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4. Månadsrapport till regionstyrelsen (RS/8/2016)
Ärendebeskrivning
Flera områden, bl a akuten har ett fortsatt stort tryck på verksamheten från ökat
patientinflöde och hög beläggning. Arbete pågår i hälso- och sjukvården för att
effektivisera verksamheten och minska antalet arbetade timmar genom t ex
sammanslagning av vårdavdelningar (Hud Infektion Medicin), hemtagning av viss riksoch regionvård (HNR) mm. Tillsammans med mindre nedlagd tid på arbete med
Cosmic, vakanser och neddragning av tjänster centralt, bidrog det till att utförd tid i
januari 2016 låg på en lägre nivå än 2015. Flera områden beskriver att man har fortsatta
problem med att bemanna verksamheten. Av detta skäl har anlitande av bemanningsföretag ökat jämfört med jan-feb 2015.
Inom regional utvecklings verksamhet har utlysningar i de nya strukturfondsprogrammen gett ny fart i projektverksamheten, där betydande hävstångseffekter av
satsade regionala medel blir tydligt synliga.
Den snabba ökningstakten för nettokostnaderna inom regionens hälso- och sjukvård
fortsatte under jan-feb 2016. De ökade då med 7 procent jämfört med samma period
2015. Det var framför allt kostnaderna för bemanningsföretag + 5,6 miljoner kronor
(+39 procent), riks- och regionvård +11,2 miljoner kronor (+27,7 procent) och
läkemedel + 6,1 miljoner kronor (+10,6 procent) som drev upp ökningen av
nettokostnaderna. Nettokostnadsökningen för hela Region Jämtland Härjedalen uppgick
till 3,4 procent.
Mot bakgrund av ovanstående lämnas en helårsprognos för regionen på -238 miljoner
kronor.
Förutom de åtgärder som redan håller på att genomföras i verksamheten, har områdena
fått i uppdrag att arbeta med ytterligare åtgärder, utifrån en plan med förslag som chefer
m.fl. tog fram den 11 november i fjol.

Beslutsunderlag

Månadsrapport februari 2016 Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag
Månadsrapport per februari 2016 godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör

4(48)

2016-03-15

5. Likviditetsrapport 2015 (RS/453/2016)
Ärendebeskrivning
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under år 2015 av Region
Jämtland Härjedalens likviditet, kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande
och pensionsportfölj. Den innehåller även likviditetsplan för 2016.

Beslutsunderlag

Likviditetsrapport per 2015-12-31 inkl. plan för 2016

Regiondirektörens förslag
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finansekonom

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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6. Uppföljning av utvecklingsområden i regionstyrelsens
verksamhetsplan 2015 (RS/74/2015)
Ärendebeskrivning
På regionstyrelsens sammanträde den 25 februari 2015, § 53, fastställdes regionstyrelsens
verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2015. Verksamhetsplanen innehåller
framgångsfaktorer och utpekade utvecklingsområden kopplade till de strategiska målen i
regionplanen för 2015-2017.
Regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2015 innehåller
framgångsfaktorer som utgår från de strategiska målen som regionfullmäktige beslutat
om genom Regionplan 2015-2017. Framgångsfaktorerna är en markering, formellt till
regiondirektören, av vad regionstyrelsen bedömer vara viktiga områden att fokusera på
under året för att kunna verkställa det uppdrag och övergripande mål som fullmäktige
beslutat om. Under varje framgångsfaktor finns ett antal utpekade utvecklingsområden
(mål) att fokusera på under 2015.
Verksamhetsplanen följdes upp vid två tillfällen under 2015. Dels på regionstyrelsens
sammanträde 26-27 maj, § 126, där det också gjordes några justeringar i planen utifrån
uppföljningen. Regiondirektör fick också i uppdrag att bevaka och vidta möjliga åtgärder
för att förbättra måluppfyllelsen. Dels på Regionstyrelsens möte i september där det
gavs en återredovisning med fokus på de utvecklingsområden som i maj hade lite sämre
måluppfyllelse.
Nu har en årsuppföljning gjorts som redovisas en sammanställning av måluppfyllelse
per 2015-12-31. Den visar att av de 70 utvecklingsområdena som regionstyrelsen har
beslutat om så är 56 uppfyllda. För 14 utvecklingsområden har aktiviteter påbörjats men
målet är ännu inte helt uppnått. Utvecklingsområde 1, 23 och 38 föreslås tillföras till
regionstyrelsens verksamhetsplan 2016. Övriga områden finns redan med i
verksamhetsplanen 2016, alternativt i uppföljningsplanen.

Beslutsunderlag

Uppföljning med bedömning av utvecklingsområden i regionstyrelsens verksamhetsplan
per 31 december 2015.

Regiondirektörens förslag

1. Uppföljning av utvecklingsområden i regionstyrelsens verksamhetsplan 2015
godkänns.
2. Utvecklingsområde 1, 23 och 38 läggs till i regionstyrelsens verksamhetsplan 2016.
3. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Information om uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2015 läggs till
handlingarna.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

Utdrag till
Regionfullmäktige, Stabschefer, Centrumchefer och Regiondirektör
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7. Personalbokslut 2015 (RS/472/2016)
Ärendebeskrivning
Personalbokslut 2015 visar att antalet medarbetare vid Region Jämtland Härjedalen har
blivit fler både till antalet eller om utförda tiden omräknas i årsarbetare.
Personalbokslutet för 2015 redovisar ett plus på 52 årsarbetare. Ökningen av
årsarbetare har skett inom sjukvården. Nyttjandet av bemanningsföretag har ökat både
för läkare och sjuksköterskor. Som en del i långsiktig utvecklingsplan för god
ekonomisk hushållning har pågår ett arbete med att ta fram en långsiktig plan för
kompetensförsörjning. En modell för karriärvägar har tagits fram och kommer att
använda samtliga yrkesgrupper.
Glädjande är att antalet deltider har minskat från 586 2013 till 419 2015, vilket också
kan ses med att medelsysselsättningsgraden har ökat.
Sjukfrånvaron har minskat från 6,8 % till 6,6 %. Minskningen gäller främst män.
Friskvårdsombuden och personalföreningen har under året haft många aktiviteter
riktade mot medarbetarna.
Ett ökat patienttryck har lett en pressad arbetssituation uppger flera centrum.
Arbetsmiljön för enheterna inom de olika centrumen varierar väldigt mycket och flera
enheter uppger att de har en god arbetsmiljö

Beslutsunderlag

Personalbokslut 2015

Regiondirektörens förslag
Personalbokslut 2015 godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Personaldirektören

Annica Sörensdotter
Personaldirektör
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8. Regionstyrelsens uppföljning 2016 av köpt vård
(RS/390/2016)
Ärendebeskrivning
Köpt vård är Region Jämtland Härjedalens näst största kostnadspost. Endast
personalkostnaderna är större. På grund av storleken på dessa kostnader görs årligen en
särskild uppföljning av dessa kostnader. Under 2015 uppgår kostnaderna för köpt vård
till 336 miljoner kronor. I den summan ingår kostnader för vård när jämtars och
härjedalingars besök i primärvård och länssjukvård utanför Jämtland Härjedalen, vård
vid universitetssjukhus och vård utomlands. Dessutom ingår köpt vård vid
behandlingshem och rättspsykiatrisk vård. Totalt har dessa kostnader minskat med 18
miljoner kronor under 2015 jämfört med 2014.
I årsrapporten analyseras kostnadernas olika delar både på totalen, per område och
utifrån var vården är köpt.
I rapporten ingår också redovisning av intäkter för vård av utomläningar, t ex turisternas
sjukvård i primärvården och på sjukhuset. Dessa intäkter är 23 miljoner högre 2015 än
2014.

Beslutsunderlag

Rapport Uppföljning av köpt vård 2015

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens uppföljning av köpt vård godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Planeringschef

Ingela Jönsson
Planeringschef
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9. Regionstyrelsens uppföljning 2016 av ramavtal och
avtalstrohet samt årsplan för upphandlingar
(RS/371/2016)

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. Ramavtal och avtalstrohet
samt årsplan för upphandlingar hör till de områden som ska följas upp på
regionstyrelsens sammanträde den 22-23 mars. En uppföljningsrapport har därför
upprättats.

Beslutsunderlag

Rapport om uppföljning av ramavtal och avtalstrohet samt årsplan för upphandlingar

Regiondirektörens förslag

Uppföljningsrapport av ramavtal och avtalstrohet godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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10. Svar på remiss: Ds 2015:59 Särskilda satsningar på
unga och äldres hälsa (RS/2134/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet av Socialdepartementet att lämna
synpunkter på remissen Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59).
Denna promemoria innehåller förslag inom 3 områden:
1. Öppenvård inom högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för personer som är 85 år
och äldre fr.o.m. den 1 januari 2017,
2. Tandvård blir avgiftsfri för unga t.o.m. det år de fyller 21 fr.o.m. den 1 januari
2017 och t.o.m. det år de fyller 23 år fr.o.m. den 1 januari 2018.
3. Preventivmedel inom läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för unga under 21
år fr.o.m. den 1 januari 2017.
Förslagen syftar till att stärka äldres hälsa, öka tandhälsan hos unga samt minska antalet
oönskade graviditeter hos unga kvinnor.
För närmare beskrivning av de 3 områden hänvisas till bilagan.
De tre förslagen innebär ökade kostnader för landsting och regioner men ekonomisk
kompensation som bygger på uppskattade kostnader kommer att utgå.
Synpunkter på remissen ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 15 mars 2016.
Samordningskansliet har skickat förfrågan om förlängd svarstid för att kunna ta svaret
på regionstyrelsen 22-23 mars och uppskov har beviljats till 24 mars 2016 varför
paragrafen bör förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

Missiv till Remiss: Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59)
Remiss Ds 2015:59 Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa
Förslag till svar på remiss

Regiondirektörens förslag

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

Carsten Dencker
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska
avdelningen
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11. Svar på remiss: Stöd och hjälp till vuxna vid
ställningstaganden till vård, omsorg och forskning
(SOU 2015:80) (RS/2140/2015)
Ärendebeskrivning
Utredningen föreslår en ny lag: lagen om stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden
till hälso- och sjukvård och omsorg (LSH). LSH innehåller bl.a. bestämmelser om
företrädare för personer som har fyllt 18 år och som inte har förmåga att i olika
situationer själva ta ställning i frågor som gäller deras hälso- och sjukvård och omsorg.
Utöver bestämmelser om hjälp av företrädare vid ställningstaganden innehåller lagen
bestämmelser gällande vissa närbesläktade frågor, som t.ex. personalens beslutsfattande i
vissa situationer när personen inte själv kan ta ställning, stöd vid beslutsfattande,
överklagande etc. Lagen ska tillämpas i både offentligt och enskilt bedriven verksamhet.
Den nya lagen syftar till att klargöra och stärka ställningen för personer som inte har
förmåga att själva ta ställning i frågor som gäller deras hälso- och sjukvård (inklusive
tandvård) och omsorg i olika situationer. Ett annat syfte med lagen är att personer så
långt som möjligt ska ges lämpligt stöd och lämpliga förutsättningar i övrigt för att
kunna ta ställning själva i de frågor som uppkommer. När detta inte är möjligt ska de så
långt som möjligt utifrån sina förutsättningar, önskemål och behov göras delaktiga i
ställningstagandena.
Målet är bl.a. att bidra till att personerna – genom stöd och hjälp – ges vård och omsorg
på lika villkor som andra och att de inte diskrimineras eller hamnar i ett sämre läge p.g.a.
sin utsatta situation.
Ett förslag till svar har upprättats inom samordningskansliet. Remissen ska vara
besvarad senast 31 mars.

Beslutsunderlag

Missiv till remiss: Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och
forskning
Sammanfattning av remiss Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård,
omsorg och forskning
Remissvar Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och
forskning

Regiondirektörens förslag

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

Utdrag till
Sanna Othman

Mikael Ferm
Regionstabschef
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12. Svar på remiss av reviderad Folkhälsopolicy 2016 2019 (RS/333/2016)
Ärendebeskrivning
Regionens samverkansråd har gett Region Jämtland Härjedalen möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget till reviderad Folkhälsopolicy 2016-2019.
Det politiska nätverket Folkhälso Z har tagit fram en reviderad Folkhälsopolicy 20162019. Som stöd till det politiska nätverket finns ett tjänstemannanätverk.
Dokumentationen av revideringsprocessen visar på ett omfattande engagemang av
nätverkets politiker och tjänstemän. Revideringsprocessen visar att den nuvarande
policyn fortsatt utgör ett tydligt ramdokument med en hållbar långsiktig framtida
inriktning av länets folkhälsoarbete. Med utgångspunkt i detta har Folkhälso Z utarbetat
ett slutligt förslag där hänsyn tagits till framförda förbättringsförslag.
Folkhälsopolicyn har redovisats vid Regionens samverkansråds möte 2016-01-11.
Regionens samverkansråd har inget att erinra på de föreslagna revideringarna men valde
att utifrån ett delaktighetsperspektiv skicka ut underlagen på remiss till länets kommuner
och till Region Jämtland Härjedalen för att inhämta eventuella synpunkter.
Ett förslag till svar har upprättats inom Utvecklingsenheten där det framgår att Region
Jämtland Härjedalen inte har något att erinra på förslaget till reviderad Folkhälsopolicy.

Beslutsunderlag

Missiv till snabbremiss av reviderad Folkhälsopolicy 2016 – 2019
Sändlista
Folkhälso Z förtroendevalda representanter
Folkhälsopolicy 2016 - 2019 läsanvisning remiss
Folkhälsopolicy 2016 - 2019 remissupplaga
Folkhälsopolicy 2011 - 2015

Regiondirektörens förslag

Svar på remiss skickas till Regionens samverkansråd enligt upprättat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionens samverkansråd
Folkhälsopolitisk strateg
Enhetschef utvecklingsenheten

Lars Eriksson
Enhetschef Utvecklingsenheten
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13.

Svar på remiss av Hjälpmedelspolicy (RS/455/2016)

Ärendebeskrivning
Efter förslag från gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter beslutade landstingsfullmäktige den 17-18 juni 2014
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Hjälpmedelspolicyn och
gällande regelverk. Översynen ska ske i samverkan med kommunerna och skulle
påbörjas i början av 2015.
Ett förslag till Hjälpmedelspolicy har arbetats fram och förslag har presenterats i Sociala
vård- och omsorgsgruppen som beslutade att skicka policyn på remiss till länets
kommuner och Region Jämtland Härjedalen.
Ett förslag till svar har upprättats inom Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.

Beslutsunderlag

Följebrev till hjälpmedelspolicy
Remissversion Hjälpmedelspolicy 2015
Förslag till svar på remiss av Hjälpmedelspolicyn

Regiondirektörens förslag
Svar på remiss skickas till Sociala vård och omsorgsgruppen enligt upprättat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör
avdelningen

Carsten Dencker
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska
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14. Svar på begäran om yttrande över anmälan till JO,
gällande begäran att få ut handlingar gällande LÖF
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
(RS/330/2016)
Handlingar lämnas senare.
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15. Kompletterande svar angående laglighetsprövning
av fullmäktiges beslut om ändring i den politiska
organisationen (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.
Klaganden har nu lämnats synpunkter på Region Jämtland Härjedalens tidigare svar och
Förvaltningsrätten har gett Region Jämtland Härjedalen möjlighet att svara.
Region Jämtland Härjedalen vidhåller sitt bestridande av överklagandet. Ett förslag till
svar har upprättats inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Underrättelse från Förvaltningsrätten i Härnösand
Förslag till svar till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Regiondirektörens förslag

Svar lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef
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16. Komplettering av svar angående laglighetsprövning
av fullmäktiges beslut om återkallelse av uppdrag
(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 har bestridit överklagandet eftersom beslutet inte strider
mot lag eller mot föreskrifter i stiftelseförordnandet.
Klaganden har nu lämnats synpunkter på Region Jämtland Härjedalens tidigare svar och
Förvaltningsrätten har gett Region Jämtland Härjedalen möjlighet att svara.
Region Jämtland Härjedalen vidhåller sitt bestridande av överklagandet. Ett förslag till
svar har upprättats inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Underrättelse från Förvaltningsrätten i Härnösand.
Förslag till svar till Förvaltningsrätten i Härnösand på klagandens synpunkter på
regionens tidigare svar.

Regiondirektörens förslag

Svar lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

18(48)

2016-03-15

17. Svar på föreläggande angående laglighetsprövning
av regionstyrelsens beslut 2016-01-18--19 § 14
Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande
(RS/447/2016)
Handlingar lämnas senare.
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18. Svar på initiativärende från Mona-Lisa Norrman (V)
om att snarast utbilda personal för ACT-team, enligt
nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni (RS/1954/2015)
Ärendebeskrivning
Mona- Lisa Norrman (V) har lämnat in ett initiativärende angående införande av ACT
– team (Assertive Community Treatment). Åtgärden finns i Socialstyrelsens nationella
riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
ACT är en modell av psykiatrisk öppenvård där ett behandlingsteam med uppsökande
arbetssätt erbjuder mångsidiga insatser för de svårast sjuka brukarna med störst behov
av vård och stödinsatser från både landsting/ region och aktuell kommun. V.g. se
bilaga för information om ACT – team och Resurs ACT (RACT). Förberedelsearbete
för införande av RACT har gjorts av en arbetsgrupp, som rapporterat och fått
återkoppling via Fredagsgruppen och Sociala vård- och omsorgsgruppen under arbetets
gång. Arbetsgruppen har i sin rapport kommit fram till att förorda RACT – team. Vid
möte i Fredagsgruppen i november 2015 uttrycktes stor tveksamhet till införande av
RACT – team bland annat av kostnadsskäl. En mindre arbetsgrupp med representanter
från Fredagsgruppen utsågs att ta fram alternativt förslag med arbetsgruppens rapport
som underlag. Gruppen kom fram till att föreslå den kortare varianten av utbildning
(7,5 hp) samt att RACT-modellen initialt testas i Strömsund och Östersunds
kommuner för att få klarhet i; – hur kompetensen ska säkras i kommunerna, – vilka
funktioner respektive huvudman ska ha samt – hur målgruppen ska definieras, med mera.
Förslaget fick stöd vid Sociala vård och omsorgsgruppens möte den 26 februari 2016.

Beslutsunderlag

Initiativärende från Mona-Lisa Norrman (V) om att snarast utbilda personal för
införande av ACT team.
Bilaga: Förklaring ACT – team och RACT team

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet anses besvarat.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör Lisbet Gibson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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19. Utredning om modell för specialisttjänster för
sjuksköterskor, undersköterskor och annan
vårdpersonal (RS/390/2015)
Handlingar lämnas senare.
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20. Regional samverkan i offentlig verksamhet inom eoch IT-området i Jämtland Härjedalen (RS/331/2016)
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-03-01, § 37

Ärendebeskrivning

En förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-området i
Jämtland Härjedalen län har genomförts under våren 2015. Slutrapporten presenterades
vid ett seminarium den 2 oktober. Alla deltagare (förtroendevalda och tjänstemän) på
seminariet var överens om vikten av samverkan. Ärendet om samverkan har diskuterats
på kommunchefsgruppen den 27 november och i Primärkommunala samverkansrådet
den 30 november. Vid Primärkommunala samverkansrådets möte beslutades att
samtliga parter ska behandla frågan politiskt inför Regionens samverkansråd den 14
mars 2016. För att komma vidare i arbetet är det viktigt att samtliga parter tar ställning
till avsiktsförklaringen om fortsatt samverkan.
För att komma vidare i arbetet skapas ett projekt med syfte att arbeta fram
förutsättningarna för samverkan. Finansiering av projektkostnaderna 2 000 000 kronor
fördelas enligt nedanstående beräkning, baserat på nyckeln antal invånare per den 1
november 2015 (127 169 st).
Part
Invånare
Andel
Summa
Region Jämtland Härjedalen
127 169
50,00 %
1 000 000
Bergs kommun
7 041
2,77 %
55 400
Bräcke kommun
6 463
2,54 %
50 800
Härjedalens kommun
10 237
4,02 %
80 400
Krokoms kommun
14 776
5,81 %
116 200
Ragunda kommun
5 405
2,13 %
42 600
Strömsunds kommun
11 708
4,60 %
92 000
Åre kommun
10 578
4,16 %
83 200
Östersunds kommun
60 961
23,97 %
479 400

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring
Slutrapport - förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och ITområdet i Jämtlands län
Bilaga 1 – Beskrivning av samverkan v1
Bilaga 2- Resultat från arbetsmöte 2015-06-17
Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet
Utkast till projektdirektiv
Regional digital agenda
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 30.
Förslag till beslut Finansiering av samverkansprojektet.

Förvaltningschefens förslag

1. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden den 1 mars 2016 ta fram förslag på
hur Region Jämtland Härjedalen medfinansierar projektet med 1 000 000
kronor.
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2. Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden förslår regionstyrelsen
Region Jämtland Härjedalen godkänner avsiktsförklaringen om deltagande i
samverkan inom e- och IT-området i Jämtlands län.
Region Jämtland Härjedalen godkänner medfinansiering av projektet med 1 000
000 kronor under förutsättning att finansieringen är löst.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

1. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden den 1 mars 2016 ta fram förslag på
hur Region Jämtland Härjedalen medfinansierar projektet med 1 000 000
kronor.
2. Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden förslår regionstyrelsen
Region Jämtland Härjedalen godkänner avsiktsförklaringen om deltagande i
samverkan inom e- och IT-området i Jämtlands län.
Region Jämtland Härjedalen godkänner medfinansiering av projektet med 1 000
000 kronor under förutsättning att finansieringen är löst.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden förslår regionstyrelsen
1. Region Jämtland Härjedalen godkänner avsiktsförklaringen om deltagande i
samverkan inom e- och IT-området i Jämtlands län.
2. Region Jämtland Härjedalen godkänner medfinansiering av projektet med 1 000
000 kronor under förutsättning att finansieringen är löst.

Utdrag till

Förvaltningschef; Regionens samverkansråd; Områdeschef Ruth Eriksson; IT-strateg
Åsa Hofsten
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21.

Primärvårdens beredskap (RS/454/2016)

Ärendebeskrivning
Inom primärvården bedrivs idag jour och beredskap med olika upplägg. Sammantaget
finns 7 olika jour och beredskapsområden. Under vissa delar av dygnet, framförallt
nattetid, sker på flera håll få kontakter med läkare. Syftet med denna förändring är att
förlägga så mycket som möjligt av läkarnas arbetstid till vardagar. Ett krav är att
effektivisera jour och beredskapen i primärvården utan att äventyra patientsäkerheten.
Målet med utredningens förslag är
- En verksamhet där befolkningens akuta vårdbehov tas om hand på ett
kompetent och kostnadseffektivt sätt.
- Ökad tillgänglighet i form av fler läkartimmar under vardagar,
- Bättre arbetsmiljö genom att undvika nattarbete och ensamarbete för
distriktsläkarna och minimera telefonstörningar under pågående patientarbete.
- Om möjligt använda ny teknik och samarbeta med andra vårdgivare.
- Sänkta kostnader i primärvården
Nuvarande beredskapsorganisation grundades ett flertal decennier tillbaka och har inte
förändrats påtagligt efter detta. Det är dock mycket annat som förändrats som bör
beaktas när beredskap i länet analyseras:
• Demografin har förändrats, med minskad befolkning i vissa områden och ökad
befolkning i andra områden
• Ambulansverksamheten har förändrats de senaste åren med en högre
kompetens i besättningen (alltid sjuksköterska med i ambulansen) men också
med att ambulansen vårdar patienterna mer för att sedan antingen skjutsa dem
till akutmottagningen eller ev. kunna lämna dem hemma dvs hänvisa till annan
vårdnivå. Ett flertal vårdprocesser (ex. höftprojektet och ”hjärnvägen”) har i sin
process att patienten så snabbt som möjligt skall in till sjukhus utan att
primärvården blir inblandad.
Förslaget innebär att Härjedalen, Åre och Strömsund fortsätter vara egna
beredskapsområden, dvs verksamheten där påverkas inte av dessa förändringar.
Förslaget betyder att Berg, Bräcke, Ragunda, Krokom och Östersund blir ett jour – och
beredskapsområde, med en jourläkare på akutmottagningen och en bredskapsläkare för
telefonsamtal mm och möjlighet till bokade läkarbesök under helger på
Hälsocentralerna.
Nuvarande beredskapsorganisation i dessa fem kommuner kostade 2015 ca 13,6
miljoner kronor. Förslagets organisation beräknas kosta ca 7 mkr, dvs en
kostnadsminskning på
6-6,5 mkr.

Beslutsunderlag

Utredning av primärvården jour- och beredskapsorganisation
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Regiondirektörens förslag
1. Förslaget till samlad jour- och beredskapsorganisation för Berg, Bräcke, Ragunda,
Krokom och Östersund godkänns, med start 2016-05-01
2. Utvärdering ska göras efter 6 månader och redovisas i Regionstyrelsen.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Områdeschef Primärvården
Planeringschef

Anna Granevärn
Områdeschef Primärvården
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22. Utredning om att inrätta egen onkologiverksamhet i
Region Jämtland Härjedalen (RS/2096/2015)
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen gav i september 2014 § 225 landstingsdirektören i uppdrag att
utreda möjligheterna att inrätta en egen onkologiverksamhet vid Östersunds sjukhus.
Utredningen ska omfatta kostnadsberäkningar och förslag till finansiering av en egen
verksamhet.
Målbilden för område kirurgi är en onkologisk mottagning och en onkologisk/palliativ
avdelning som bemannas av onkologer, palliativmedicinare och underläkare från andra
specialiteter samt sjuksköterskor som kan hantera medicinsk onkologi. Regionen blir
tydligare i beskrivning av verksamheten och det blir en attraktiv arbetsplats. Därmed kan
färdiga onkologer rekryteras och bra förutsättningar ges för de som är under utbildning
att komma tillbaka till en samlad, tydlig, attraktiv verksamhet. En verksamhet av hög
klinisk kvalitet och säkerhet med nöjda patienter, som samtidigt är ekonomiskt
effektiv och skänker tillfredställelse till alla olika kategorier av medarbetare.
Målbilden för onkologiska verksamhet i regionen är för tidig att analysera. Största
volymen och de flesta problem finns inom kirurgiområdet varför erfarenheter där bör
göras innan samordning för hela regionen kan analyseras.
Utredningen delar upp sina förslag för att nå målbilden i tre steg:
Steg 1 Allt bättre NU år 2016-2017:
- Införande av IT-system för dosering av cytostatika,
- Förändring av lokaler på onkologmottagningen,
- ST-läkare inom onkologi ges uppdrag att tillsammans med
onkologmottagningens personal skapa enhetliga rutiner
- Standardiserade vårdförlopp enligt nationella krav beaktas,
- Införande av PICC-line (perifert insatt central kateter)
- Utveckling inom cancerrehabilitering,
- En tredje ST-läkare startar utbildning till onkolog,
- Detaljerna kring hur en onkologisk/palliativ vårdavdelnings ska utformas
diskuteras fram
Steg 2 Målbild om 2-4 år dvs 2018-2020:
- 2018 första onkolog färdigutbildad,
- 2020 andra onkolog färdigutbildad,
- Minskat behov av onkologkonsulter,
- En onkologisk/palliativ avdelning startar i början av perioden.
- Palliativa konsultteamet utökas så att året-runt stöd kan ges, och del av skötsel
av avdelningen kan ske
- Rekrytering av färdig specialist
- Minskning av tjänsteutrymme för kirurger.
- Viss hemtagning av regionvård från Umeå och Sundsvall.
- Analyser för alla cancerverksamheter i Region Jämtland Härjedalen startar med
ambition att all lämplig onkologisk verksamhet samordnas på bästa sätt.
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Steg 3 Målbild om 5-7 år dvs 2021-2023:
- 5 onkologer och 1 ST-läkare finns,
- Ytterligare minskning av tjänsteutrymme för kirurgerna
- Onkologkonsulter med specialkompetens används för att minska patienters
resor till regionvård, inte istället för egen grundbemanning
- Onkologisk/palliativ-avdelning och mottagning med strukturerat, effektivt
arbetssätt och god kvalitet för patienterna finns nu.
Ekonomiska konsekvenser: Hälso- och sjukvårdsdirektören har analyserat
möjligheterna att genomföra utredningens förslag utan kostnadsökningar och ger förslag
i sin analys. Under steg 1 klaras kostnaderna på dagens nivå för att i steg 2 och tre
minska med ca 750 tkr.

Beslutsunderlag
Utredningen: Onkologisk verksamhet i Region Jämtland Härjedalen.
Hälso- och sjukvårdsdirektörens analys

Regiondirektörens förslag

1. Rapportens målbild för onkologisk verksamhet inom område kirurgi antas.
2. Den beskrivna inriktningen i form av tre steg för att nå fram till målbilden
godkänns.
3. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa utveckling av den onkologiska
verksamheten i enlighet med detta beslut och återkomma till regionstyrelsen med
rapport om arbetet en gång per år.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Lisbet Gibson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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23. Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen
2016 (RS/2/2016)
1. Beslut fattade av regiondirektör/ bitr. regiondirektör
Svar på remiss med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSF
2009:28) om blodverksamhet, dnr 4634/2016 (RS/367/2016)
Svar på remiss: Handlingsprogram för ökad säkerhet och trygghet, Åre kommun
(RS/2139/2015)
Svar på remiss: Organdonation – en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)
(RS/1949/2015)
Omdisponering från Finansen (Motsedda) till Vårdvalsnämnden gällande kostnader
för Idrottsmedicinsk mottagning.
Omdisponering från Finansen (Motsedda) till Regionstab gällande avgift till
Samordningsförbundet.
Omdisponering från Finansen (Motsedda) till Regionstab gällande avgift till SKL.
Omfördelning av årsbudget för verksamhetsutvecklare till Utvecklingsavdelningen
(Regionstaben) gällande lönekostnader.
Omdisponering budgetmedel för arbete med produktionsledning från område
Ortopedi till Regionstaben/Utvecklingsenheten.
Omdisponering Kompetensförsörjningsmedel från Finansen (Motsedda) till
Personaldirektören.
Omdisponering budgetmedel avseende lönekostnader från Regionstaben till
Ortopeden.
2. Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2016-02-13—2016-03-11

Regiondirektörens förslag

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
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24. Anmälan av inkomna handlingar till regionstyrelsen
2016 (RS/3/2016)
1. Vårdvalsnämnden: Protokoll från sammanträde 2016-03-03
2. Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträde 201602-04.
3. Gemensamma nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter: Protokoll från sammanträde 2016-02-08.
4. Statens medicinsk-etiska råd: Uttalande om Schablonersättning vid äggdonation
– etiska aspekter.
5. Barnsköterskeföreningen Sverige: Frågor till politiker om utvecklingen av
utbildningsmöjligheter till yrket barnsköterska.
6. Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 16:10 – Krav på legitimation för
vikarier för sjuksköterskor från den 1 januari 2016.

Regiondirektörens förslag

Information om regionstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.
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TILL FULLMÄKTIGE
25.

Årsredovisning 2015 (RS/642/2015)

Ärendebeskrivning
Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen
för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom
annan juridisk person.
Region Jämtland Härjedalens resultat 2015 var -232,3 miljoner kronor. Fullmäktiges
resultatkrav för året var – 96,0 miljoner kronor. Budgetavvikelsen blev -136,3 miljoner
kronor. En ingående ekonomisk obalans samt fortsatt ökade kostnader för egen
personal och bemanningsföretag är de huvudsakliga orsakerna till underskottet.
Från och med 1 januari 2015 har verksamheten för regional utveckling, som tidigare
organiserats inom ett regionförbund, tillförts den nya Region Jämtland Härjedalen. I
samband med detta genomfördes en skatteväxling med kommunerna när ansvaret för
länets kollektivtrafik i sin helhet övertogs av Region Jämtland Härjedalen. Justerat för
detta har kostnaderna för egen personal samt bemanningsföretag ökat med ca 6,7
procent (146 miljoner kronor) jämfört med 2014. Enskilt har kostnaden för
bemanningsföretag ökat med 50 procent (42 miljoner kronor). Läkemedelskostnaden
har ökat med 7,1 procent (25 miljoner kronor). Kostnaden för riks- och regionvård har
minskat med 17 mkr, jämfört med 2014 och ligger nu på en nivå som är ungefär lika hög
som 2013.
Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de
närmast följande tre åren. Resultatet för 2015 innehåller omställningskostnader med 5,7
miljoner kronor avseende omställningsgrupp samt avgångsvederlag.
Efter år 2015 återstod enligt balanskravet totalt 575,2 miljoner kronor att återställa
varav 187,3 miljoner kronor under år 2016. Beräkningen av balanskravet för år 2015
blev, -228 miljoner kronor. Den av fullmäktige beslutade Regionplanen för planperioden
2016-2018 kommer inte att återställa det balanserade resultatet.
Region Jämtland Härjedalens ekonomi är fortfarande mycket ansträngd men
regionfullmäktige och regionstyrelse har tagit beslut om en rad resultatförbättrande
åtgärder inför 2016. Ett långsiktigt arbete pågår för att uppnå en ekonomi i balans, bland
annat i det långsiktiga arbetet med Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning. Flera andra åtgärder har vidtagits för att försöka bromsa
kostnadsutvecklingen. Handlingsplaner för kostnadsminskningar har framtagits av de
flesta områden under 2015 och dessa ska utökas och följas upp även under 2016.
Därefter återstår att även återställa tidigare års underskott. Om åtgärderna i Långsiktig
utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning genomförs enligt tidsplan kommer
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Region Jämtland Härjedalen att uppnå ett positivt resultat 2018 och kan därefter börja
återställa det balanserade underskottet.
Redovisningen av måluppfyllelse utgår från hur verksamheten arbetat utifrån
regionplanens framgångsfaktorer samt måluppfyllelse för regionövergripande mål/mått i
regiondirektörens verksamhetsplan. De målen utgår från regionplanens övergripande
mål. Redovisningen visar att av de 20 mål som regiondirektörens verksamhetsplan
innehåller så har fem stycket nått angiven målnivå, alla inom området Patient. Fyra av
målen har inte riktigt uppnått angiven målnivå. Nio av målen är mer än 10 procent ifrån
angiven målnivå och två av målen har inte kunnat följas upp.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 för Region Jämtland Härjedalen inklusive bilagor

Regiondirektörens förslag

1. Årsredovisningen 2015 överlämnas till Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen för
granskning.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Årsredovisningen för 2015 godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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26. Grafisk profil för Region Jämtland Härjedalen
(RS/426/2015)
Ärendebeskrivning
I april 2015 antogs en grafisk profil för Region Jämtland Härjedalen. Därefter har ett
varumärkesarbete gjorts och ett beslut om en Varumärkespolicy för Region Jämtland
Härjedalen antagits. I varumärkespolicyn beslutades Visionen - En region att längta till
och växa i, Kärnvärdena – välkomnande, pålitlig och handlingskraftig samt
Positioneringen av att vara en region i rörelse. För att den grafiska profilen ska kunna
spegla varumärkespolicyns olika delar och på så vis, via det visuella uttrycket, förstärka
varumärket har vissa delar i profilen reviderats och uppdaterats.
Den grafiska profilen har uppdaterats primärt med effektteckensnitt, dekorelement,
komplementfärger och bildspråk.

Beslutsunderlag

Reviderad Grafisk profil för Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reviderad Grafisk profil för Region Jämtland Härjedalen antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Kommunikationschef

Gun Råberg Kjellerstrand
Kommunikationschef
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27.

Kommunikationspolicy (RS/369/2016)

Ärendebeskrivning
I november 2015 antog Region Jämtland Härjedalen en varumärkespolicy. Som en följd
av det bör nuvarande kommunikationspolicy - beslutad 2012 av dåvarande Jämtlands
Läns landsting - revideras. Regionbildningen 2015 kräver också en revision av policyn.
Kommunikationspolicyn beskriver hur organisationen ska kommunicera både internt
och externt. Grundstenarna i kommunikationspolicyn är löftet till medborgarna,
visionen En region att längta till och växa i samt de kärnvärden – välkomnande, handlingskraftig
och pålitlig – som verksamhet, medarbetare och budskap ska präglas av.
Kommunikationen ska även förmedla att organisationen befinner sig i rörelse mot det
nytänkande och mot det moderna. Den ska underlätta för verksamheterna inom
organisationen att nå de mål som fastställs av såväl politisk- som tjänstemannaledning
samt stärka organisationens förtroendekapital och motverka att förtroendet minskar.
Policyn ska även bidra till att platsvarumärket stärks och att attraktionsvärdet för
regionen ökar. Den fastställer även att kommunikationsavdelningen fungerar som garant
för att organisationens externa information kvalitetssäkras.

Beslutsunderlag

Förslag till kommunikationspolicy för Region Jämtland Härjedalen.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Kommunikationspolicy för Region Jämtland Härjedalen antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Kommunikationschef

Gun Råberg Kjellerstrand
Kommunikationschef
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28. Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen
(RS/248/2015)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 29-30 september 2015 om en
remissversion av Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen. Policyn gick på
remiss till regionala utvecklingsnämnden. Nämnden behandlade policyn på sitt
sammanträde den 13 oktober och lämnade synpunkter som nu inarbetats i slutversionen
av policyn. Hur synpunkterna hanterats beskrivs i bilaga.
Regionfullmäktige hanterade ärendet den 9-10 februari 2016, och beslutade om
återremiss. Policyn har därefter tydliggjorts och kompletterats under avsnitt Värdering:
”Grundprincipen är att Region Jämtland Härjedalen ska vara reklamfritt.”
Sponsring är ett affärsmässigt samarbetsavtal. Sponsring får inte utgöra ett otillåtet stöd
till enskilt företag eller innebära att kravet på objektivitet kan ifrågasättas. Lagen om
offentlig upphandling, skattelagstiftning och marknadsföringslagen ska beaktas.
Regionen är i huvudsak finansierad med skatteintäkter och det krävs gemensamma
regler för att inte riskera att förtroende och opartiskhet kan ifrågasättas. Region
Jämtland Härjedalen har sedan tidigare en restriktiv inställning till sponsring och det nya
förslaget till policy innebär att regionen inte ska sponsra extern part eller själv ta emot
sponsring.
I Region Jämtland Härjedalens uppdrag ingår att främja utveckling och tillväxt. Om
regionen vill bidra ekonomiskt med anledning av ett större publikt evenemang med
internationell och medial uppmärksamhet, kan det ses som en naturlig del av uppdraget.
Regionen definierar inte detta som sponsring. Beslut om sådant stöd ska baseras på en
skriftlig förfrågan. Beslut ska fattas av styrelse eller nämnd och insatsen ska följas upp
och utvärderas.
Sponsringspolicyn omfattar inte stöd till organisationer utan det regleras i Regler och
villkor för bidrag till externa organisationer samt länskulturens övriga stödformer
(LS/926/2014). Regler för gåvor och donationer (LS/324/1998) innehåller idag ett
avsnitt om sponsring. När den nya sponsringspolicyn har fastställts bör detta
styrdokument uppdateras.

Beslutsunderlag
Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen, reviderad version 2016-03-07
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2016-02-10, § 19
Hantering av inkomna synpunkter sponsringspolicy – bilaga, 2015-11-09
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2015-10-13, § 142
Remissvar från Regionala Utvecklingsnämnden

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

34(48)

2016-03-15

1. Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen fastställs.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att uppdatera Regler för gåvor och donationer.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden
Ekonomidirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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29. Regler för spridning av information samt
fotografering och inspelning i Region Jämtland
Härjedalens lokaler (RS/1140/2015)
Ärendebeskrivning
I Region Jämtland Härjedalen finns många lokaler där allmänheten har tillträde.
Väntrum och entréer där patienter vistas i väntan på undersökning, behandling eller
besked har särskild roll. God medicinsk kvalitet och omsorg om individen börjar redan
där. Motsvarande professionella kvalitet och omsorg ska naturligtvis gälla mot besökare
i offentliga lokaler där exempelvis kultur, utbildning och mötesplatser tillhandahålls.
Samtidigt är det intressanta platser för företag, opinionsbildare och andra aktörer som
vill sprida information och budskap.
Kommuner/landsting ska bedriva verksamhet på sådant sätt att allmänhetens
förtroende upprätthålls. Därför behövs regler för vad som får spridas och av vilka, samt
fotografering och inspelning. Jämtlands läns landsting antog motsvarande
(LS/372/2013), som behöver revideras efter regionbildningen.
Regionala utvecklingsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till
reviderade regler. Nämndens synpunkter har beaktats i det slutliga förslaget.
Vid regionfullmäktiges sammanträde 9-10 februari 2016 återremitterades ärendet med
önskemål om djupare analys, bland annat av vilka konsekvenser reglerna får på befintligt
material. I handläggningen efter det har inga ändringar gjorts i förslaget. I
beslutsunderlaget finns en motivering till varför och ett förtydligande av vilka
konsekvenser reglerna får.

Beslutsunderlag

Förslag till Regler för spridning av information samt fotografering och inspelning i
Region Jämtland Härjedalens lokaler
Hantering av inkomna synpunkter vid återremiss av regler för spridning av information
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2016-02-10, § 20
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2015-10-13, § 143
Remissvar Regionala utvecklingsnämnden - Regler för spridning av information samt
fotografering och inspelning i Region Jämtland Härjedalens lokaler

Regiondirektörens förslag

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

Gun Råberg Kjellerstrand
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Kommunikationschef

Utdrag till
Kommunikationschef
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30. Trafikförsörjningsprogram 2016-2020
(RS/102/2016)
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-03-01, § 38

Ärendebeskrivning

Sedan lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) trädde i kraft 2012 ska det i varje region
finnas ett regionalt trafikförsörjningsprogram, som är fastställt av den regionalt
kollektivtrafikmyndigheten. Region Jämtland Härjedalen är regional
kollektivtrafikmyndighet. Programmet är det strategiska styrdokument som beskriver
hur kollektivtrafiken ska utvecklas. Det ska omfatta vardagsresandet inom regionen samt
till angränsande regioner och ligga till grund för beslut om allmän trafikplikt.
Programmet antogs av regionala utvecklingsnämnden § 191, 2015-12-15 och skickades
2016-01-26 till regionfullmäktige för beslut. Regionstyrelsen återremitterade ärendet till
regionala utvecklingsnämnden 2016-02-09 § 31, eftersom en beskrivning av tillgänglig
kollektivtrafik i prioriterade stråk för personer med funktionshinder saknades.
Trafikförsörjningsprogrammet har nu kompletterats med dessa uppgifter (bilaga 3 samt
redovisningar 3A och 3B).

Beslutsunderlag

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 – 2020
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer 2015-10-15, § 33.
Regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 191.
Arbetsutskottet 2016-01-12, § 8.
Regionala utvecklingsnämnden 2016-01-26, § 10.
Regionstyrelsen 2016-02-09, § 31.
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 31.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Trafikförsörjningsprogram 2016-2020 antas.
2. Regionala utvecklingsnämnden ska verka för att kommunerna åtgärdar
busstationer i de prioriterade stråken med avseende på brister i tillgängligheten
enligt bilaga 3 B.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

38(48)

2016-03-15

1. Trafikförsörjningsprogram 2016-2020 antas.
2. Regionala utvecklingsnämnden ska verka för att kommunerna åtgärdar
busstationer i de prioriterade stråken med avseende på brister i tillgängligheten
enligt bilaga 3 B.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Trafikförsörjningsprogram 2016-2020 antas.
2. Regionala utvecklingsnämnden ska verka för att kommunerna åtgärdar
busstationer i de prioriterade stråken med avseende på brister i tillgängligheten
enligt bilaga 3 B.
-------------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till

Regionfullmäktige; Länstrafiken i Jämtlands län AB; Norrtåg AB

39(48)

2016-03-15

31. Ändring i Business Peak Region ABs (BPR AB)
bolagsordning (RS/468/2016)
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-03-01, § 36

Ärendebeskrivning

Representanter för BPR AB har informerat Region Jämtland Härjedalen att i samband
med registreringen av BPR AB hos Bolagsverket har Bolagsverket konstaterat att en
justering av bolagsordningen måste göras för att Bolagsverket skall kunna registrera
bolaget.
Det visade sig vid registreringen, att det nya namnet fanns registrerat som ett varumärke
tillhörande ett spanskt bolag med en något liknande verksamhetsbeskrivning.
Efter muntlig överenskommelse med Bolagsverket skall en ändring av
verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen göras för att få namnet godkänt och
registrerat.
Bolagsstämma för denna justering genomförs via skriftlig procedur.
I den gamla lydelsen, § 3 Verksamhet, som Region Jämtland Härjedalen tidigare godkänt
är lydelsen:
”Bolaget skall främja en hållbar tillväxt genom utveckling av en kreativ och innovativ
miljö för utveckling av människor och företag. Bolaget gör det genom att stödja
befintliga och nya företag samt aktivt arbeta för nya etableringar inom regionen.”
I den nya beskrivningen är lydelsen:
”Bolaget skall främja en hållbar tillväxt med att erbjuda en kreativ och innovativ miljö
för människor och företag. Bolaget gör det genom att stödja företag samt aktivt arbeta
för nya etableringar inom regionen Jämtland-Härjedalen.”

Förvaltningschefens förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige
Ändringen i bolagsordningen för Business Peak Region AB antas.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige
Ändringen i bolagsordningen för Business Peak Region AB antas.
-----------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
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Regionstabschef

Utdrag till
Regionfullmäktige; Områdeschef Näringsliv; Business Peak Region AB
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32. Köp av fastigheten Myggan 1, Tysta vägen 1 i
Östersund (RS/511/2016)
Handlingar lämnas senare.
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33. Svar på medborgarförslag från Anna Lindström, om
regionens kollektivtrafik (RS/36/2016)
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-03-01, § 41

Ärendebeskrivning

Anna Lindström, Grötingen Bräcke, har skrivit ett medborgarförslag och föreslår att
hänsyn tas till näringsidkare i kommunerna, att samordning sker med tidtabeller i alla
förekommande transportsätt och att upphandlingen kollar att de som bedriver
verksamhet har kollektivavtal.
Regionaltågstrafiken med Norrtåg har planerats för ankomsttider i Sundsvall och
Östersund som passar för studie- och arbetspendling samt anslutning till andra tåg,
främst i Sundsvall. Kollektivtrafiken med bil och buss planeras med utgångspunkt från
kända resbehov ex vis arbets- och skolpendling. I den lokala trafiken är skoltiderna
mycket styrande. Jämtlands län är stort och förhållandevis glest befolkat. Det ger ett
glest trafikutbud som är planerat utifrån olika behov. Det är önskvärt, men i praktiken
inte möjligt, att få all trafik att passa för anslutning så att samtrafik uppstår.
Kollektivtrafiken med buss och bil i Jämtlands län är upphandlad. Avtalstiderna brukar
vara 8-10 år. En längre tid ger en bra trygghet för trafikutövaren, men en större låsning
om stora förändringar i trafiken behöver vidtas. En avvägning görs vid varje
upphandlingstillfälle.
En offentlig upphandling, som en upphandling av kollektivtrafik är, är mycket reglerad.
Krav ställs inte bara på att en viss trafik ska utföras, utan även på kvalitet i utförandet,
tillgänglighet, miljökrav, bemötande, krav på trafikutövaren som arbetsgivare och även i
andra avseenden att denne följer svensk lag och gällande kollektivavtal. En offentlig
upphandling annonseras och görs känd, det är önskvärt att många konkurrerande anbud
kommer in.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag regionens kollektivtrafik, Anna Lindström 2015-12-30.
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 34.

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

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
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Medborgarförslaget anses besvarat.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

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

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till

Förslagsställare; Regionfullmäktige; Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer
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34. Svar på motion från Berit Johansson (C) och Mats
Gärd (C) om Grön rehabilitering (RS/1805/2015)
Ärendebeskrivning
I en motion till Regionfullmäktige föreslår Berit Johansson (C) och Mats Gärd (C) att
Grön rehabilitering ska finnas med och erbjudas som rehabiliteringsform och
behandlingsmetod inom Region Jämtland Härjedalen, på liknande sätt som den
konventionella rehabiliteringen.
Enligt motionen styrker forskning att förebyggande arbeten och rehabiliterande insatser
som inkluderar djur och naturupplevelser, i samvaro med andra i liknande situation, är
framgångsrika. Motionen hänvisar bland annat till Rehabträdgården vid Alnarp i Skåne
och Göteborgs botaniska trädgård, som på uppdrag av Västra Götalandsregionen driver
grön rehabilitering för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.
Det finns idag ett stort intresse för naturunderstödd rehabilitering och ämnet är väl
beforskat. Naturunderstödd rehabilitering har visat sig vara effektfullt för att korta
sjukdomsepisoden hos vissa grupper, möjliggöra tidigare återgång till arbetslivsinriktade
aktiviteter samt ge en upplevelse av ökad livskvalitet.
Enligt Arbetsmiljöverkets rapport "Arbetsorsakade besvär 2014" är den vanligaste
orsaken till arbetsrelaterade besvär stress och andra psykiska påfrestningar och behovet
av insatser är stort.
Alnarps rehabiliteringsträdgård tar sedan många år emot personer som är sjukskrivna på
grund av stress. Alnarp har genom sin forskning blivit ledande inom ämnesområdet
naturbaserad vård och rehabilitering och kombinerar teorier från miljöpsykologi,
landskapsarkitektur och trädgård med medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi och
psykoterapi. Resultat från forskningen används både i offentlig och privat verksamhet
och flera landsting bygger idag upp rehabiliteringsträdgårdar med Alnarp som förebild.
Nedan ges några exempel på pågående insatser i landsting och regioner:
• Region Skåne har upphandlat tio landsbygdsföretag till att driva naturbaserad
rehabilitering. Rehabiliteringen ingår i deras ordinarie vård.
• Region Jönköping erbjuder via sina vårdenheter Grön rehabilitering till personer
som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade
besvär. Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med
vårdenhet, arbetsplats/Arbetsförmedling och Försäkringskassa.
• Regionstyrelsen i Halland beslutade september 2015 att utarbeta ett underlag för
hur regionen ska kunna upphandla eller på annat sätt erbjuda Grön
rehabilitering som komplement till annan vård. Viljeinriktningen är att Grön
rehabilitering ska erbjudas inom ramen för offentligt finansierad hälso- och
sjukvård.
• Landstinget Dalarna erbjuder Grön förrehabilitering som ett första steg för
personer som behöver stöd efter lång sjukskrivning eller arbetslöshet.
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Verksamheten består i huvudsak av vistelse i skoglig miljö och målsättningen är
att individerna ska gå vidare till en arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatserna
finansieras av Samordningsförbundet.
I Jämtlands län har ett antal försök med Grön rehabilitering genomförts. Resultaten har
varit övervägande positiva men samtliga projekten har avslutats då man inte kunnat lösa
den långsiktiga finansieringen.
Innan ett beslut fattas om att införa Grön rehabilitering som rehabiliteringsform och
behandlingsmetod i Region Jämtland Härjedalen bör det utredas om det finns
vetenskaplig evidens för metoden och utifrån det bör processen tydliggöras avseende i
vilken form insatserna ska erbjudas, utifrån vilka kriterier och hur insatserna ska
finansieras.

Beslutsunderlag
Motion från Berit Johansson (C) och Mats Gärd (C) om Grön rehabilitering

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda evidensen och förutsättningarna för att
införa naturunderstödd rehabilitering som rehabiliteringsform och
behandlingsmetod och återkomma med ett förslag till regionstyrelsen november
2016.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör
avdelningen

Utdrag till

Carsten Dencker
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska

Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
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35. Svar på motion från Mats El Kott (FP) om
byggverksamhet (RS/1877/2015)
Ärendebeskrivning
Mats El Kott föreslår i en motion att Region Jämtland Härjedalen snarast startar
byggverksamhet i egen regi för att bygga personalbostäder och/eller andra bostäder och
egna andra lokaler. Det ska särskilt beaktas att tillvarata nytillkommande vuxnas
yrkeskunskaper. Alternativt kan ägardirektiv till Landstingsbostäder ge instruktion av
samma slag.
Region Jämtland Härjedalen äger Landstingsbostäder i Jämtland AB som är ett
allmännyttigt bostadsbolag. Bolaget har uppdraget att äga, bygga och förvalta
personalbostäder och verksamheten ska bedrivas i rekryteringsfrämjande syfte. Ett
allmännyttigt bostadsbolag ska agera på affärsmässiga vilkor, såsom att ta ut
marknadsmässiga hyror och kunna ge avkastning till ägaren. Ett byggande av
personalbostäder kan alltså endast ske om det är ekonomiskt försvarbart.
Att bygga andra bostäder än personalbostäder ligger utanför den kommunala
kompetensen för Region Jämtland Härjedalen. Det finns ett förbud mot att bedriva
näringsverksamhet i vinstsyfte. Fr.o.m. den 1 januari 2014 har lagen som reglerar
kommunernas bostadsförsörjningsansvar gett kommunerna ett tydligare kommunalt
ansvar för bostadsförsörjningen. Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning ska
beskriva hur hänsyn har tagits till nationella och regionala mål och planer dvs. ett
regionalt perspektiv har införts.
Region Jämtland Härjedalen har idag en mycket slimmad fastighetsverksamhet som
sköter ombyggnadsbehov för att anpassa egna och inhyrda lokaler till vårdens
utveckling. Det finns ingen möjlighet med dagens organisation att utöka verksamheten
med egen byggverksamhet. Samtliga byggnads- och installationsarbeten utförs med
externt upphandlade företag. Region Jämtland Härjedalens fastighetsdriftavdelning
arbetar endast med underhåll och tillsyn samt mindre ombyggnadsarbeten.
Att starta egen byggverksamhet bedöms inte vara en lämplig åtgärd sett ur Region
Jämtland Härjedalens uppdrag att främja regional utveckling. I stället för att konkurrera
med privata företag bör Region Jämtland Härjedalen nyttja den privata konkurrensen
för att få bästa möjliga pris vid upphandlingar.
När det gäller att ta tillvara nytillkomna kvinnors och mäns yrkeskunskaper har Region
Jämtland Härjedalen prioriterat att initialt satsa på att fånga upp nyanlända med
vårdkunskap. Det arbetet har intensifierats i år och en fördjupad kunskap om
integrationsarbete kommer att byggas upp i organisationen. Därefter kan ställning tas
om en eventuell breddning till även andra yrkesgrupper.

Beslutsunderlag

Motion från Mats El Kott (L) om byggverksamhet.
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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