 kommer ersättningen för hälsoundersökningar att höjas
utöver den nivå som ersätts av Migrationsverket.
- Extra insatser kommer tilldelas BVC och extra belastade hälsocentraler
(inklusive Asylhälsan)
- AD-droppar delas ut gratis
- Ett särskilt IT-stöd (Vera-Asyl) kommer anskaffas som underlättar
sammanställning av information om kostnadskrävande vård och sammanställer
ansökningar om ersättning från Migrationsverket
- Kompensera utökade tolkkostnader
- Vaccinationer

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag vårdvalsnämnden 2015-11-19 § 60 Fördelning av det extra
statsbidraget

Regiondirektörens förslag

Svar på vårdvalsnämndens hemställan till regionstyrelsen lämnas enligt ovan.
I tjänsten
Björn Eriksson
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Regiondirektör

Utdrag till
Vårdvalsnämnden
Ekonomidirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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13. Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2016
(RS/1772/2015)
Ärendebeskrivning
För ett landsting finns lagkrav på intern kontroll (Kommunallagen). Enligt
kommunallagen ska styrelsen och nämnderna se till att den interna kontrollen är
tillräcklig. Ytterst handlar det om att säkerställa att verksamheten uppfyller de mål och
de kravs som ställs. En systematisk riskhantering är ett viktigt instrument för att
säkerställa uppfyllandet av mål och förväntningar.
Enligt gällande reglemente för intern kontroll vid Region Jämtland Härjedalen ska
regionstyrelsen årliga besluta om en plan för intern kontroll.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2016.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2016 antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Mikael Ferm
Chef regionstaben

Chef regionstaben, ekonomidirektör, personaldirektör, IT-chef, kommunikationschef
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14. Uppdrag till regionstyrelsens utskott 2016 utifrån
mål i regionstyrelsens verksamhetsplan
(RS/168/2016)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen fastställde på sitt sammanträde den 18-19 januari 2016, § 10, en
verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2016. Den innehåller framgångsfaktorer i
form av utvecklingsområden som markerar vad styrelsen ska göra för att medverka till
att de strategiska målen i Regionplan 2016-2018 och Finansplan 2016-2018 ska
uppfyllas.
I sitt arbete att verkställa regionfullmäktiges uppdrag har regionstyrelsen inrättat tre
utskott; Utskottet för ekonomi, Utskottet för personal och Utskottet för hälso- och
sjukvård. I regionstyrelsens reglemente anges vilka specifika uppgifter varje utskott har
att arbeta med samt allmänna uppgifter som alla utskottens ka arbeta med.
Inom de allmänna uppgifterna ingår att inom sina respektive ansvarsområden arbeta
med fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,
framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden, inspel till
planeringsförutsättningar, regionplan och till styrelsens verksamhetsplan. Utskotten ska
också arbeta med uppföljning av långsiktiga utvecklingsplaner och regionstyrelsens
verksamhetsplaner samt med frågor om värdegrund, jämställdhet- och jämlikhetsfrågor
och behovsanalys.
En viktig utgångspunkt för de frågor som utskottet ska arbeta med är också de
övergripande mål som finns fastställda i regionplanen och i styrelsens
verksamhetsplaner. Utifrån det har regionstyrelsen pekat ut ett antal utvecklingsområden
i sin verksamhetsplan som respektive utskott har i uppdrag att arbeta närmare med
under året. I det arbetet ingår att hålla regionstyrelsen informerad om pågående arbete
och när det är aktuellt bereda ärenden till regionstyrelsen för beslut. Utskotten har enligt
regionstyrelsens reglemente också rätt att själva väcka ärenden inom sitt område.

Beslutsunderlag

Uppdrag till regionstyrelsens utskott 2016

Regiondirektörens förslag

Föreslagna uppdrag till regionstyrelsens utskott för 2016 fastställs enligt bilaga.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionstyrelsens utskott

Ingela Jönsson
Planeringschef
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15. Planeringsförutsättningar 2017-2019
(RS/1613/2015)
Ärendebeskrivning
Planeringsförutsättningarna utgör grunden för när regionens övergripande mål ska
fastställas i regionplanen och i regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. De
är också utgångspunkter för mål och resultatmått i regiondirektörens och
förvaltningschefernas verksamhetsplaner. Förutsättningarna utgörs bland annat av
statistik, problembeskrivningar, nationella rapporter, lagförändringar och andra
sakförhållanden kopplade till regionens kärnverksamheter samt till prioriterade mål och
fokusområden i regionens övergripande styrdokument.
Innan arbetet med regionplanen påbörjas upprättas planeringsförutsättningar för
nästkommande år som fastställs av regionstyrelsen och meddelas regionfullmäktige som
information. Dokumentet redovisar de förutsättningar som är viktiga för regionen att
utgå ifrån när verksamheten för den kommande treårsperioden ska planeras.
Planeringsförutsättningarna utgör grunden för regionens mål i de olika
verksamhetsplanerna som tas fram inför nästkommande år.
Valet av vad som belyses i planeringsförutsättningarna utgår från att beskriva den
verklighet som råder i länet och som har betydelse för regionens verksamheter. I det
ingår att peka på aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i planeringsarbetet, exempel
det som håller på att förändra sig, problem, statistik, framtidsanalyser,
personalstrategiska frågor, nyheter och krav som åläggs regionen. I det arbetet har också
viktiga perspektiv från de länsövergripande styrdokumenten beaktats.
Planeringsförutsättningar innehåller också inspel och underlag som inkommit från
nämnder, utskott och verksamheterna.
Det är regionstyrelsen som beslutar om planeringsförutsättningar för kommande
planperiod i början av varje år. Regionfullmäktige får sedan information om
planeringsförutsättningarna.

Beslutsunderlag

Planeringsförutsättningar inför 2017-2019

Regiondirektörens förslag

1. Planeringsförutsättningar inför 2017-2019 fastställs.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Informationen om Planeringsförutsättningarna inför 2017-2019 läggs till
handlingarna.

I tjänsten
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Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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16. Deltagande i konferensen ”Regionbildning för
framtidens utmaningar” och justering av
regionstyrelsens sammanträdesdagar i april
(RS/303/2016)
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting, SKL, i samverkan med Indelningskommittén
arrangerar en konferens med rubriken Regionbildning för framtidens utmaningar på tre platser
i landet under april månad. Den 26 april arrangeras konferensen på Gamla Teatern i
Östersund.
Konferensen kommer att beröra såväl frågor som rör framtida utmaningar inom tillväxt
och sysselsättning och hälso- och sjukvård som utgångspunkterna för en ny regional
indelning.
Då frågorna kring en ny regional indelning är av stor vikt för Region Jämtland
Härjedalen bör ledamöterna i regionstyrelsen samt dess ersättare ges möjlighet att delta i
konferensen. För att möjliggöra detta föreslås att regionstyrelsens inplanerade
sammanträde den 26-27 april flyttas till den 27-28 april 2016.

Beslutsunderlag

Inbjudan från SKL till Regionbildning för framtidens utmaningar

Regiondirektörens förslag

1. Regionstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare deltar i konferensen
Regionbildning för framtidens utmaningar den 26 april 2016.
2. Regionstyrelsens sammanträde 26-27 april 2016 flyttas till 27-28 april 2016.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef
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17. Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen
2016 (RS/2/2016)
1. Beslut fattade av regiondirektör/ bitr. regiondirektör
Regiondirektörens beslut om delegationsbestämmelser (RS/235/2015)
Svar på remisser (RS/1962/2015):
- Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2015:8) om läkares specialiseringstjänstgöring.
- Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare.
- Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2015:XX)
om tillgodoräknande av praktisk tjänstgöring för kiropraktorer och naprapater.
- Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer.
Svar på remiss: Förslag till ny föreskrift om vaccination av barn (RS/2090/2015)
Svar på remiss: Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 2009:13 / HSLF-FS 2016-XX) om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit (gällande optiker) (RS/2127/2015)
Svar på remiss: Förslag till föreskrifter om optikers rekvisition och hantering av
läkemedel (RS/2126/2015)
2. Beslut fattade av regionstyrelsens ordförande
Anders Frimert (S) är beviljad att delta på Primärvårdsdagen den 27 januari 2016 i
Stockholm.
Anders Frimert (S) är beviljad att delta på Nätverkskonferens den 10-11 februari
2016 i Malmö.
Ann-Marie Johansson (S) är beviljad att delta på Jämtland Härjedalen House den 3-4
februari 2016 i Stockholm.
3. Beslut fattade av ekonomistrateg
Ansökan om bidrag ur Per Sundells fond (RS/1866/2015)
4. Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2016-01-08—2016-02-11
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Regiondirektörens förslag
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
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18. Anmälan av inkomna handlingar till regionstyrelsen
2016 (RS/3/2016)
1. Utskottet för hälso- och sjukvård: Protokoll från sammanträde 2016-01-21
2. Region Jämtland Härjedalens Pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 201601-26
3. Vårdvalsnämnden: Protokoll från sammanträde 2016-02-28
4. Protokollsutdrag Vårdvalsnämnden 2016-01-28, § 3 Vårdvalsnämndens inspel
till planeringsprocessen 2017-2019.
5. Patientnämnden: Protokoll från sammanträde 2016-01-21.
6. Särskilda budgetberedningen: Protokoll från sammanträde 2016-01-26, samt
bilaga Årsredovisning förtroendevalda 2015.

Regiondirektörens förslag

Information om regionstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.
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TILL FULLMÄKTIGE
19. Reglemente för intern kontroll vid Region Jämtland
Härjedalen (RS/1657/2015)
Ärendebeskrivning
För ett landsting finns lagkrav på intern kontroll (Kommunallagen). Enligt
kommunallagen ska styrelsen och nämnderna se till att den interna kontrollen är
tillräcklig. Ytterst handlar det om att säkerställa att verksamheten uppfyller de mål och
de kravs som ställs. En systematisk riskhantering är ett viktigt instrument för att
säkerställa uppfyllandet av mål och förväntningar.
Reglementet för intern kontroll vid Region Jämtland Härjedalen antogs av
landstingsfullmäktige den 22—23 oktober 2013. Reglementet har därefter reviderats för
att möta organisationens krav när Jämtland läns landsting övergick till att bli Region
Jämtland Härjedalen. I och med den nya regionstabsorganisationen som bildades från
årsskiftet 2015/2016 har reglementet reviderats på nytt.

Beslutsunderlag

Reglemente för intern kontroll vid Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reglemente för intern kontroll vid Region Jämtland Härjedalen antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Chef regionstaben
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20. Svar på medborgarförslag om busskort för personer
med aktivitetsersättning eller permanent
sjukersättning (RS/1674/2015)
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2016-01-26, § 11
Medborgarförslag om busskort för personer med aktivitetsersättning eller
permanent sjukersättning (RUN/1317/2015)

Ärendebeskrivning

Gode män/förvaltare och medlemmar i FFS i Jämtlands län Carin Burman och Matz
Lindman har i ett medborgarförslag väckt fråga om människor med aktivitetsersättning
eller permanent sjukersättning ska få köpa länskort till samma pris som seniorkortet.
Argumentet är att dessa grupper har en svag ekonomi och inte har möjlighet att köpa
länskortet för 1300 kr/månad.
Ett Länskort vuxen kostar i dag 1300 kr och gäller för obegränsat resande med
regionaltåget Norrtåg och Länstrafikens trafik och tätortstrafiken i Östersund under 30
dagar. Ett seniorkort kostar 252 kr/månad under minst 12 månader och gäller för
obegränsat resande Länstrafikens trafik i hela länet, Tätortstrafiken i Östersund, men ej
på Norrtåg. Seniorkortet får köpas av personer som har fyllt 65 år. Ett seniorkort ger ca
80 % rabatt av ett länskort vuxen.
Nya taxor och produkter ska införas fr.o.m. juni 2016, under förutsättning av att
regionfullmäktige beslutar enligt beslut i Regional utvecklingsnämnden 2015-12-12 §
190. Taxan ska harmoniseras med Norrlandsresan, som är den taxa som gäller för resa
över länsgräns, beslut i regionfullmäktige 2015-06-16--17 § 70. Principen är att rabatt ges
i olika åldersgrupper, och att priset är avståndsrelaterat.
Från juni 2017 införs en ny kategori - ungdom/unga vuxna 20-25 år. Ungdom/unga
vuxna ska ges 25 % rabatt på Periodkort, Länskort och 20-resor rabattkort jämfört med
vuxenpriset. Det innebär att alla i ålderskategorin 20-25 år får möjlighet att köpa
rabatterade färdbevis, vilket även gynnar personer med aktivitetsersättning eller
permanent sjukersättning i åldern 20-25 år.
Biljettintäkterna står för ca 38 % av den totala intäkten i kollektivtrafiken (budget 2015).
En målsättning är att den andelen ska öka. Biljettintäkten beräknas minska med 700 000
- 1 000 000 kr om gruppen med permanent sjuk- och aktivitetsersättning ges möjlighet
att köpa seniorkort i stället för länskort. För personer med låga inkomster är naturligtvis
varje möjlighet till rabatt viktig. Ska rabatt ges utifrån olika gruppers betalförmåga
uppstår sannolikt fler anspråk från andra grupper som har låga inkomster.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag angående busskort för människor med aktivitetsersättning eller
permanent sjukersättning 2015-10-15
PM medborgarförslag om busskort 201-12-22.
Arbetsutskottet 2016-01-12, § 9.
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Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
---------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Mikael Ferm
Regionstabschef

Regionfullmäktige; Länstrafiken i Jämtlands län AB; Förslagsställarna
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21. Svar på medborgarförslag om region Jämtland
Härjedalens kollektivtrafik (RS/1837/2015)
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2016-01-26, § 12
Medborgarförslag om region Jämtland Härjedalens kollektivtrafik
(RUN/1357/2015)

Ärendebeskrivning

PRO:s höstmöte har lämnat ett förslag att personer med permanent sjuk- och
aktivitetsersättning (sjukpensionärer) ska få samma rabatt som seniorer +65 år, samt att
samordning önskas för kollektivtrafik mellan de 8 kommunerna och även över
länsgränserna.
Länstrafikens taxor och produkter är harmoniserad med Norrlandsresan. Principen är
att rabatt ges i olika åldersgrupper, och att priset är avståndsrelaterat. Högre rabatt ges
till frekventa resenärer i form av period- och länskort. 20-resorskortet eller BestPricekortet ger rabatt och passar även för sällanresenären.
Biljettintäkterna står för ca 38 % av den totala intäkten i kollektivtrafiken (budget 2015).
En målsättning är att den andelen ska öka. Biljettintäkten beräknas minska med 700 000
-1 000 000 kr/år om gruppen med permanent sjuk- och aktivitetsersättning ges
möjlighet att köpa seniorkort i stället för länskort. Ska rabatt ges utifrån olika gruppers
betalförmåga uppstår sannolikt fler anspråk från andra grupper som av olika anledningar
har låga inkomster.
Samordning önskas för kollektivtrafik mellan de 8 kommunerna och även över
länsgränserna. Samtlig kort och biljetter, med undantag för tätortstrafiken i Östersund,
gäller för resor över kommungräns. Det går t.ex. att köpa biljett Svenstavik-Bräcke, eller
med Norrlandsresan Svenstavik - Dorotea. Trafikutbudet följer de stora stråken i länet
och sammanstrålar i Östersund. För resor mellan olika delar av länet kan byte i
Östersund vara nödvändigt. Den interregionala trafiken med tåg och buss är samordnad
så till vida att resor kan göras både lokalt och interregionalt med de turer som finns.
Länskort gäller på tåg för resor inom länet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag regionens kollektivtrafik (PRO:s höstmöte 2015-11-05).
PM Medborgarförslag om kollektivtrafikkort, 2015-12-22.
Arbetsutskottet 2016-01-12, § 10.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

29(33)

2016-02-16

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
-----------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Mikael Ferm
Regionstabschef

Regionfullmäktige; Länstrafiken i Jämtlands län AB; Förslagsställarna
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22. Svar på motion från Lennart Ledin (L) om att
återställa Långforsen för regional tillväxt
(RS/1918/2015)
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2016-01-26, § 7 Motion från
Lennart Ledin (L) om att återställa Långforsen för regional tillväxt
(RUN/1384/2015)

Ärendebeskrivning

Lennart Ledin (L) har i en motion föreslagit regionfullmäktige att besluta följande:
1. Region Jämtland Härjedalen hos Östersunds kommun, som majoritetsägare, och
hos Krokoms och Åre kommuner, som minoritetsägare i Jämtkraft AB, begära
att ett gemensamt ägardirektiv ges till bolaget om att avstå från renovering och
utbyggnad av Långforsens kraftverk och i stället omedelbart påbörja ett arbete
med att återställa forsen så nära ursprungligt skick som möjligt
2. Motionen ska beredas så att den kan behandlas på fullmäktige i februari 2016
och att därmed regionen ska kunna ge underlag till ägarkommunerna inför deras
årliga direktiv till Jämtkraft AB
Jämtkraft AB ägs av Östersunds kommun (98 %), Krokoms kommun (1 %) och Åre
kommun (1 %). Som ägarkommuner utfärdar de ägardirektiv för bolaget. Den aktuella
frågan rör bolagets kraftproduktion. Frågor om tillåtligheten av kraftproduktion är en
fråga som faller utanför Region Jämtland Härjedalens kompetens. Frågor om bolagets
produktion och hantering av rättigheter är en fråga för bolaget och ägarna till bolaget.
Region Jämtland Härjedalen har inte lagliga möjligheter att gentemot bolaget eller ägarna
ha synpunkter på dessa frågor.
Det innebär att Region Jämtland Härjedalen inte kan, som motionären föreslår, begära
att ägarkommunernas ägardirektiv ska ha ett visst innehåll eller ens försöka påverka
dessa. Motionen ska därför avslås.

Beslutsunderlag

Motion från Lennart Ledin (L) om "Återställ Långforsen för regional tillväxt!".
Tjänsteskrivelse 2016-01-12, Sven Winemark.
Arbetsutskottet 2016-01-12, § 15.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.
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ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.

Förslag till beslut på mötet

Jörgen Blom (V) yrkar på bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jörgen Bloms förslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller till arbetsutskottets förslag till beslut.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås

Reservation

Jörgen Blom (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
-----------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionfullmäktige

Mikael Ferm
Regionstabschef
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23. Informationer
•

Information från utskott, konferenser mm

•

Resultat från patientenkät i primärvården
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