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

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 90 Ansvarsprövning 2015 (RS/452/2016)
Ärendebeskrivning
Fullmäktiges presidium beslutade 29 mars 2016, § 27 att, med anledning av att regionens
revisorer o revisionsberättelsen för 2015 avstyrkt att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet,
bereda regionstyrelsen och de ledamöter och tjänstgörande ersättare som avgått från
regionstyrelsen under 2015 möjlighet att inkomma med förklaring till vad som anförts i
revisionsberättelsen.
För regionstyrelsens del har revisorerna i huvudsak anfört följande. Regionstyrelsens
styrning, ledning och kontroll har för 2015 inte varit tillfredsställande. Resultatet enligt
årsredovisning 2015 innebär att regionen för femte året i rad inte lever upp till
kommunallagens krav om en ekonomi i balans. Regionens budget för 2015 var inte
balanserad enligt kommunallagens krav. Den ekonomiska situationen har under 2015
förvärrats jämfört med föregående år. Åtgärder i form av långsiktiga utvecklingsplaner,
handlingsplaner och beslut har inte varit tillräckliga för att åstadkomma en förbättrad
ekonomi. Några ytterliga och kraftfulla åtgärder för att i närtid vända den ekonomiskt
negativa utvecklingen har inte kunnat återfinnas vid granskningen av styrelsens
protokoll. Flertalet av verksamhetsmålen har inte uppnåtts utan påvisar stora brister i
måluppfyllnad. Problem med införande av det vårdadministrativa systemet Cosmic har
medfört bortfall av produktion och på grund av bristande datakvalitet har inte någon
tillförlitlig produktionsstatistik kunnat presenteras i årsredovisningen. Regionen lever
inte upp till kommunallagens krav på åtgärdsplan för återställande av underskott från
tidigare år. Årets resultat innebär att regionen inte uppnår de finansiella eller
verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning.
Regionstyrelsen har utarbetat en förklaring över revisorernas synpunkter. Förklaringarna
sammanfattas enligt följande.
Under 2015 har fler åtgärder för en förbättrad styrning ledning och kontroll gjorts.
Bland annat har reglementet för intern kontroll arbetats om, ett nytt regelverk för
investeringar fastställts. En ny organisation med tydligare ansvar på första och andra
linjens chefer införts. En kompetenskartläggning med behov på 1,4,8 och 12 års sikt har
gjorts. Antalet AT och ST tjänster har utökats.
Region Jämtland Härjedalens budgeterade resultat fastställdes av fullmäktige till -96 mkr.
Justerandes sign
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Syftet var bland annat att hantera underskottet i ett långsiktigt perspektiv. Åtgärden gav
inte önskad effekt varför arbetet med budget åter innebär att uppnå ett nollresultat.
Handlingsplaner för kostnadsminskningar har tagits fram. Nästa steg är att återställa
tidigare års underskott. Enligt långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning
ska ett positivt resultat uppnås 2018
Regionstyrelsen förstår revisorernas synpunkter att styrelsens och direktörens
verksamhetsplaner inte godkänts av överordnad nivå och kommer under 2016 att ändra
arbetssätt. En särskild uppföljning har gjorts av regionstyrelsens verksamhetsplan som
visar att verksamheterna arbetar i regionstyrelsens utpekade riktning. Regionstyrelsen är
dock bekymrad över den låga måluppfyllelsen av regiondirektörens mätbara mål.
Underskottet för 2015 är större än 2014 trots att regionstyrelsen vidtagit en rad åtgärder
för att minska kostnaderna. Under 2015 har åtgärderna inneburit ca 40 mkr i minskade
kostnader. Många åtgärder har inte hunnit ge effekt under 2015 men väntas ge resultat
2016 och åren framöver.
Den komplexa verksamhet som sjukvården är medger inte stora kraftfulla
verksamhetsminskningar. Det krävs en mängd åtgärder och en daglig styrning där
resurserna används på bästa möjliga sätt. Regionstyrelsen har påbörjat det arbetet under
2015 och kommer att fortsätta tills en ekonomi i balans uppnåtts och det ackumulerade
underskottet kan börja återställas.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2015 för Region Jämtland Härjedalen
Revisionsrapport 2015 Årets granskning av Region Jämtland Härjedalen
Förslag till förklaring från regionstyrelsen

Regionstyrelsens ordförandes förslag

1. Utarbetat förslag till förklaring överlämnas till fullmäktiges presidium.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Utarbetat förslag till förklaring överlämnas till fullmäktiges presidium.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning
Elin Lemon, Thomas Andersson båda (C) och Anna Hildebrand (MP) deltar inte i
beslutet.

Utdrag till
Regionfullmäktiges presidium
Justerandes sign
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§ 91 Möjlighet till avgiftsfri uppdelning av betalning av
patientavgift vid besök inom öppenvård (RS/200/2015)
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade 2016-02-09 - 10, § 10 att möjlighet till avgiftsfri uppdelning
av betalning av inom en bestämd tidsrymd, till exempel fem och tio månader, ska
införas. Med anledning av beslutet har förslag till regler tagits fram för betalning av
patientavgifter för öppenvård.
Huvudregeln för betalning av patientavgifter för öppenvård är att avgiften betalas i
samband med besöket. Kan betalning vid besöket inte göras får patienten en faktura på
avgiften med betalning av avgiften inom 30 dagar. En fakturaavgift tas ut i dessa fall
med vissa undantag. Regionfullmäktiges ovannämnda beslut innehöll också beslut om
införande av självbetjäning vid receptionen vid Östersunds sjukhus med betalsättet
fakturering (utan faktureringsavgift) och samlingsfakturering. Fullmäktigebeslutet
kommer att medföra en ändring av reglerna för betalning när självbetjäningen och
samlingsfaktureringen införs.
Region Jämtland Härjedalen erbjuder två alternativ till huvudregeln för betalning av
öppenvårdsavgifter. Patienten kan endast välja ett av alternativen.
Alternativ 1. Om en patient önskar att få avbetala avgiften för ett öppenvårdsbesök ska
patienten erbjudas att avgiftsfritt flytta fram betaldatumet 60, 90 eller 120 dagar från
besökstillfället. Patienten kan delbetala summan under perioden fram till betaldatumet.
Alternativ 2. En patient kan i samband med det första besöket köpa ett frikort på
avgiftsfri avbetalning för en frikortsperiod på 12-månader. Patienten ska då ingå en
överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen. Villkoren för köpet framgår av ett
framtaget förslag till överenskommelse om delbetalning av frikort.
Enligt förslaget kan patienten dela upp betalningen för frikortet enligt ett av följande
alternativ:
- betala hela beloppet 1 100 kronor på en faktura med förfallodag 30 dagar efter
fakturadatum,
- betala av beloppet på 5 månader med 220 kronor per månad eller
- betala av beloppet på 10 månader med 110 kronor per månad.
Ingen faktureringsavgift ska tas ut av patienten vid betalning enligt de två alternativen.
Reglerna ska gälla även för de privata vårdgivarna.

Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse om delbetalning av frikort.
Justerandes sign
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen erbjuder två alternativ till huvudregeln för betalning av
öppenvårdsavgifter. Patienten kan endast välja ett av alternativen.
Alternativ 1. Om en patient önskar att få avbetala ett öppenvårdsbesök ska patienten
erbjudas att avgiftsfritt flytta fram betaldatumet 60, 90 eller 120 dagar från
besökstillfället. Patienten kan delbetala summan under perioden fram till betaldatumet.
Alternativ 2. En patient kan i samband med det första besöket köpa ett frikort på
avgiftsfri avbetalning för en frikortsperiod på 12-månader. Patienten ska då ingå en
överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen med villkor och avbetalningstider
som framgår av förslag till överenskommelse om delbetalning av frikort.
Faktureringsavgift tas inte ut av patienten vid betalning enligt de två alternativen.
Reglerna gäller även för de privata vårdgivarna.

Yrkande
Thomas Andersson (C) yrkar att styrelsen får en tydlig redovisning av kostnader för
fakturering av patientavgifter inom regionen.

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

1. Styrelsen ska få en tydlig redovisning av kostnader för fakturering av
patientavgifter inom regionen.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen erbjuder två alternativ till huvudregeln för
betalning av öppenvårdsavgifter. Patienten kan endast välja ett av alternativen.
Alternativ 1. Om en patient önskar att få avbetala ett öppenvårdsbesök ska
patienten erbjudas att avgiftsfritt flytta fram betaldatumet 60, 90 eller 120 dagar
från besökstillfället. Patienten kan delbetala summan under perioden fram till
betaldatumet.
Alternativ 2. En patient kan i samband med det första besöket köpa ett frikort
på avgiftsfri avbetalning för en frikortsperiod på 12-månader. Patienten ska då
Justerandes sign
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ingå en överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen med villkor och
avbetalningstider som framgår av förslag till överenskommelse om delbetalning
av frikort.
Faktureringsavgift tas inte ut av patienten vid betalning enligt de två
alternativen.
Reglerna gäller även för de privata vårdgivarna.

Utdrag till
Regionfullmäktige
Ekonomidirektör

Justerandes sign
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