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Regionens samverkansråd
Tid och plats för

IT-huset Hackås, den 15 augusti 2016, kl. 13.00 – 15.30

sammanträdet
Beslutande

Övriga deltagare

Maria Söderberg (C), ordf

Krokom

Sven-Åke Draxten (S)

Bräcke

Therese Kärngård

Berg

Susanne Hansson (S)

Strömsund

Daniel Danielsson (S)

Åre

Jonas Andersson (S)

Ragunda

Annsofie Andersson (S)

Östersund

Gunilla Zetterström Bäcke (S)

Härjedalen

Anne-Marie Johansson (S)

Region Jämtland Härjedalen

Eva Hellstrand (C)

Region Jämtland Härjedalen

Se sidan 2

Utses att justera
Justeringens plats

Regionhuset den

och tid
Sekreterare

Paragrafer
Anna Backlund

Ordförande
Maria Söderberg (S)
Justerande
Jonas Andersson (S)
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Övriga deltagare:
Björn Eriksson, regiondirektör
Anders Byström, biträdande regiondirektör
Anna Backlund, sekreterare Region Jämtland Härjedalen
Håkan Littzell, kommunchef Ragunda
Sara Anselmby, t.f. kommunchef Krokom
Magdalena Risselborn, samordnare barn- och utbildning, regional utveckling
Daniel Nilsson, handläggare, Region Jämtland Härjedalen
Margareta Winberg (S), regionfullmäktiges ordförande
Elisabeth Svensson (M), 1:e vice ordf regionfullmäktige
Berit Johansson (C), 2:e vice ordf. regionfullmäktige
Susanné Wallner (M), ej tjänstgörande
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslista
§ 43 Val av justerare och tid för justering
§ 44 Föregående protokoll
§ 45 Översyn av ungdomsinflytande i Region Jämtland Härjedalen (RS/311/2015)
§ 46 Svar på skrivelse om tillgänglighetsguide (RS/423/2016)
§ 47 Regional samverkan inom e- och IT-området
§ 48 Samverkansområden mellan kommunerna
§ 49 Sammanträdestider 2017
§ 51 Utökat Europaforum och rapportörsmöte
§ 51 Information från Regionstyrelsen
§ 52 Information från Regional utveckling
§ 53 Nästa sammanträde den 19 september 2016
§ 54 Övriga frågor
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§ 42 Fastställande av föredragningslista
Ärendet ”Avrapportering av beslut om medel för kompetens, statistik och analys” utgår
från dagordningen och tas upp på nästkommande sammanträde den 19 september.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista, med ovanstående
förändring.

§ 43 Val av justerare
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

Jonas Andersson utses att justera dagens protokoll

§ 44 Föregående protokoll
Föregående protokoll från den 16 maj 2016 gås igenom.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 45 Översyn av ungdomsinflytande i Region Jämtland
Härjedalen (RS/311/2015)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 22 – 23 oktober 2013 att ge landstingsstyrelsen i
uppdrag att göra en översyn av reglementena för Länets handikappråd, Landstingets
pensionärsråd och Landstingets ungdomsråd. Översynen skulle ta sikte på att
tydliggöra syftena med råden och rådens uppgifter, utgångspunkten var att råden borde
vara rådgivande. Under hösten 2015 fick regional utveckling i uppdrag att utreda form
Den rapport som tagits fram innehåller beskrivningar om hur ungdomsråd och
ungdomsting fungerat över tid, hur andra landsting och kommuner arbetar med
ungdomsinflytande samt ett förslag på hur Region Jämtland Härjedalen ska arbeta med
ungdomspolitik i framtiden. I det förslag som förordas ska ett nytt arbetssätt
implementeras utifrån ungdomsstrategin.
Regionfullmäktiges presidium beslutade den 31 maj 2016, § 42, att ”Förslaget om hur
arbetet med ungdomsfrågor i Region Jämtland Härjedalen ska bedrivas framöver tas
upp till diskussion med kommunerna på Regionala Samverkansrådet i augusti 2016.”
Justerandes sign
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I Regionala samverkansrådets diskussion framförs:
-

I länets kommuner jobbar man mycket olika med ungdomsinflytande.
Berg och Härjedalen samarbetar med sina ungdomsråd, vilket gör det mer
spännande för ungdomarna, som utses av skolor och fritidsgårdar.
Vem ska ungdomarna representera, sig själva, ett parti, sin skola eller kommun?
Hur kan de ansvariga tjänstemännen i kommunerna vara behjälpliga så att man
undviker dubbelarbete?
Om en tjänst som regional ungdomssamordnare införs är det viktigt att den
tjänsten blir konstruktiv, en mycket konkret arbetsbeskrivning behövs.
Viktigt att diskutera strategier och att ungdomarna får vara med och bestämma
arbetssätt.
Barnkonventionen kommer att bli svensk lag. Alla frågor ska ”silas” genom
ungdomsperspektivet.
Många av regionens ansvarsområden berör ungdomar; kultur, infrastruktur, regional
utveckling. Region Jämtland Härjedalen har en bredare roll än det gamla
Landstinget.
Viktigt med en positiv ansats och ett demokratiperspektiv.
Regionen tar redan ett viktigt ansvar genom att ge ungdomsorganisationerna stöd.
Varje kommun och organisation behöver föra en diskussion, som sedan återkopplas
till Regionens samverkansråd.

Beslutsunderlag
Ungdomsinflytande i Region Jämtland Härjedalen
Ungdomsting och ungdomsråd i Region Jämtland Härjedalen
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

Frågan om ungdomsinflytande i Region Jämtland Härjedalen tas upp på ett framtida
sammanträde efter förankring och diskussion i kommunerna.

§ 46 Svar på skrivelse om tillgänglighetsguide
(RS/423/2016)
Ärendebeskrivning
Bräcke Pensionärs- och Tillgänglighetsråd har inkommit med en skrivelse till Region
Jämtland Härjedalen där de föreslår att regionen verkar för att en Tillgänglighetsguide
kommer till stånd, som ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Jämtlands län.
Denna guide skulle informera om tillgängligheten i samtliga länets kommuner och bli en
hjälp för funktionsnedsatta när de planerar att besöka olika platser. Tillgänglighetsguiden
föreslår vara både nätbaserad och i form av en pappersprodukt.
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Regionstyrelsens ordförande Anne-Marie Johansson vill lyfta denna skrivelse innan
styrelsen tar upp den på sitt sammanträde 23-24 augusti 2016.
I Regionala samverkansrådets diskussion framförs:
- Förslaget är bra med arbetsintensivt då en sådan tillgänglighetsguide måste
uppdateras kontinuerligt för att fylla sin funktion.
- En god tillgänglighet är en konkurrensfaktor när det gäller turistbranschen.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

Regionens samverkansråd har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 47 Regional samverkan inom e- och IT-området
Ärendebeskrivning
En förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-området i
Jämtland Härjedalens län har genomförts under våren 2015. Slutrapporten
presenterades vid ett seminarium den 2 oktober 2015. Alla deltagare (förtroendevalda
och tjänstemän) på seminariet var överens om vikten av samverkan. Ärendet om
samverkan har diskuterats på kommunchefsgruppen den 27 nov 2015 och
Primärkommunala samverkansrådet den 30 nov 2015. Vid Primärkommunala
samverkansrådets möte beslutades att samtliga parter ska behandla frågan politiskt inför
Regionens samverkansråd den 14 mars 2016. Beslutsunderlaget skickades ut till samtliga
kommuner, förbund och Region Jämtland Härjedalen den 18 december 2015.
Förslaget är att ett samverkansprojekt startas i enlighet med förstudiens förslag opch
med projektmålet att det ska finnas en gemensam organisation på plats i början av
2017. Organisationen ska ta över ansvaret för identifierade och prioriterade
samverkansområden, såväl nya som påbörjade, som tas fram och öfrbereds inom
delprojekt IT, eFörvaltning, eHälsa, eSkola och kompetens.
Nästan alla parter har ställt sig bakom förslaget på samverkan.
Vid Regionens samverkansråd den 16 maj 2016 beslutades:
1. Regionens samverkansråd ska vara projektägare
2. Nytt projektdirektiv för projekt ”Regional samverkan inom e- och IT-området i
Jämtland Härjedalen” godkänns av Regionens samverkansråd senast den 15 augusti
2016
3. Kommunchefer och regiondirektörer ska vara styrgrupp för projektet.
4. Styrgruppen utser en projektledare och projektledningsgrupp.
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Håkan Littzell, kommunchef i Ragunda, återkopplar att arbetet med att enas om
projektdirektivet är svårt då frågorna om lokalisering och organisationsform är
grundläggande för det fortsatta arbetet. Styrgruppen menar att det är fundamentalt att
fatta progressbeslut i Regionens samverkansråd. Därefter kan beslut fattas om vilka
områden som samverkan ska bedrivas rent konkret.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

1. Styrgruppen får i uppdrag att ge förslag på organisationsform och fortsatta
progressbeslut för projektets framskridande till Regionens samverkansråd.

§ 48 Samverkansområden mellan kommunerna
Ärendebeskrivning
Maria Söderberg sammanfattar Primärkommunala rådets diskussion från
förmiddagen. Samarbetet om socialjourssamverkan är mycket viktigt för flera
kommuner och denna punkt tas upp på nästa sammanträde den 19 september.
Samverkansområden som pekas ut som prioriterade av kommunerna är inom byggoch miljö, arkiv, växel, samt rekrytering och kompetensförsörjning, där samverkan
även bör ske med Mittuniversitetet.
Personalförsörjning ska tas upp som specifik punkt på nästa sammanträde den 19
september.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

1. Socialjourssamverkan och personalförsörjning ska tas upp som specifika
punkter på nästa sammanträde den 19 september.

§ 49 Sammanträdestider 2017
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

Följande sammanträdesdagar fastställs för samverkansråden 2017.
Regionens samverkansråd möts eftermiddagar kl. 13 – 16.
16 januari
20 mars
10 april
22 maj
21 augusti
25 september
6 november
4 december
Justerandes sign
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§ 51 Utökat Europaforum och rapportörsmöte
Ärendebeskrivning
Europaforum Norra Sverige Europaforum (EFNS) är vår plattform för påverkan
gentemot EU-nivån. Ett utökat rapportörsmöte hålls den 24-25 november 2016 i
Stockholm på Europahuset, Regeringsgatan 65.
Programmet är ännu preliminärt: men innehåller bland annat ett möte med EUministern. Sedan handlar mötet om OECD-rapporten inom området Northern Sparsely
Populated Areas (NSPA). Den så kallade sammahållningspolitiken är mycket viktig för
vårt län.
Kommunalt deltagande önskvärt och viktigt. Förslagsvis deltar kommunstyrelsens
ordförande från varje kommun. Regionen medfinansierar kommunernas deltagande
med 1500 kronor per kommun för att betala boende och anmälningsavgift.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

Regionens samverkansråd har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 51 Information från Regionstyrelsen
Ärendebeskrivning

Björn Eriksson informerar om att läget när det gäller bemanningen inom hälso- och
sjukvården i sommar har varit ansträngt men under kontroll. Sommarledning har ägt
rum varje onsdag där de kommuner som haft möjlighet har deltagit över länk.
Ett orosmoln var neonatalsjukvården då det fötts rekordmånga barn i sommar.
Den stora utmaningen framledes är att få ner kostnaderna för stafettläkare och
stafettsjuksköterskor. Detta påverkar regionens goda kostnadsutveckling. Ett samarbete
har påbörjats nationellt för att få bukt med detta problem.
Positivt är att satsningen på influensavaccin för nyanlända har gett mycket gott resultat.
Ingela Jönsson har blivit Norrlands samordnare för Storregionfrågan.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

Regionens samverkansråd har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 52 Information från Regional utveckling
Ärendebeskrivning
Anders Byström informerar om att samtliga medarbetare nu har flyttat ifrån
Österängsskolan till nya lokaler. Det har gått mycket bra. Sven Winemark lämnar över
chefskapet för område Näringsliv till Martina Lundholm. Rådet uppmanar henne att
komma och presentera sig vid tillfälle.
Justerandes sign
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Den 1 september lämnar även Håkan Lundmark över chefskapet för område
Kompetens och utbildning till Marina Gregorsson, som fortsätter att även vara
områdeschef för Attraktion och livsmiljö. Anders Byström informerar även om ärenden
till arbetsutskott och nämnd.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

Regionens samverkansråd har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 53 Nästa sammanträde den 19 september 2016
Detta sammanträde äger rum på Nornan i Stugun. Då bör rådet strukturera upp när
kommuncheferna ska bjudas in till rådets sammanträden 2017. Förslagsvis bjuds de in i
april och september.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

Regionens samverkansråd har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 54 Övriga frågor

Önskan om en logglista över fattade beslut och pågående ärenden framförs.
Med anledning av polisens omorganisation och vilka konsekvenser det får för de
nordliga länen och kommunerna tar Strömsund fram en skrivelse som även de andra
kommunerna och Region Jämtland Härjedalen får möjlighet att skriva under innan den
skickas in till Regeringen och Justitiedepartementet.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

1. Sekreteraren får i uppdrag att ta fram en logglista över fattade beslut och pågående
ärenden
2. Susanne Hansson, Strömsund får i uppdrag att delge övriga skrivelsen till polisen
innan den skickas in.
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