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3.

Regiondirektörens rapport 2016 (RS/7/2016)

-

Regionfrågan

-

Uppföljning arbetade timmar, 2013-års nivå

-

Bemanningssituationen

-

Virtuellt hälsorum i Funäsdalen

-

Uppföljning av värdegrundsarbetet

-

Information från Landstingsledningsseminarium

-

Inför NRF direktion

-

Planering inför sommaren
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4. Tertialrapport april 2016 (RS/782/2016)
Handlingar lämnas senare.
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5. Likviditetsrapport 2016 (RS/453/2016)
Ärendebeskrivning
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under första tertialet
2016 av Region Jämtland Härjedalens likviditet, kortsiktiga likviditetsförvaltning samt
pensionsportfölj.

Beslutsunderlag

Likviditetsrapport per 2016-04-30

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

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finansekonom

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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6. Regionstyrelsens uppföljning 2016 om Lean
(RS/584/2016)
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 uppföljningsområden som har valts ut för 2016. Enligt den ska
regionstyrelsen på sitt möte den 24 --25 maj bland annat följa upp Leanarbetet. Denna
rapport utgår från genomfört arbete under 2015 och första kvartalet 2016.
Antalet förbättringsarbeten kopplat till lean sprider sig och avrop gällande stöd ökar.
Detta gäller avrop om stöd vid värdeflödesanalyser, målstyrningstavlor, produktionsoch kapacitetsplanering, planeringsdagar och APT. Det kommer även fler och fler
förfrågningar om deltagande vid den interna Leanutbildningen. Detta gör att
utbildningen kommer att ges i dubbla omgångar till hösten. En rad aktiviteter har
genomförts och pågår. Några exempel är Leanfrödagar, Leanfrukost, kunskapstorg och
ledarutvecklingsprogram. I verksamheterna har en rad förbättringsarbeten genomförts
och flera pågår. Utmaningen under 2016 är att ytterligare bredda Leantänket i
organisationen samt möta efterfrågan av lean från verksamheterna.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsens uppföljning 2016 av Lean

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens uppföljning av Lean godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Leansamordnare

Mikael Ferm
Chef regionstaben
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7. Regionstyrelsens uppföljning 2016 om integration
(RS/726/2016)
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 uppföljningsområden som har valts ut för 2016. Enligt den ska
regionstyrelsen på sitt möte den 27 – 28 april bland annat följa upp integration.
Regionfullmäktige beslutade i februari 2016 om den Regionala Strategi för ökad
inflyttning och förbättrad integration vilken innehåller fyra prioriterade områden och ett
avsnitt om genomförande.
Ett av den Regionala Utvecklingsnämndens speciella och prioriterade områden är
Integration. Integrations- och mångfaldsfrågor ingår även i överenskommelsen om
regional samverkan med länets kommuner.
Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen,
Migrationsverket och Försäkringskassan en Regional Överenskommelse (RÖK),
gällande mottagning, etablering och integration av asylsökande, ensamkommande barn
och unga och personer i etableringen. Uppföljningsrapport lämnas som bilaga.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsens uppföljning 2016 om integration.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens uppföljning av integration godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Håkan Lundmark
Områdeschef kompetens och utbildning

Biträdande regiondirektör, områdeschef kompetens och förvaltning
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8. Uppföljning av Regionstyrelsens internkontrollplan
2016 (RS/564/2016)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade den 22—33 februari 2016 att anta regionstyrelsens plan för
internkontroll 2016. Enligt gällande internkontrollreglemente ska regelbunden
uppföljning av intern kontroll ske vid styrelsens sammanträden i maj och november
2016.
De områden som ingår i regionstyrelsens internkontrollplan och har följts upp är
varumärkespolicy, lagefterlevnad av material på regionens webbplats, intrång i ITsystem, skadlig kod i IT-system, referenstagning vid rekrytering, chefsutbildning,
ärendeprocessen, efterlevnad av gällande upphandlingspolicy, kontroll av felaktiga
utbetalningar och uppföljning av delegationer.
De uppföljningar som nu gjorts visar att verksamheterna, efter framtagandet av aktuell
plan för intern kontroll, arbetat aktivt med sina riskområden.

Beslutsunderlag

Bilaga – uppföljning av styrelsens plan för intern kontroll

Regiondirektörens förslag

Genomförda uppföljningar enligt internkontrollplan godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Chef regionstaben
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9. Miljöbokslut 2015 (RS/673/2016)
Ärendebeskrivning
Miljöbokslut upprättas årligen utifrån kraven i EMAS-förordningen samt fastställt
kontrollprogram för Östersunds sjukhus.
Förutom uppföljning av målen i övergripande handlingsplan för miljö så redovisas även
data utifrån de obligatoriska miljöindikatorerna i EMAS-förordningen, parametrarna i
kontrollprogrammet samt de miljöaspektsförteckningar som är upprättade för vår
verksamhet.

Beslutsunderlag
Miljöbokslut 2015

Regiondirektörens förslag
Miljöbokslut 2015 godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Miljöstrateg

Mikael Ferm
Regionstabschef
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10. Svar på granskning av regionstyrelsens
kostnadskontroll (RS/486/2016)
Ärendebeskrivning
Revisionskontoret har på uppdrag av regionens revisorer genomfört en förstudie av
regionstyrelsens kostnadskontroll som ett underlag för att avgöra om det finns
anledning av göra en fördjupad granskning inom området.
I skrivelse REV 26/2015 önskar revisorerna få regionstyrelsens syn på ett antal
iakttagelser. Ett förslag till svar har upprättats inom ekonomi- och personalavdelningen.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på granskning av regionstyrelsens kostnadskontroll
Skrivelse Granskning av Regionstyrelsens kostnadskontroll
Revisionsrapport Förstudie: styrelsens kostnadskontroll

Regiondirektörens förslag

Svar på granskning av regionstyrelsens kostnadskontroll lämnas till Revisorerna i Region
Jämtland Härjedalen enligt upprättat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
Ekonomidirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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11. Svar på granskning av Kunskapsstyrning
(RS/609/2016)
Ärendebeskrivning
Revisorerna för Region Jämtland Härjedalen har genom sitt revisionskontor genomfört
en granskning av kunskapsstyrning. Granskningens övergripande syfte är att översiktligt
granska om styrelsen för Region Jämtland Härjedalen har en tillfredsställande styrning
och kontroll över kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.
Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på Granskning av Kunskapsstyrning
Skrivelse Granskning av Kunskapsstyrning
Revisionsrapport: Granskning av Kunskapsstyrning

Regiondirektörens förslag

Svar på granskning av kunskapsstyrning skickas till Revisorerna i Region Jämtland
Härjedalen enligt upprättat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör
avdelningen

Utdrag till

Carsten Dencker
Chef Hälso-och sjukvårdspolitiska

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
Chef Hälso-och sjukvårdspolitiska avdelningen
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12. Uppdrag till regionstyrelsens ordförande om svar på
remiss Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)
(RS/579/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har av Justitiedepartementet getts möjlighet att lämna
synpunkter på slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11).
Utredningens uppdrag har varit att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för
ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. I uppdraget har ingått att
• lämna förslag som ger ensamstående en möjlighet till assisterad befruktning i
motsvarande utsträckning som gifta par och sambor,
• ta ställning till om det ska krävas en genetisk koppling mellan barnet och den
eller de tilltänkta föräldrarna vid assisterad befruktning,
• ta ställning till om surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige, med utgångspunkten
att detta i sådant fall ska vara altruistiskt,
• ta ställning till om det behövs särskilda regler för de barn som har tillkommit
genom surrogatmoderskap utomlands,
• ta ställning till om det avskaffade steriliseringskravet och förbudet mot
bibehållen fortplantningsförmåga vid ändrad könstillhörighet kan medföra
problem vid tillämpningen av bl.a. den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen, samt
• föreslå de följdändringar i den föräldraskapsrättsliga regleringen och i annan
lagstiftning som behövs.
Den del av uppdraget som avsett ensamståendes möjlighet till assisterad befruktning har
redovisats den 16 maj 2014 i delbetänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
(SOU 2014:29). I detta slutbetänkande redovisas övriga delar av uppdraget.
Utredningen föreslår bland annat att kravet på genetisk koppling bör avskaffas och att
man bör tillåta behandlingar med enbart donerade könsceller inom svensk hälso- och
sjukvård. Behandlingarna bör kunna utföras med ett donerat ägg och donerade
spermier, eller med ett donerat befruktat ägg. Utredningen föreslår vidare att
kommersiellt surrogatmoderskap inte bör tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård, och
att samhället dessutom bör motverka denna typ av surrogatmoderskap. Inte heller
altruistiskt surrogatmoderskap bör tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård.
Synpunkter på remissen ska vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 23 juni. För
att kunna använda tiden fullt ut föreslås att regionstyrelsens ordförande efter samråd
med regionstyrelsens 2:e vice ordförande fattar beslut om remissvaret.

Beslutsunderlag

Missiv till remiss Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)
Sammanfattning av remiss Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss Olika vägar till
föräldraskap (SOU 2016:11), efter samråd med regionstyrelsens 2:e vice ordförande.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef
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13. Svar på remiss av SOU 2016:2 Effektiv vård
(RS/442/2016)
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett Region Jämtland Härjedalen möjlighet att lämna remissvar
på SOU 2016:2 Effektiv vård. Utredningen har i uppdrag att göra en analys av hur
hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt
och effektivt sätt, och belysa de effektivitetsproblem och utvecklingsområden som
finns. Utredningen har skapat en samlad bild av redan pågående arbete på området.
Utredningen har förslag på en mängd områden t ex
- Nya styrande principer för hälso- och sjukvården
- Primärvården uppdrag och organisation
- Sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst
- Gemensamt beslutsfattande mellan landstingen
- Minskad detaljstyrning
- Arbetssätten
- Särskilt om kontinuiteten
- Verksamhetsstöden
- Åtgärder för att minska den administrativa bördan
- Kompetensförsörjning
- Forskning
Landstinget Västernorrland, Norrbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen
och Västerbottens läns landsting har via sin projektledare för Primärvården i fokus tagit
fram underlag för remissvaret.
Synpunkter på remissen ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 27 maj.
Paragrafen bör därför justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Förslag till remissvar på SOU 2016:2 Effektiv vård
Missiv till remiss SOU 2016:2 Effektiv vård
Sammanfattning av remiss: SOU 2016:2 Effektiv vård

Regiondirektörens förslag

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

Ingela Jönsson
Planeringschef
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Utdrag till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.
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14. Rekommendation rörande nationell och regional
nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet
(RS/334/2016)
Ärendebeskrivning
Regionala cancercentrums samverkansgrupp beslöt vid sitt möte 8 februari 2016 att avge
bifogad rekommendation till landsting/regioner. Rekommendationen sänds efter
önskemål från SKLs sjukvårdsdelegation till landstingsstyrelser/regionstyrelser, för
hantering på det sätt som beslutas av respektive region. Rekommendationen avser att
godkänna och tillämpa nationell nivåstrukturering för sex områden i cancervården i
enlighet med bifogat underlag. Dessutom beslöt samverkansgruppen att avge
rekommendation avseende regional nivåstrukturering i enlighet med bifogat underlag.
SKL vill nu veta om Region Jämtland Härjedalen beslutar att godkänna och tillämpa
rekommendationerna.
Rekommendationen består av framgår av Regionala cancercentrum i samverkans
enhälliga beslut enhälligt att för sex områden inom cancervården rekommendera
landsting/regioner att besluta om nationell nivåstrukturering enligt följande:
1+2. Kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer
att kurativt syftande kirurgi för matstrupscancer vid definierade, ovanligare och
komplicerade tillstånd ska utföras vid 2 nationella vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset och
Skånes Universitetssjukhus.
Dessutom beslöt samverkansgruppen inom området regional nivåstrukturering
rekommendera landsting/regioner
att kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer ska utföras vid högst 6
sjukhus i landet, ett sjukhus i varje sjukvårdsregion.
3. Behandling av analcancer
att kurativt syftande radiokemoterapi vid analcancer ska utföras vid 4 nationella
vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Akademiska Sjukhuset, Norrlands
Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.
att kirurgi vid analcancer (salvage surgery) ska utföras vid 2 nationella vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset
och Skånes Universitetssjukhus.
4. Behandling av vulvacancer
att kurativt syftande behandling av vulvacancer ska utföras vid 4 nationella vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset
Linköping.
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5. Isolerad hyperterm perfusion
att isolerad hyperterm perfusion ska utföras vid 1 nationell vårdenhet
att uppdrag som nationell vårdenhet lämnas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
6. Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer
i bukhinnan, CRS/HIPEC
att behandling med CRS/HIPEC ska utföras vid 4 nationella vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Akademiska sjukhuset, Karolinska
Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes
Universitetssjukhus.
För samtliga sex områden rekommenderas:
att koncentrationen av åtgärden införs från och med 1 januari 2017.
Rekommendationen gällande dessa 6 cancerområden innebär ingen förändring för
Region Jämtland Härjedalens handläggning av cancerpatienterna. Dessa cancerformer är
redan idag sådana som skickas till andra sjukhus.

Beslutsunderlag
Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom
cancerområdet, från Regionala cancercentrum i samverkan

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalen godkänner rekommendationen för de sex
cancerområdena och kommer att tillämpa den fr.o.m. 1 januari 2017.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

SKL
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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15. Svar på remiss avseende nationell och regional
nivåstrukturering av sex åtgärder inom cancerområdet
(RS/299/2016)
Ärendebeskrivning
Regionala cancercentrums samverkansgrupp beslöt, i enlighet med beslutsförslag i
rapporten Nivåstrukturerad cancervård- för patienternas bästa, vid sitt möte 8 februari
2016 att avge bifogad remiss till landsting/regioner. Remissen sänds efter önskemål från
SKLs sjukvårdsdelegation till landstingsstyrelser/regionstyrelser för hantering i
landstingen/regionerna på det sätt som beslutas av respektive region. SKL önskar om
möjligt regionala remissvar.
I norra regionen har RCC Norrs styrgrupp beslutat om en regiongemensam beredning
av remisser avseende nationell nivåstrukturering, som samordnas av RCC Norr. Ett
regiongemensamt underlag med förslag till remissvar kommer att utarbetas av de
regionala processledarna och deras processarbetsgrupper, beredas i det regionala
cancerrådet och redovisas för RCC Norrs styrgrupp för ställningstagande. Landstings/regionledningarnas representanter i RCC Norrs styrgrupp ansvarar för att respektive
landsting/region tar ställning till föreslaget remissvar, så att svar kan inlämnas till SKL
inom senast 1 juni.
Beredning har skett av styrgruppen för Regionalt cancercentrum Norr, förslagen
avlämnades i full enighet.
Remissen avser dels åtgärder för nationell nivåstrukturering med förslag på antal platser
som bör vara nationella vårdenheter, dels förslag till regional nivåstrukturering. Denna
remiss omfattar behandling med botande syfte vid följande sex områden:
1. Lever- och gallvägscancer
2. Bukspottkörtelcancer
3. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
4. Äggstockscancer
5. Njurcancer
6. Cystektomi vid urinblåsecancer

Beslutsunderlag

Remiss avseende nationell och regional nivåstrukturering av sex åtgärder inom
cancerområdet, från Regionala cancercentrum i samverkan.
RCC Norrs förslag till regionalt svar – sex stycken, ett för vardera cancerdiagnos

Regiondirektörens förslag

1. RCC Norrs utarbetade svar godkänns och överlämnas till SKLs
sjukvårdsdelegation.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
SKL
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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16. Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan
och uppföljningsplan 2016 (RS/496/2015)
Handlingar lämnas senare.

21(66)

2016-05-17

17. Svar på initiativärende från Elin Lemon (C) om
mätbara mål (RS/697/2016)
Ärendebeskrivning
Elin Lemon (c) har lämnat in ett initiativärende där hon föreslår att Regionstyrelsen
omedelbart startar ett arbete för att senast på regionstyrelsen i maj kunna fatta beslut om
mätbara mål för innevarande år.
I ärende RS/496/2015 uppföljning av Regionstyrelsens verksamhetsplan görs ett antal
förtydliganden i en revidering av regionstyrelsens verksamhetsplan 2016. Dessutom ges
Regiondirektören i uppdrag till augusti att regiondirektören får också i uppdrag att till
uppföljningen av regionstyrelsens verksamhetsplan i delårsbokslut per augusti 2016 ge
förslag till ytterligare vässade mål för större andel mätbara mål i regionstyrelsens
verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

Initiativärende från Elin Lemon om mätbara mål

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet anses besvarat.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Elin Lemon

Ingela Jönsson
Planeringschef
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18. Svar på initiativärende från Elin Lemon (C) om
översyn av reglementet för arvodesregler
(RS/149/2016)
Ärendebeskrivning
Elin Lemon (C) har föreslagit att arvodesreglerna för förtroendevalda ändras och
förtydligas vad gäller bestämmelsen om regionstyrelsens möjlighet till tillfällig
omfördelning av arvode i regionstyrelsen.
Den aktuella bestämmelsen har funnits länge i arvodesreglerna och har tillämpats då och
då. Senast har den tillämpats för omfördelning av arvode som styrelsens förste vice
ordförande avsagt sig under förra mandatperioden. Förste vice ordföranden var under
den mandatperioden delvis förhindrad att tjänstgöra i landstingsstyrelsen på grund av
uppdrag i Regionförbundet i Jämtlands län. För närvarande kan man inte se behov av
omfördelning av arvode i styrelsen. Det behöver därför inte nu göras någon ändring i
bestämmelsen utan det kan anstå till dess att det annars är behov av en översyn av
arvodesreglerna, till exempel inför kommande mandatperiod. Förslaget om översyn av
arvodesbestämmelserna kan därför avslås.

Beslutsunderlag

Initiativärende från Elin Lemon (C) om översyn av reglementet för arvodesregler.

Regiondirektörens förslag

Elin Lemons föreslag om översyn av arvodesreglerna för förtroendevalda avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Elin Lemon

Mikael Ferm
Regionstabschef
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19. Fördelning av medel för stöd till bättre
resursutnyttjande i hälso-och sjukvården
(professionsmiljarden) (RS/176/2016)
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en överenskommelse med staten
om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. Den övergripande
målsättningen med överenskommelsen är att stärka förutsättningarna för en god, jämlik
och effektiv hälso- och sjukvård genom att förbättra förutsättningarna för hälso- och
sjukvårdens medarbetare att öka andelen tid för patientnära arbete och stärka
landstingens planering av sitt kompetensbehov.
Överenskommelsen har följande utvecklingsområden:
• IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till
information för vårdens medarbetare
• Smartare användning av medarbetares kompetens
• Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning
Region Jämtland Härjedalen tilldelas 12 323 979 kr och dessutom ur den extra
resursförstärkningen 12 972 610 kr för 2016. Denna överenskommelse har tecknats
första gången för 2016. Staten och SKL har för avsikt att även för perioden 2017-2018
ingå årliga överenskommelse inom detta område.
Regionen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits under 2016 inom ramen för
överenskommelsens utvecklingsområden och
- i den mån det är relevant redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom området e-hälsa
- redogöra för hur patientnära verksamheter och medarbetarföreträdare samt privata
verksamheter med offentlig finansiering involverats i arbetet, samt
- redovisa hur regionen på strategisk ledningsnivå understödjer en utveckling inom
området.
I förslag till fördelning av tilldelade medel har fördelning gjorts med 25 mkr per år, trots
att besked om summa tilldelade medel för 2017 och 2018 ännu inte finns. På grund av
detta och för att ge möjlighet att prioritera idéer och förslag som kommer senare i
perioden föreslås att Hälso- och sjukvårdsdirektören ska få fatta detaljbesluten och
prioritera om mellan de olika kostnadsposterna.

Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till
bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.
Förslag till fördelning av tilldelade medel

Regiondirektörens förslag

1. Förslag till fördelning av tilldelade medel för 2016 godkänns.
2. Regiondirektören får delegera till Hälso- och sjukvårdsdirektören att fatta
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detaljbesluten och omdisponera mellan kostnadsposterna i detta beslut. Rapport till
styrelsen om medlens användning ska ske under hösten 2016.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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20. Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
(RS/861/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens revisionskontor genomförde en granskning av
tvångsvården inom psykiatrin i april 2015. Granskningen syftade till att översiktligt
granska om styrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av att den
psykiatriska tvångsvården sker i enlighet med gällande lagar, förordning och föreskrifter.
I granskningen framkom områden som bör förbättras, och då framförallt egenkontroll
av tvångsvård samt uppföljning och redovisning avseende rättssäkerhet,
patientinflytande samt kvalitetsutveckling.
I revisorernas granskning framkom att enligt Socialstyrelsens föreskrift om tvångsvård
ska vårdgivaren ta fram ett särskilt direktiv för den psykiatriska tvångsvården. Ett sådant
direktiv saknas. Däremot har landstingsstyrelsen fastställt ett direktiv utifrån
Socialstyrelsens föreskrift om säkerheten kring den psykiatriska tvångsvården (SOSFS
2006:9) och detta kan till viss del kopplas till Socialstyrelsens föreskrift om tvångsvård. I
samband med att regionstyrelsen svarade på granskningen fick regiondirektören i
uppdrag att revidera Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 2012 (LS/1413/20121)
så att det innefattar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård(SOSFS 2008:18).
En revidering av direktivet har upprättats inom Område Psykiatri.

Beslutsunderlag

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 2016

Regiondirektörens förslag

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 2016 fastställs.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Chef Område Psykiatri

Lisbet Gibson
Hälso-och sjukvårdsdirektör
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21.

Regler för betalning och krav (RS/703/2016)

Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter som gäller från och med 1 april
2016. Samtidigt togs beslut om att införa självbetjäning vid Östersunds sjukhus med
betalsättet fakturering. Huvudprincipen är att all vård samt övriga varor och tjänster ska
betalas i samband med besök, i första hand med faktura eller betalkort. Oavsett typ av
besök, ska ingen faktureringsavgift debiteras och samlingsfaktura per patient/kund ska
alltid användas när det är möjligt.
Med anledning av ovanstående behöver Regler för betalningar och krav revideras. Syftet
med reglerna är att säkerställa en effektivare administration och bättre kontroll när det
gäller regler för betalningar och krav.

Beslutsunderlag

Förslag till Regler för betalning och krav, 2016-05-04

Regiondirektörens förslag
Regler för betalning och krav antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör
Ekonomistrateg

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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22. Svar på ansökan om bidrag till nämndemän för
mandatperioden 2016 - 2019 (RS/136/2016)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns nämndemannaförening har ansökt om bidrag från Region Jämtland
Härjedalen för mandatperioden 2016-2019. Totalt ansöker föreningen om 25 600
kronor som ska användas till kompetensutveckling för nämndemännen.
Det svenska domstolsväsendet är en statlig uppgift. Ansvaret för nämndemäns
kompetensutveckling åvilar därför Domstolsverket. En lagändring har trätt ikraft som
bland annat innebär att nämndemän från och med 2016 måste genomgå en obligatorisk
introduktionsutbildning innan de kan påbörja sin tjänstgöring. Regioner och landsting
väljer nämndemän till exempelvis förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna.
Valen av nämndemän sker på nominering av partierna men är inget politiskt uppdrag.
Nämndemännen ingår inte heller i regionens politiska organisation.
Med anledning av ovanstående föreslås att nämndemannaföreningens ansökan om
bidrag avslås.

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag till nämndemän för mandatperioden 2016 – 2019

Regiondirektörens förslag

Ansökan om bidrag till Jämtlands läns nämndemannaförening avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Jämtlands läns nämndemannaförening

Mikael Ferm
Regionstabschef
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23.

Valärenden 2016 (RS/1/2016)

1. ZÖ-gruppen: Fyllnadsval av ledamot för perioden fram till och med 2018-1231 istället för Anna Hildebrand (MP) som avsagt sig uppdraget.
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24. Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen
2016 (RS/2/2016)
1. Beslut fattade av regiondirektör/ bitr. regiondirektör
Svar på remiss av Vård- och omsorgsnämndens boendeplan 2016-2025
(RS/676/2016)
Svar på revisorernas granskning av läkares arbetstider (RS/671/2016)
2. Beslut fattade regionstyrelsens ordförande eller vice ordförande
Ann-Marie Johansson (S) är beviljad att delta på SKL:s inspirationsdag för kvinnliga
toppolitiker den 8 juni 2016 i Stockholm (RS/349/2016).
Elin Lemon (C) är beviljad att delta på SKL:s inspirationsdag för kvinnliga
toppolitiker den 8 juni 2016 i Stockholm (RS/349/2016).
Anders Frimert (S) är beviljad att delta på regiondagarna 2-3 mars 2016 på OSD
(RS/349/2016).
Anders Frimert (S) är beviljad att delta på träff med Primärvården den 8 mars, 14
mars och 5 april, samt presskonferens Jour/beredskap den 9 mars (RS/349/2016).
3. Beslut fattade av områdeschef för folktandvården
Löneöversynsförhandlingar (RS/908/2016)
4. Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2016-04-15—05-12

Regiondirektörens förslag

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
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25. Anmälan av inkomna handlingar till regionstyrelsen
2016 (RS/3/2016)
1. FoU-rådet: Protokoll från sammanträde 2016-03-14.
2. Tillgänglighetsrådet: Protokoll från sammanträde 2016-03-16.
3. Namninsamling från PRO Myssjö-Oviken ”Vi vill ha kvar läkarbemannad
hälsocentral i Myrviken”

Regiondirektörens förslag

Information om regionstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.
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TILL FULLMÄKTIGE
26.

Regionplan 2017-2019 (RS/623/2016)

Ärendebeskrivning
En av regionfullmäktiges uppgifter är att fastställa regionens vision och strategiskt
övergripande mål samt ekonomiska ramar och en budget för Region Jämtland
Härjedalen. Det gör fullmäktige genom att besluta om en treårig regionplan som
innehåller strategiska mål samt genom att besluta om en treårig finansplan.
De strategiska målen i regionplanen 2017-2019 visar regionens viljeinriktning och vilka
prioriteringar som ska göras de kommande tre åren. De planeringsförutsättningar som
regionstyrelsen beslutade om i februari har varit en viktig utgångspunkt i arbetet med
målen. Dessa sammanfattas i regionplanen med Region Jämtland Härjedalens
ekonomiska läge i fokus. I regionplanen finns också en beskrivning av regionens
visioner, uppdrag och värdegrund samt uppföljning.
Regionens finansiering har tidigare ingått i regionplanen men numera återfinns det i en
separat Finansplan 2017-2019 (RS/635/2016). Finansplanen utgår från regionplanen
och innehåller planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget, beskrivning av
regionens finansiering, budgetramar för regionstyrelsen och nämnder, investeringar samt
finansiella mål och i det inkluderas en budget för det närmaste året. Anledningen till att
ekonomin behöver hanteras i särskild ordning är bland annat det mycket ansträngda
ekonomiska läget, behovet av att sammanfatta de ekonomiska konsekvenserna från både
regionplan och den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning samt
behovet av att kunna revidera finansplanen utifrån de ekonomiska konsekvenserna som
statligt beslut innebär och förändringar i skatteprognoser. Regionplanen och dess
långsiktiga viljeinriktning kommer att ligga fast resten av mandatperioden.
Sedan Region Jämtland Härjedalen bildades 1 januari 2015 har mycket arbete ägnats åt
att sammanföra hälso- och sjukvårdsuppdraget med det nya uppdraget om regional
utveckling. Att implementera den övergripande strategin i Europa 2020 är där en viktig
utmaning liksom implementeringen av flera viktiga länsövergripande styrdokument,
exempelvis den regionala utvecklingsstrategin. En utmaning i arbetet med regionplanen
är att på ett bra sätt skapa en balans mellan uppdragen. Därför finns i planen också en
beskrivning om sambandet mellan länsgemensamma prioriteringar enligt regionala
utvecklingsstrategin och målsättningar och prioriteringar hos regionens verksamheter.
I Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsarbete ska alltid
perspektiven jämställdhet- och jämlikhet, barnens rättigheter, miljö och ekonomi särskilt
beaktas. I regionplanen görs det genom att flera mål har en tydlig koppling till något
eller några av perspektiven.

Beslutsunderlag

Regionplan 2017-2019
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Regionplan 2017-2019 fastställs.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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27.

Finansplan 2017-2019 (RS/635/2016)

Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens regionfullmäktige fastställer övergripande mål och
inriktning för verksamheten. Inför 2016 delades fullmäktiges plan upp i två separata
delar: Regionplan och Finansplan, som fastställs var för sig av regionfullmäktige.
Finansplanen innehåller planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget,
beskrivning av regionens finansiering, budgetramar för regionstyrelsen och nämnder, en
investeringsplan med prioriterade investeringar i maskiner, utrustning och fastigheter
upp till investeringstaket, beslutade taxor och avgifter, samt finansiella mål. En budget
för det närmaste året inkluderas också. Regionstyrelsen och nämnderna fastställer i sin
tur verksamhetsplaner med budget och uppföljningsplan under hösten.
Verksamhetsplanerna innehåller framgångsfaktorer som konkretiserar målen i
regionplan och finansplan och beskriver vad respektive styrelse eller nämnd ska arbeta
med för att verkställa det uppdrag som fullmäktige har beslutat om
Finansplanens budgeterade resultat för planperioden uppgår totalt till 0 miljoner kronor
år 2017 och 2018, samt 20 miljoner kronor 2019. Planen bygger på oförändrade taxor
och avgifter och oförändrad landstingsskatt. De budgeterade resultaten förutsätter
besparingsåtgärder på ca 390 miljoner kronor under planperioden. Det ska bland annat
uppnås genom de åtgärder som beskrivs i Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning, åtgärder som tagits fram under hösten 2015 vid samlingar med regionens
chefer, samt övriga åtgärder som beslutats av regionstyrelsen. Därutöver krävs stor
återhållsamhet i den dagliga verksamheten för att förhindra att vissa kostnader ökar så
mycket att det raderar ut de kostnadsminskningar som åstadkoms genom åtgärder.
Målet är att uppnå ekonomisk balans under planperioden och god ekonomisk
hushållning senast från år 2021. Det budgeterade resultatet kommer inte att räcka för att
återställa det balanserade underskottet från tidigare år som totalt uppgår till 575 mkr.

Beslutsunderlag

Finansplan 2017-2019 för Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Finansplan 2017-2019 inklusive budget och ekonomiska ramar 2017 för Region
Jämtland Härjedalen fastställs.
2. Landstingsskatten fastställs till 11,20 kronor för 2017.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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28. Översyn av patientavgifter inom slutenvården
(RS/2056/2015)
Ärendebeskrivning
Inom öppenvården har mer enhetliga avgifter införts från den 1 april 2016.
Nu har en översyn gjorts av patientavgifter inom slutenvården som lett fram till ett
förslag på mer enhetliga avgifter även där. Idag finns avgifterna 50, 80 respektive 100
kronor.
Förslaget är att det införs en enhetstaxa på 100 kronor per dag från fyllda 18 år (samma
åldersgräns som inom öppenvården). Inom slutenvården finns inget högkostnadsskydd.
Dessutom föreslås en anpassning till diskrimineringslagstiftningen genom att regeln om
att personer mellan 20-40 år, med hel sjuk- eller aktivitetsersättning ska betala en lägre
avgift, upphör.
Förslaget till förändrade avgifter beräknas leda till minst 1,1 miljoner kronor i ökade
intäkter för Region Jämtland Härjedalen.
Utredningen har kompletterats med ett tilläggsuppdrag att ta fram förslag på
högkostnadsskydd inom slutenvården. För att 65 år och äldre inte ska behöva betala mer
per månad maximalt än med dagens avgifter behövs ett högkostnadsskydd på 2 400
kronor per 30-dagarsperiod. Den ekonomiska konsekvensen av ett högkostnadsskydd
för Region Jämtland Härjedalen kan inte bedömas idag eftersom statistiken över
vårdtillfällen även inkluderar patienter med reducerad eller ingen patientavgift.
Om nivån på högkostnadsskyddet skulle sättas vid t ex 1 200 kronor per 30dagarsperiod skulle en tredjedel av alla vårdtillfällen nå högkostnadsskyddet, med
intäktsbortfall för Region Jämtland Härjedalen som följd.

Beslutsunderlag

Översyn patientavgifter slutenvård (2016-05-10)

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Enhetstaxa införs inom slutenvården med 100 kronor per dag. Avgiftsfrihet för
slutenvård kvarstår i övrigt i enlighet med avgiftshandboken.
2. Avgift tas ut från 18-årsdagen.
3. Nya avgifter gäller från den 1 oktober 2016.
4. De särskilda reglerna för personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning upphör
att gälla vid samma tidpunkt.
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5. Högkostnadsskydd inträder när patienten betalat 2 400 kronor per 30dagarsperiod.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Samtliga chefer

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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29. Deltagande i förberedelsearbetet för regionbildning
inom ramen för NRF (RS/854/2016)
Ärendebeskrivning
Indelningskommittén presenterade den 9 mars ett diskussionsunderlag i form av en
karta. Den 31 mars lämnade Indelningskommittén besked i en promemoria kallad
”Sammanfattning efter första omgången av sonderande samtal”. Där skriver
Indelningskommittén: ”Utifrån de sonderande samtal som vi nu har slutfört drar vi
slutsatsen att det finns stöd för vårt förslag till länsindelning för landet som helhet. Det
förslag till indelning av Sverige som vi presenterade den 9 mars kommer därför att vara
utgångspunkten för kommitténs kommande betänkanden. Vi gör också bedömningen
att det finns förutsättningar att genomföra flera förändringar per den 1 januari 2019.
Därför går vi nu vidare i processen att ta fram ett delbetänkande till den 30 juni 2016. Vi
genomför nu en andra samtalsrunda i syfte att konkretisera utformningen av en ny
regional samhällsorganisation och ta fram förslag till delbetänkandet i juni.”
En regionbildning kräver betydande förberedelser såväl inom politikområden som vad
gäller förberedelser för regionens praktiska funktionalitet. Diskussionen om hur
förberedelsearbetet ska organiseras behöver därför ske under våren 2016, med
målsättning att skapa förutsättningar för att en projektorganisation kan börja sitt arbete
efter sommaren 2016 om ett delbetänkande presenterats 30 juni.
Mot den bakgrunden har Norrlandstingens Regionförbunds direktion beslutat
rekommendera landstingen
att erbjuda politiska partier i de fyra nordligaste länen att medverka i en
samverkansorganisation för insyn och dialog kring förberedelsearbetet för
regionbildning 2019, enligt bilagt förslag
att besluta om finansiering enligt befolkningsfördelning av projektorganisation
enligt bifogat budgetförslag.
Av beslutsunderlaget framgår följande angående samverkansorganisationen
Norrlandstingens regionförbund ska användas som plattform och koordinerande
funktion för utrednings-/förberedelsearbetet. Förbundsordningen medger inga
beslut i denna typ av frågor, men det är inte heller avsikten med det förberedande
arbetet. Det är en kartläggnings- och beredningsprocess för indelningsdelegerade
som fr.o.m. 2018 kommer att kunna fatta beslut för den nya regionens räkning.
En styrgrupp ska finnas bestående av 27 ledamöter. Styrgruppens främsta uppdrag
är att svara för insyn och förankring. Styrgruppens uppdrag är att följa och
överblicka kartläggnings- och förberedelsearbetet; att ge synpunkter på underlag
som presenteras och att kontinuerligt informera och återkoppla till sina egna
organisationer. Socialdemokraterna har 8 platser i styrgruppen, moderaterna,
vänsterpartiet och centerpartiet har 3 platser vardera och sjukvårdspartiet,
sverigedemokraterna, liberalerna, miljöpartiet och kristdemokraterna har 2 platser
vardera. Partierna erbjuds att utse representanter till styrgruppen enligt fördelning
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ovan. Representanterna ska utses bland partiernas representanter i Landstings/eller kommunfullmäktige. Respektive organisation ansvarar för arvoden och
omkostnader för sina ledamöters deltagande.
Det ska också finnas fyra politiska arbetsgrupper, samverkan kommuner-region,
Regional utveckling, Infrastruktur och kultur, samt Trafik. Frågan om den slutliga
indelningen i arbetsgrupper och direktiv för dessa kommer att bedömas vid
styrgruppens första sammanträde.
Arbetsgrupperna ska bestå av 5 förtroendevalda från varje län d.v.s.
arbetsgruppens storlek blir 20 förtroendevalda därutöver utses en ordförande.
Inom gruppen kan en 1:a och en 2:e vice ordförande väljas. Varje län ska totalt
utse 20 förtroendevalda (från kommun/eller landsting). Ramverket för det, bör
vara valresultat från 2014 års val i landstings/regionval och eventuella
valsamverkan inom länen. I Jämtland Härjedalen betyder detta följande fördelning
av de 20 ledamöterna:
S

9

M

5

C

3

V

1

Mp

1

SD

1

Kd

0

Fp

0
20

Valsamverkan under nomineringsarbetet kan förändra denna fördelning.
Förutom de arbetsgrupper som utses för politikområden finns omfattande behov
av förberedelsearbete i administrativa sakfrågor. En projektorganisation är
föreslagen under ledning av den politiska styrgruppen. Landstingsdirektörerna
utgör beredningsgrupp för ärenden som skall presenteras för styrgruppen.
Projektorganisationen ska bestå av projektledare 100 procent, projektsekreterare
100 procent, kommunikatör 50 procent. En kostnadsberäkning av ovanstående
tjänster samt reskostnader ger årssumman 3 588 000 kr. Fördelning mellan
landstingen/Region Jämtland Härjedalen utifrån befolkningsandelar ger en
årskostnad för Region Jämtland Härjedalen på 516 000 kr.

Beslutsunderlag

Sammanfattande promemoria om deltagande i förberedelsearbete gällande
regionbildning
Protokoll NRFs förbundsdirektion 2016-04-19
Beslutsunderlag till NRFs förbundsdirektion
Mandatfördelning
NRFs återkoppling till de politiska partierna
Förslag till gemensam inbjudan till partierna i Norrland för att nominera ledamöter till
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förberedelsearbetet

Regiondirektörens förslag
1. De politiska partierna representerade i Norrbottens läns landsting, Västerbottens
läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen
inbjuds att nominera ledamöter till styrgrupp för regionbildningen, totalt 27
ledamöter. Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om
deltagande i förberedelsearbetet.
2. De politiska partierna representerade i Region Jämtland Härjedalen inbjuds att
också nominera 5 ledamöter till fyra arbetsgrupper, dvs totalt 20 ledamöter.
Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om deltagande i
förberedelsearbetet.
3. Regiondirektören får i uppdrag att organisera tjänstemannadeltagande i
förberedelsearbetet.
4. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Region Jämtland Härjedalen ska delta i projekt för förberedelsearbetet
gällande regionbildning, enligt förslag i NRFs beslut 2016-04-19 § 33
b. Region Jämtland Härjedalens utsedda ledamöter och ersättare i styrgrupp
och arbetsgrupper som har mindre än 40 % fast arvode från Region
Jämtland Härjedalen eller någon av Jämtland Härjedalens kommuner får
arvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och andra ersättningar enligt
Kommittéförordning (1998:1474). Reseersättningar utgår enligt Region
Jämtland Härjedalens regelverk. Kostnaden för arvode till ledamöter från
Jämtland Härjedalen och resor och andra omkostnader finansieras av Region
Jämtland Härjedalen.
c. Finansiering av kostnaderna för övergripande projektorganisation och
politiska ledamöter sker inom anslaget för politisk organisation.
d. Val av ledamöter delegeras till regionstyrelsen.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ingela Jönsson
Planeringschef

Politiska partier i Jämtland Härjedalen, Regiondirektören, NRFs kansli
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30. Svar på initiativärende från Elin Lemon (C) om
förslaget till organisation inom NRF för arbete med ny
regionbildning (RS/607/2016)
Ärendebeskrivning
Elin Lemon (c), har lämnat in ett initiativärende där hon föreslår att Region Jämtland
Härjedalen inte deltar i den organisation inom NRF som föreslagits för att påbörja
regionbildning och att information går ut till de partier som finns i Region Jämtland
Härjedalen att frågan att påbörja regionbildande bland de fyra nordligaste länen inte går
aktualisera i den nuvarande förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund.
Indelningskommittén uttalade 2016-03-31 ”Utifrån de sonderande samtal som vi nu har
slutfört drar vi slutsatsen att det finns stöd för vårt förslag till länsindelning för landet
som helhet. Det förslag till indelning av Sverige som vi presenterade den 9 mars
kommer därför att vara utgångspunkten för kommitténs kommande betänkanden. Vi
gör också bedömningen att det finns förutsättningar att genomföra flera förändringar
per den 1 januari 2019. Därför går vi nu vidare i processen att ta fram ett delbetänkande
till den 30 juni 2016.”
I beslutsunderlag till NRFs direktionsmöte 19 april 2016 framgår:
”En regionbildning kräver betydande förberedelser såväl inom politikområden som vad
gäller förberedelser för regionens praktiska funktionalitet. Tiden för förberedelser behöver
användas väl. Det är endast 18 månader fr.o.m. ett eventuellt delbetänkande 30 juni 2016 till
dess att indelningsdelegerade är valda och 1 januari 2018 kan börja den reala
beslutsprocessen för en regionbildning. Diskussionen om hur förberedelsearbetet ska
organiseras behöver därför ske under våren 2016, med målsättning att skapa förutsättningar
för att en projektorganisation kan börja sitt arbete efter sommaren 2016 om ett
delbetänkande presenterats 30 juni.
Mot den bakgrunden föreslog ordförande för Norrlandstingens regionförbund (NRF)
vid förbundsdirektionsmöte 2016-03-02 i stora drag hur förberedelserna skulle kunna
arrangeras.
Förslaget innebär att använda den samverkansorganisation som Norrlandstingens
regionförbund utgör, som plattform och koordinerande funktion för utrednings/förberedelsearbetet. Förslaget grundas främst på praktiska hänsyn och visst
samnyttjande av resurser. Förbundsordningen medger inga beslut i denna typ av frågor,
men det är inte heller avsikten med det förberedande arbetet. Det är en kartläggningsoch beredningsprocess för indelningsdelegerade som fr.o.m. 2018 kommer att kunna
fatta beslut för den nya regionens räkning. NRFs ordinarie arbete löper som vanligt i en
separat process.”
Det är alltså korrekt att beslut kring regionbildningen inte kan fattas av NRFs direktion.
Det är heller inte meningen. Rekommendationer tas fram som sen Norrbottens läns
landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region
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Jämtland Härjedalen har att ta ställning till under perioden fram tills att
sammanläggningsdelegerade är tillsatta. Därefter är det sammanläggningsdelegerade som
är beslutfattare.
Den 19 april beslutade NRFs Förbundsdirektion att rekommendera landstingen
att erbjuda politiska partier i de fyra nordligaste länen att medverka i en
samverkansorganisation för insyn och dialog kring förberedelsearbetet för
regionbildning 2019, enligt till förbundsdirektion bilagt förslag;
att besluta om finansiering enligt befolkningsfördelning av projektorganisation enligt
bifogat budgetförslag.
Detta beslut kommer till Region Jämtland Härjedalens regionstyrelse för
ställningstagande i maj.

Beslutsunderlag
Initiativärendet från Elin Lemon

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Elin Lemon

Ingela Jönsson
Planeringschef
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31. Uppdrag till regiondirektören om samverkan med
näringslivet och andra organisationer (RS/945/2016)
Ärendebeskrivning
Norrlandstingens Regionförbunds direktion beslutat 2016-04-19 § 33
rekommendera landstingen
att erbjuda politiska partier i de fyra nordligaste länen att medverka i en
samverkansorganisation för insyn och dialog kring förberedelsearbetet för
regionbildning 2019, enligt bilagt förslag
att besluta om finansiering enligt befolkningsfördelning av projektorganisation
enligt bifogat budgetförslag.
I ärendet dnr RS/854/2016 föreslås att regionstyrelsen ska föreslå
regionfullmäktige att delta i förberedelserna inför regionbildning tillsammans med
de andra tre norrlandstingen.
I Jämtland Härjedalen finns oro kring regionbildningen och behov av delaktighet,
analyser och insyn kring regionbildningsfrågan. Mot den bakgrunden föreslås att
en arbetsgrupp bildas med tjänstemän från Region Jämtland Härjedalen,
näringslivet och andra organisationer.
Gruppen ska tillsammans analysera det som sker i förberedelsearbetet och
komplettera de redan gjorda analyserna: att Region Jämtland Härjedalen ingår i en
gemensam region tillsammans med de andra tre norrlandstingen, att Region
Jämtland Härjedalen kvarstår som egen region. Syftet är att bredda underlaget
inför regionens remissvar på Indelningskommitténs kommande delbetänkande.
Remissvaret är det enda beslut som regionen kan ta i denna fråga, eftersom övriga
beslut enligt nuvarande planering ska tas var riksdag och regering.
Politisk avstämning av de analyser som görs ska ske i Regionens samverkansråd.

Regiondirektörens förslag

Regiondirektören får i uppdrag att skapa en arbetsgrupp i Jämtland Härjedalen
med representanter för näringslivet och andra organisationer för att analysera det
som sker i förberedelsearbetet och komplettera de redan gjorda analyserna: att
Region Jämtland Härjedalen ingår i en gemensam region tillsammans med de
andra tre norrlandstingen, att Region Jämtland Härjedalen kvarstår som egen
region.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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32. Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen 2017 (RS/784/2016)
Protokollsutdrag från Vårdvalsnämnden 2016-05-12 § 19

Ärendebeskrivning

Hälsoval Jämtlands län infördes den 1 januari 2010 i enlighet med lagen om
valfrihetssystem (LOV) med ett samlat åtagande för invånarnas behov av primärvård i
länet och som vid regionbildningen 2015 bytte namn till Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen. Vårdvalet innebär att medborgaren har rätt att välja mellan de vårdgivare
som regionen godkänt och tecknat avtal med. Genom det individuella valet av utförare
följer en ersättning till vårdgivaren.
Regionfullmäktige beslutade vid mötet den 16-17 juni 2015 om förfrågningsunderlaget
gällande 2016. Komplettering fastställdes av vårdvalsnämnden den 19 november 2016.
Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen i juni månad om villkorsförändringar som
ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år. Förslag till kommande förändringar
redovisas i beslutsunderlag.
I förfrågningsunderlaget med bilagor redovisar Region Jämtland Härjedalen alla
dokument för uppdraget som ska uppfyllas för att få vara en del i Hälsoval Region
Jämtland Härjedalen.

Beslutsunderlag

- Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2017 (VVN/8/2016).
- Listningsregler (VVN/8/2016).

Regiondirektörens förslag
Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget Hälsoval Region Jämtland Härjedalen
2017 (VVN/8/2016) samt Listningsregler (VVN/8/2016) fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och ytterligare justeringar uppdras till
vårdvalsnämnden att fatta beslut om i november 2016.
VÅRDVALSNÄMNDENS BESLUT

Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget Hälsoval Region Jämtland Härjedalen
2017 (VVN/8/2016) samt Listningsregler (VVN/8/2016) fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och ytterligare justeringar uppdras till
vårdvalsnämnden att fatta beslut om i november 2016.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Protokollsanteckning

Centerpartiet anser, som känt sedan tidigare, att avtalstiden i Hälsovalet bör vara
fyraårig samt att kompensationen för overheadkostnader för IT bör utvärderas för att
säkra konkurrensneutralitet mellan regiondriven och privat driven primärvård. Under
året bör initiativ tas för en analys och översyn. Centerpartiet kommer under året ta
initiativ till att avtalen sägs upp.
---------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker Vårdvalsnämndens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Vårdvalsnämnden

Mikael Ferm
Kanslichef
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33. Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn - och
ungdomar i Jämtlands län 2017 (RS/910/2016)
Protokollsutdrag från Vårdvalsnämnden 2016-05-12 § 18.

Ärendebeskrivning

Dåvarande Landstingsfullmäktige beslutade den 23 oktober 2013 om
förfrågningsunderlaget gällande vårdval för barn- och ungdomstandvård 2014 (LS
488/2013). Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen i juni månad om
villkorsförändringar som ska träda ikraft den 1 januari efterföljande år. Med anledning
av förslaget i budgetpropositionen om en höjning av åldersgränsen för kostnadsfri
tandvård upp till 21år från 1 januari 2017 behöver justeringar göras. Förslag till
förändringar redovisas i beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar 3-21 år Jämtlands län
2017 (VVN/9/2016).

Regiondirektörens förslag
Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och ytterligare justeringar uppdras till
vårdvalsnämnden att fatta beslut om i november 2016.
VÅRDVALSNÄMNDENS BESLUT

Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och ytterligare justeringar uppdras till
vårdvalsnämnden att fatta beslut om i november 2016.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
-----------

Regiondirektörens förslag
Regiondirektören tillstyrker Vårdvalsnämndens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Vårdvalsnämnden

Mikael Ferm
Kanslichef
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34. Svar på remiss: Betänkandet Låt fler forma
framtiden! (SOU 2016:5) (RS/536/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har fått tillfälle att yttra sig över betänkandet Låt fler forma
framtiden, SOU 2016:5. Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur engagemanget
inom den representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens
möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de
allmänna valen kan stärkas. Utredningen har lämnat förslag på ändringar i
kommunallagen om ledigheter för förtroendevalda och regler för ersättningar i samband
med det, möjlighet att hålla allmänpolitisk debatt i fullmäktige och nya regler om
folkmotion. Utredningen lämnar också förslag på en lag om försök med sänkt
rösträttsålder vid kommunala val. Utredningen har också lämnat rekommendationer till
regleringen, riksdagen, de politiska partierna och kommuner och landsting/regioner om
hur medborgarnas engagemang för demokratin kan stärkas.
Utredningens förslag till åtgärder är bra och väl övervägda. Dock bör förslaget om
folkmotion i kommuner och landsting/regioner avstyrkas eftersom det inte finns
bärande skäl att för en ändring av reglerna för medborgarförslag och att göra det
obligatoriskt. Förslaget om prov med sänkt rösträttsålder bör tillstyrkas, men vid en
eventuell permanentning bör rösträttsåldern anpassas till åldern för valbarhet. Ett
förslag till svar har upprättats inom samordningskansliet i samarbete med regionala
utvecklingsnämndens förvaltning.

Beslutsunderlag

Sammanfattning av betänkandet Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5.
Förslag till svar på betänkandet Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Svar lämnas till Kulturdepartementet på betänkandet Låt fler forma framtiden,
SOU 2016:5 enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen

Mikael Ferm
Regionstabschef
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35. Svar på remiss: Betänkandet EU på hemmaplan (SOU
2016:10) (RS/580/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har fått tillfälle att yttra sig över betänkandet EU på
hemmaplan, SOU 2016:10. Utredningen har haft i uppdrag att utreda möjligheterna att
främja insyn, delaktighet och inflytande förindivider och aktörer i Sverige när det gäller
frågor som beslutas inom EU. Utredningen har konstaterat att det finns en omfattande
kunskapsbrist i samhället om det svenska demokratiska systemets relation till EU-nivån
och tvärt om. Utredningen har lämnat förslag till åtgärder för att höja kunskapen i
Sverige om EUs beslutsfattande, åtgärder för att främja insyn och delaktighet och
åtgärder för att förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor. Åtgärdsförslagen
riktar sin främst till regeringen och de statliga myndigheterna, men utredningen lämnar
också rekommendationer till kommuner och landsting/regioner.
Utredningens förslag till åtgärder är bra och väl övervägda. Det kan dock ifrågasättas om
förslagen är tillräckliga för att uppnå tillräckligt bra möjligheter till insyn och inflytande.
Utredningen har inte belyst vad en ändrad lagstiftning kring beredningen av EUlagstiftning i Sverige skull få för enskildas och organisationers möjligheter till insyn och
inflytande på frågorna. Ett förslag till svar har upprättats inom samordningskansliet i
samarbete med regionala utvecklingsnämndens förvaltning.

Beslutsunderlag

Sammanfattning av betänkandet EU på hemmaplan, SOU 2016:10.
Förslag till svar på betänkandet EU på hemmaplan, SOU 2016:10.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Svar lämnas till Kulturdepartementet på betänkandet EU på hemmaplan, SOU
2016:10enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen
Regionala utvecklingsnämnden

Mikael Ferm
Regionstabschef
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36. Utseende av representant i styrelsen för Stiftelsen
för Näringslivet i Jämtland-Härjedalen (RS/615/2016)
Ärendebeskrivning
Stiftelsen för Näringslivet i Jämtland-Härjedalen har begärt att Region Jämtland
Härjedalen ska utse ledamot i styrelsen för stiftelsen. Frågan om stiftelsens styrelse är
sammansatt enligt stiftelsens stadgar har uppkommit i samband med ansökan om
permutation. Kammarkollegiet har begärt att stiftelsen ska visa att, bland andra, Region
Jämtland Härjedalen har åtagit sig att utse styrelseledamot i stiftelsen.
Ändamålet för stiftelsen var att förvalta aktierna i dåvarande Z-Invest AB. Dessa aktier
har genom fusion uppgått i aktier i Investa Företagskapital AB. Genom permutation av
Kammarkollegiet 2013-11-19 är stiftelsens ändamål därför att förvalta aktieinnehavet i
Investa Företagskapital AB.
Jämtlands läns landsting har tidigare utsett en styrelseledamot i stiftelsen. Det är därför
inget nytt att utse en ledamot i stiftelsens styrelse. Region Jämtland Härjedalen kan
därför tillmötesgå begäran om att i framtiden utse styrelseledamot och att lämna intyg
om detta.

Beslutsunderlag

Begäran om yttrande angående ledamot till styrelse i Stiftelsen för Näringslivet i
Jämtland-Härjedalen

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen intygar härmed att regionen framdeles kommer att utse
representant till styrelsen i Stiftelsen för Näringslivet i Jämtland-Härjedalen.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Mikael Ferm
Regionstabschef

Stiftelsen för Näringslivet i Jämtland-Härjedalen
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37. Reglemente avseende finansiering och
skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och
pensionsmedel (RS/783/2016)
Ärendebeskrivning
En revidering av Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och
skuldförvaltning (LS/1358/2013) och Placeringsreglemente för förvaltning av
pensionsmedel (LS/1386/2013) har gjorts. De tidigare två reglementena har satts
samman till ett dokument.
Reglementet är uppdaterat för att vara mer anpassat till rådande marknadsläge med
historiskt låga räntor och framtida upplåning. Kapitlet gällande skuldförvaltning är mer
omfattande än tidigare och innehåller nu även mål och övergripande hantering och
begränsning av risker. Dokumentet har fått en ny tabell avseende emittenter med syfte
att öka riskspridningen genom att tillåta mindre andel innehav per emittent än tidigare.
Alternativa tillgångar har lagts till som tillgångsslag, syftet med detta är om man hittar
tillgångar som har låg korrelation med aktier och räntor så skall det vara möjligt att
investera i dessa, de alternativa tillgångarna får uppgå till max 15 % av portföljens totala
marknadsvärde.
Dokumentet har fått en fossil restriktion av samma karaktär som tidigare restriktioner
för krigsmateriel, tobak osv. Avkastningsmålen är ändrade och föreslås för
pensionsportföljen 2% per år realt och för likviditetsportföljen rörligt avkastningsmål på
motsvarande OMRX T-bill index plus 1%.
Dokumentet har även fått ny disposition och byte av logga.

Beslutsunderlag

Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet
och pensionsmedel

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av
likviditet och pensionsmedel antas.
2. Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och
skuldförvaltning LS/1358/2013 och Placeringsreglemente för förvaltning av
pensionsmedel LS/1386/2013 upphör att gälla.

I tjänsten
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Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Ekonomidirektör
Finansekonom

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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38. Riktlinjer för företagsstöd utifrån
regionalekonomiska 1.1-medel (RS/913/2016)
Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden 2016-05-03, § 79

Ärendebeskrivning

I arbetet med framtagande av riktlinjer/policy för det företagsstöd som Region Jämtland
Härjedalen ansvarar för, utifrån den tilldelning av regionalekonomiska medel som
näringsdepartementet fördelar årligen via Tillväxtverket, har dokumentet ”Riktlinjer för
företagsstöd utifrån regionalekonomiska 1.1-medel” tagits fram.
Arbetet med framtagandet av dokumentet har skett i samarbete med ansvariga politiker.
Riktlinjerna är ett led i att göra arbetet med företagsstödet mer transparant och också
säkerställa arbetet med företagsstödets inriktning.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för Företagsstöd utifrån regionalekonomiska 1.1-medel

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Policy för beslut om företagsstöd RUN § 7, 2015-01-13, upphävs.
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Riktlinjer för företagsstöd utifrån regionalekonomiska 1.1-medel antas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Policy för beslut om företagsstöd RUN § 7, 2015-01-13, upphävs.
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Riktlinjer för företagsstöd utifrån regionalekonomiska 1.1-medel antas.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Policy för beslut om företagsstöd RUN § 7, 2015-01-13, upphävs.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Riktlinjer för företagsstöd utifrån regionalekonomiska 1.1-medel antas.
--------------
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionala utvecklingsnämnden
Områdeschef näringsliv

Mikael Ferm
Regionstabschef
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39. Utredning om förutsättningar att bli kulturfristad för
författare m.fl. som lever under hot i sina hemländer
(RS/827/2016)
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-04-05, § 60

Ärendebeskrivning

I en motion inlämnad till landstinget (LS/715/2014) föreslog Liberalerna, dåvarande
Folkpartiet, att Region Jämtland Härjedalen, dåvarande Jämtlands läns landsting, ska
söka medlemskap i ICORN, ensamt eller tillsammans med Östersunds kommun, samt
utreda möjligheterna och förutsättningarna att bli en fristad för förföljda kulturskapare.
Landstingsfullmäktige beslutade att avslå den del som avser medlemskap i ICORN
utifrån Förvaltningsrättens dom gällande Gävle kommuns beslut om att bli fristad.
Landstingsfullmäktige biföll den del som avser utredning om förutsättningar att bli
fristad.
Regionala utvecklingsnämnden fick i uppdrag att utreda frågan och en gemensam
utredning med Östersunds kommun har genomförts gällande förutsättningar och
möjligheter att bli fristad för förföljda konstnärer. Begreppet konstnär används
genomgående för fristadsstipendiater inom alla konstformer. Sammanfattningsvis så
bedömer utredningen att förutsättningar finns för att Region Jämtland Härjedalen och
Östersunds kommun skulle kunna delta i fristadsprogrammet genom ett delat
huvudmannaskap och delade kostnader. Total årsbudget beräknas för regionens till 225249 tkr beroende på om gästen kommer själv eller tillsammans med familj.
Kammarrätten fastslog i mars 2016 att fristadsarbete är förenligt med svensk lagstiftning
och i Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 framgår att regionen vill
öka kompetens och kunskap om fristadsprogrammet och långsiktigt verka för att ta
emot fristadsförfattare.

Beslutsunderlag

Motion från Mats El Kott, Finn Cromberger och Kia Carlsson (FP) om medlemskap i
ICORN (RUN/824/2015)
Avtal Östersunds kommun för fristadsutredning (RUN/1441/2015)
Trygg men inte tyst – utredning samt finansieringsförslag om hur Östersunds kommun
och Region JH kan bli fristad för förföljda konstnärer (RUN/824/2015)
Tjänstemannaförslag Utredning om att bli fristad för förföljda konstnärer
(RUN/824/2015)
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 (RS/2013/133).
Arbetsutskottet 2016-03-15, § 73.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Under förutsättning att nödvändiga och vederbörliga beslut fattas av Östersunds
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kommun så föreslås att Region Jämtland Härjedalen beslutar följande:
1. Gemensamt med Östersunds kommun arbeta för att en fristad i Jämtland
Härjedalen ska bli verklighet under 2016
2. Söka medlemskap i ICORN
3. Finansiera kostnader för koordinator 25 % samt koordinatorns resor till
ICORN:s konferenser m.m.
4. Instifta och finansiera ett stipendium till fristadsgästen
5. Gemensamt med Östersunds kommun inrätta en styrgrupp med två
representanter vardera från regionen och kommunen
6. Gemensamt med Östersunds kommun upprätta ett avtal som reglerar hur
ansvar och kostnader för fristadsarbetet ska fördelas samt att detta avtal gäller
under den första fristadsperioden, det vill säga två år, och därefter kan
omförhandlas.
7. Region Jämtland Härjedalen finansierar fristadsprogrammet med 300 000
kronor.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Under förutsättning att nödvändiga och vederbörliga beslut fattas av Östersunds
kommun så föreslås att Region Jämtland Härjedalen beslutar följande:
1. Gemensamt med Östersunds kommun arbeta för att en fristad i Jämtland
Härjedalen ska bli verklighet under 2016
2. Söka medlemskap i ICORN
3. Finansiera kostnader för koordinator 25 % samt koordinatorns resor till
ICORN:s konferenser m.m.
4. Instifta och finansiera ett stipendium till fristadsgästen
5. Gemensamt med Östersunds kommun inrätta en styrgrupp med två
representanter vardera från regionen och kommunen
6. Gemensamt med Östersunds kommun upprätta ett avtal som reglerar hur
ansvar och kostnader för fristadsarbetet ska fördelas samt att detta avtal gäller
under den första fristadsperioden, det vill säga två år, och därefter kan
omförhandlas.
7. Region Jämtland Härjedalen finansierar fristadsprogrammet med 300 000
kronor.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Under förutsättning att nödvändiga och vederbörliga beslut fattas av Östersunds
kommun så föreslås att Region Jämtland Härjedalen beslutar följande:
1. Gemensamt med Östersunds kommun arbeta för att en fristad i Jämtland
Härjedalen ska bli verklighet under 2016
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2. Söka medlemskap i ICORN
3. Finansiera kostnader för koordinator 25 % samt koordinatorns resor till
ICORN:s konferenser m.m.
4. Instifta och finansiera ett stipendium till fristadsgästen
5. Gemensamt med Östersunds kommun inrätta en styrgrupp med två
representanter vardera från regionen och kommunen
6. Gemensamt med Östersunds kommun upprätta ett avtal som reglerar hur
ansvar och kostnader för fristadsarbetet ska fördelas samt att detta avtal gäller
under den första fristadsperioden, det vill säga två år, och därefter kan
omförhandlas.
7. Region Jämtland Härjedalen finansierar fristadsprogrammet med 300 000
kronor.

----------------------

Vid beredning av ärendet i regionstyrelsen har det framkommit att det saknas
finansiering för regionens del av kostnaderna för att bli kulturfristad. Därför kan inte
nämndens förslag tillstyrkas.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Regionala utvecklingsnämndens förslag om att bli kulturfristad avslås.
2. Utredningen om förutsättningar att bli kulturfristad läggs till handlingarna.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionala utvecklingsnämnden
Östersunds kommun
Kultursamordnare
Områdeschef Kulturen

Mikael Ferm
Regionstabschef
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40. Utvärdering av den politiska organisationen
(RS/566/2016)
Protokollsutdrag fullmäktiges presidium 2016-03-29, § 22

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade 2014-11-25, § 219 om fullmäktiges arbetsordning och
styrelsens, regionala utvecklingsnämndens och vårdvalsnämndens reglementen inför den
nya mandatperioden. Samtidigt beslutade fullmäktige att den politiska organisationen
skulle utvärderas hösten 2016.
Hösten 2015 blev det en ny majoritet i regionfullmäktige och med anledning av det
beslutades det om ändringar i den politiska organisationen. Den politiska organisation
som skulle utvärderas har därmed i viss mån ett annat utseende än vad den som finns nu
har. Det kan ifrågasättas om det meningsfullt att utvärdera den politiska organisationen
nu efter så kort tid. Med hänsyn till detta bör den beslutade översynen inte genomföras.
Fullmäktiges beslut om översyn av den politiska organisationen hösten 2016 bör därför
ändras.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2014-11-25 § 219 Ändring i fullmäktiges
arbetsordning och styrelsens, regionala utvecklingsnämndens och vårdvalsnämndens
reglementen.

Regiondirektörens förslag
Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Den utvärdering av den politiska organisationen som beslutades av
landstingsfullmäktige 2014-11-25, § 219 punkten 10 ska inte genomföras.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT
Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Den utvärdering av den politiska organisationen som beslutades av
landstingsfullmäktige 2014-11-25, § 219 punkten 10 ska inte genomföras.
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41. Region Jämtland Härjedalens kulturpris till PetersonBergers minne 2016 (RS/909/2016)
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-05-03, § 75

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till Peterson-Bergers minne har utdelats sedan
1990 och skall ges till personer eller grupper som är verksamma inom Jämtlands län eller
genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära anknytning till
länet. Kulturpriset skall ses som ett erkännande för en kulturell- eller konstnärlig gärning
och tilldelas en professionell aktör som haft stor betydelse för länets kulturliv, ha
medverkat i att utveckla länets konst- och kulturliv och i sin gärning visat prov på
högtstående konstnärskap. Utlysning har skett genom annons i länets båda dagstidningar
genom utskick till institutioner, organisationer och kommuner samt på regionens
hemsida. Åtta nomineringar har inkommit. Beredningen av ärendet har skett i nära
samråd med de regionala kulturverksamheterna och efter bedömning av representanter
från regionens kulturskaparsamråd. Kulturpriset omfattar 30 000 kronor och finansieras
inom Kulturens ram. Utdelning av priser och stipendier sker under ett offentligt
arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

Beslutsunderlag

Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014)
Nomineringsförteckning Kulturpris 2016
Förslag till motivering för kulturpriset

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. XX utses till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till PetersonBergers minne.
2. Motiveringen för priset antas
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Arbetsutskottet ställer sig bakom det förslag som lämnas för slutgiltigt beslut i
Regionfullmäktige. Namnet på pristagare av Region Jämtland Härjedalens
Kulturpris till Peterson-Bergers minne offentliggörs vid slutgiltigt beslut.
2. Motiveringen för priset antas
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Theres K Agdler utses till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris
till Peterson-Bergers minne.
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2. Motiveringen för priset antas.
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
-----------------

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till

Pristagare, Kultursamordnare, områdeschef Kulturen
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42. Region Jämtland Härjedalens kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne 2016 (RS/911/2016)
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-05-03, § 76

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne har utdelats
sedan 1966 och skall ges till personer eller grupper som är verksamma inom Jämtlands
län eller genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära
anknytning till länet. Stipendiet, som kan delas mellan flera personer, ska uppmuntra
yngre kulturutövare upp till 30 år, i deras utveckling och framtida verksamhet och kan
sökas för stimulans, utbildning eller förkovran. Stipendiet brukar tilldelas fem personer.
Utlysning har skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick till
institutioner, organisationer och kommuner samt på regionens hemsida. 13 ansökningar
har inkommit varav 8 från kvinnor och en majoritet musikstuderande. Några av de
sökande har genomgått, är upptagna av eller är på väg in i högre konstnärliga
utbildningar. De flesta har lämnat arbetsprover och intyg. Föreslagna stipendiater har
ursprung och anknytning till länet och bör uppmuntras att ta steget vidare inom musik,
scenkonst och film samt till fortsatt kulturskapande av hög kvalitet. Beredningen av
ärendet har skett i nära samråd med de regionala kulturverksamheterna. För
kulturstipendierna avsätts totalt 50 000 kr inom Kulturens ram. Utdelning av priser och
stipendier sker under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under
Yranveckan.

Beslutsunderlag

Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014)
Ansökningsförteckning Kulturstipendier 2016

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. XX utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Fem kandidater föredrages och arbetsutskottet ställer sig bakom de förslag som
lämnas för slutgiltigt beslut i Regionfullmäktige. Namnet på till pristagare av
Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne
offentliggörs vid slutgiltigt beslut.
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
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1. Rose-Marie Björklund, Elisabeth Sundin, Johan Nilsson, Anna Melin och Olof
Runsten utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens
Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne.
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan.
-------------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till
Stipendiaterna, Kultursamordnare, områdeschef Kulturen
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43.

Samiskt stipendium 2016 (RS/912/2016)

Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-05-03, § 77

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium inrättades 1999 efter förslag från
Samernas Riksförbund (SSR). Stipendiet ska tilldelas från länet bördig eller i länet
verksam person som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet.
2009 utdelades inget samiskt stipendium då ingen sökte eller nominerades. Utlysning har
skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick till institutioner,
organisationer och kommuner samt på regionens hemsida. Tre nomineringar har
inkommit. Beredningen av ärendet har skett i nära samråd med de regionala
kulturverksamheterna. Föreslagen stipendiat bör uppmuntras för sitt arbete med att, i
nära samarbete med samebyarna, ha dokumenterat, kartlagt och synliggjort den samiska
kulturmiljön i länet. Arbetet har resulterat i en mängd skrifter och publikationer som
bidrar till en viktig kunskapsbank när det gäller sydsamisk historia. Stipendiet är på
10 000 kronor och finansieras inom Kulturens ram. Utdelning av priser och stipendier
sker under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

Beslutsunderlag
Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014)
Nomineringsförteckning Samiskt stipendium 2016

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. XX utses till stipendiat av Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. XX utses till stipendiat av Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium.
Namnet på till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium
offentliggörs vid slutgiltigt beslut.
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Ewa Ljungdahl utses till stipendiat av Region Jämtland Härjedalens Samiska
stipendium.
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan.
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-------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Mikael Ferm
Regionstabschef

Stipendiaten, Kultursamordnare, områdeschef Kulturen
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44. Svar på medborgarförslag från Harriet Persson om
team med undersköterskor som ska ha extra
kompetens att bemöta dementa (RS/414/2016)
Ärendebeskrivning
Harriet Persson har lämnat ett medborgarförslag där hon föreslår att ett team med
undersköterskor ska ha extra kompetens att arbeta med bemötande av dementa
patienter på sjukhusets avdelningar. Undersköterskorna ska enligt förslaget arbeta på ett
flexibelt sätt och avlasta personalen på avdelningarna.
Bedömningen är att förslaget inte ska bifallas. Motivering till detta är att all personal
behöver ha kunskap om bemötande av dementa patienter. Beroende på grundsjukdom
och inskrivningsorsak finns dementa patienter på olika avdelningar och mottagningar
inom de flesta specialiteter. All personal bör få kompetensutveckling inom de områden
de är verksamma. Kompetensutveckling inkluderar kunskapsbaserade åtgärder enligt
nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Harriet Persson.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör
avdelningen

Utdrag till

Förslagsställare

Carsten Dencker
Chef hälso- och sjukvårdspolitiska
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45. Svar på medborgarförslag från Margareta
Ragnarsson om att inrätta dialysplatser på
hälsocentralen i Strömsund (RS/512/2016)
Ärendebeskrivning
Margerata Ragnarsson har lämnat in ett medborgarförslag om att inrätta dialysplatser på
hälsocentralen i Strömsund. Motiveringen till detta är att resan till Östersunds sjukhus är
mycket påfrestande för de som inte har full hälsa och att en lokal dialysenhet skulle öka
livskvaliteten hos de som genomgår behandlingen.
Frågan om dialysverksamhet i Strömsund har varit under utredning 2009 och 2011.
Resultatet har visat att den optimala behandlingsformen, både ur ett kvalitets- och
resursperspektiv, utanför sjukhus är att dialysera i hemmet. Om det inte skulle vara
möjligt att utföra hemdialys finns möjlighet att iordningställa rum på hälsocentralen för
ändamålet. Båda alternativen erbjuds idag alla dialyspatienter som identifieras som
lämpliga för självdialys.
Alternativet att bemanna hälsocentralen i Strömsund med personal som är kunnig inom
dialysområdet visar att det skulle ge en kostnadsökning att bedriva dialysverksamhet på
hälsocentralen och att det skulle innebära vissa bemanningsproblem och därmed
svårigheter att uppnå hög patientsäkerhet. Därtill är patientunderlaget för litet för att det
ska vara möjligt att bedriva en effektiv vård vid Strömsunds hälsocentral.
Att bedriva hälso- och sjukvård, speciellt specialistvård, är en omfattande, komplicerad
och kostsam verksamhet som, bortsett från medarbete med rätt kompetens, kräver
erforderlig medicinsk och medicinskteknisk utrustning samt lokaler, anpassade för
ändamålet.
Redan idag arbetar dialysavdelningen för att utveckla hemdialysverksamheten. De nya
lokalerna på sjukhuset underlättar utvecklingen av hemdialys genom att de nu blir
anpassade för att kunna ge bra utbildning och träning för de patienter som kommer att
starta med hemdialys.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Margareta Ragnarsson om att inrätta dialysplatser på
hälsocentralen i Strömsund.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
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Utdrag till
Margareta Ragnarsson

Mia Ajax
Områdeschef område hud, infektion
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Informationer

Redovisning från konferenser, utskott mm
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