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1.

Val av justerare och tid för justering
Ärendebeskrivning
Protokollet sänds ut per e-post till ordförande och justerare och godkänns denna väg.
När det är godkänt sänds det ut till samverkansrådets ledamöter och ersättare, samt
till respektive kommunbrevlåda. Protokollet skrivs under vid nästa sammanträde.

2.

Fastställande av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

Förslag till beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

3.

Uppföljning från tidigare sammanträden:
Mandatfördelning mellan regionen och
primärkommunerna i Europaforum Norra Sverige
(RUN/123/2020)
Ärendebeskrivning
Vid regionens samverkansråds sammanträde i oktober 2019 initierades en diskussion
kring primärkommunernas representation och mandatfördelningen mellan regionen
och primärkommunerna i ägarråd för North Sweden European Office (NSEO),
Europaforum Norra Sverige (EFNS) och Strukturfondspartnerskapet Mellersta
Norrland. I november förde rådet en diskussion kring hur de vill att
nomineringsprocessen ska se ut för dessa forum i framtiden. För
Strukturfondspartnerskapet ägs nomineringsförfarandet gemensamt av kommuner
och region. För brysselkontoret och Europaforum är det regionen som är huvudman
och därmed är den som formellt utser representanterna. Primärkommunerna är dock
medfinansiärer till ovanstående forum genom Överenskommelse mellan Region
Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan
(samverkansavtal 2019-2021, RUN/34/2018).
Utifrån tidigare diskussioner i samverkansrådet gällande mandatfördelning mellan
region och primärkommuner i ägarrådet för Brysselkontoret (tidigare Mid Sweden
European Office, MSEO, nu North Sweden European Office), rapportörer inom
Europaforum Norra Sverige och ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Mellersta
Norrland har förslag till överenskommelse tagits fram för respektive forum.
Överenskommelser för North Sweden European Office och
Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland fastställdes vid regionens
samverkansråds sammanträde i februari, § 6. Ställningstagande kring föreslagen
överenskommelse gällande mandatfördelning i Europaforum Norra Sverige flyttades
fram till samverkansrådets sammanträde i mars.

Beslutsunderlag



4.

Förslag: Överenskommelse mandatfördelning Europaforum Norra Sverige
§6 RSR Uppföljning från tidigare sammanträden: Mandatfördelning mellan
regionen och primärkommunerna i North Sweden European Office,
Europaforum Norra Sverige och Strukturfondspartnerskapet

Uppföljning från februarisammanträdet: Information
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13:10

Positionspapper infrastruktur
Ärendebeskrivning

Regionens Transportutvecklingsråd har arbetat fram ett förslag till positionspapper
för Jämtlands län 2050.

Beslutsunderlag


5.

Positionspapper infrastruktur och kommunikationer 20200304

Program för smart specialisering (RUN/430/2018)
Ärendebeskrivning

Anders Byström 13:30

Lägesuppdatering utifrån inkomna remissvar.
Inkomna remissvar finns tillgängliga i Region Jämtland Härjedalens webbdiarium:
https://diariet.regionjh.se/diariet/case.aspx?caseid=62161

6.

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) (RUN/515/2018)
Ärendebeskrivning

Maria Kumpula 13:45

Lägesuppdatering samt förslag på reviderad tidplan (förlängd remisstid).

7.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2026
(RUN/287/2019)

Erik Sjaunja 14:00

8.
9.

Paus
Folkhälsopolicy 2020–2024 (RS/560/2019)
Ärendebeskrivning

14:30
Göran Hallman 15:00

I Jämtlands län råder politisk enighet om att skapa samhälleliga förutsättningar för att
nå målet om en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta manifesteras i
att länets politiker kraftsamlat kring en länsgemensam folkhälsopolicy.
Folkhälsopolicyns intentioner utgör grunden till länets samlade folkhälsoarbete vilket
ska bidra till en mer jämlik hälsa och skapa en framtidstro. Folkhälsopolicyn utgör
ett underdokument till den regionala utvecklingsstrategin.
En reviderad Folkhälsopolicy 2020 – 2024 är nu framtagen i form av en
dialogprocess påbörjad hösten 2018 samt under 2019 på ordinarie möten av
Folkhälso Z, dvs det politiska- och tjänstemannanätverk vilket utgör ett rådgivande
organ i enlighet med intentionerna i Folkhälsopolicyn. Folkhälsopolicys innehåll har
kommunicerats och remissbehandlats. Den grafiskt slutliga versionen har efter beslut
i Folkhälso Z översänts till samtliga kommuner och region för synpunkter. Med
utgångspunkt i detta har Folkhälso Z nu utarbetat ett slutligt förslag där hänsyn tagits
till framförda förbättringssynpunkter.
Folkhälso Z presidium har nu överlämnat förslag till ny Folkhälsopolicy 2020–2024
till regionens samverkansråd för vidare hantering. Folkhälsopolicyn ska fastställas av
regionen och länets kommuner.
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Förslag till beslut
Regionens samverkansråd föreslår Region Jämtland Härjedalen och länets
kommuner
Folkhälsopolicy 2020 – 2024 fastställs.

Expedieras till
Region Jämtland Härjedalen
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun
Folkhälsopolitisk strateg
Chef Hälso och sjukvårdspolitiska avdelningen
Chef Folkhälsoenheten

Beslutsunderlag



10.

Tjänsteskrivelse Folkhälsopolicy 2020-2024
Förslag: Folkhälsopolicy 2020-2024

Projekt: Strukturanalys i Jämtlands län
(RUN/463/2018)
Ärendebeskrivning

Anders Byström 15:20

Godkännande av rapporten Strukturbilder (reviderad version)

Beslutsunderlag


11.

STRUKTURBILDER FÖR JÄMTLAND HÄRJEDALEN – FYRA
SCENARIER FÖR LÄNET Diskussionsunderlag för det regionala
utvecklingsarbetet i Jämtland Härjedalen (2020-03-24)

Sammanslagning av gemensamma nämnder
(RS/559/2019)
Ärendebeskrivning
Regionens samverkansråd har i uppdrag att hålla samman en utredning kring en
eventuell sammanslagning av gemensamma nämnder. Som ett första steg i att
försöka få fram en gemensam målbild för en eventuell sammanslagning beslutade
rådet i september 2019, § 42, att skicka en begäran om synpunkter till samtliga parter
(befintliga gemensamma nämnder samt styrelse hos respektive part). Utifrån
inkomna synpunkter beslutade samverkansrådet i november 2019, § 64, om följande
uppdrag:
1. Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun får i uppdrag
att gemensamt utreda förutsättningarna och begränsningarna för en
gemensam regional nämnd utifrån ett upphandlingsperspektiv, och
om det finns upphandlingsområden som idag hanteras inom den
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kommunala upphandlingsnämnden som inte kan ingå i en regional
nämnd.
2. Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter (GNU) får i uppdrag att utreda
hur samverkan inom hjälpmedelsområdet skulle kunna organiseras
om frågorna inte ska ingå en utökad gemensam nämnd. Formerna
för hur brukarinflytande inom hjälpmedelsområdet kan utvecklas i
en framtida organisation inkluderas i uppdraget.
Gällande det första uppdraget har Östersunds kommun och Region Jämtland
Härjedalen överlämnat varsitt underlag till samverkansrådet. Båda underlagen pekar
på de begränsningar som kommer av kommunallagens bestämmelser om
gemensamma nämnder och den kommunala kompetensen, och att dessa
begränsningar innebär att kommunspecifika upphandlingar inte kan göras inom
ramen för en gemensam nämnd där Region Jämtland Härjedalen ingår (motsvarande
gäller för regionspecifika upphandlingar vilka redan idag hanteras utanför befintliga
gemensamma nämnder). Som exempel på kommunspecifika upphandlingar nämns i
Östersunds kommuns utredning bland annat fällningskemikalier till reningsverk;
gatubelysning; skolmöbler, slöjdmaterial, lek- och hobbymaterial inom
skolverksamheten; samt fordon, utrustning och system för sophantering. Enligt
uppgift från Östersunds kommuns upphandlingskontor genomförs årligen ca 50 – 70
upphandlingar som kan betecknas kommunspecifika. En gemensam regional
upphandlingsnämnd skulle alltså innebära att respektive kommun skulle behöva egna
resurser för kommunspecifika upphandlingar av varor och tjänster i tillägg till den
gemensamma nämnden.
Gällande det andra uppdraget har GNU överlämnat en utredning om möjliga
alternativ för politisk styrning av hjälpmedelsverksamheten i Jämtland Härjedalen.
Sammanfattningsvis anser GNU att det minst dåliga alternativet om en
sammanslagen upphandlingsnämnd ska bildas är att hjälpmedelsfrågorna samlas i en
egen nämnd. Nämnden framhåller även att om det inte blir aktuellt att bilda en
sammanslagen upphandlingsnämnd så är det bästa alternativet att GNU behålls i dess
nuvarande form. I andra hand förespråkas att regionens samverkansråd går vidare
med att utreda en sammanslagning av GNU och Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner (GNS). Den del av
utredningsuppdraget som rör formerna för brukarinflytande inom
hjälpmedelsområdet är kommer att beredas vidare i nämnden under våren 2020
Regionens samverkansråd behöver nu ta ställning till hur utredningen ska fortgå med
anledning av ovanstående återrapporteringar. Utifrån den juridiska bedömningen kan
konstateras att en total sammanslagning av befintliga gemensamma nämnder med de
uppdrag och verksamheter som nämnderna har idag inte är juridiskt möjlig. Ett
alternativ är därför att verksamheten fortsatt bedrivs inom befintlig nämndstruktur
och att utredningen avslutas.
I Region Jämtland Härjedalens svar finns en sammanställning över
upphandlingsområden där samverkan är möjlig, antingen via avtalssamverkan eller i
en gemensam nämnd. Utifrån utredningens ambition om en sammanslagning av
gemensamma nämnder skulle ett alternativ därför kunna vara att fortsätta utreda en
sammanslagning av GNU och kommunernas upphandlingsnämnd.
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Om en sammanslagning av upphandlingsnämnderna inte är ett alternativ utifrån de
konsekvenser detta skulle medföra för kommunerna finns det alternativ som även
presenterats i GNUs utredning, det vill säga att utreda en sammanslagning av GNU
och GNS.
Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att se över ifall verksamheten under GNS
skulle kunna delas upp så att vissa samverkansområden läggs över till GNU medan
andra läggs över till den kommunala upphandlingsnämnden. Detta skulle innebära att
det då finns två gemensamma nämnder för upphandling och samverkansfrågor, en
för primärkommunal upphandling och samverkan och en för upphandling och
samverkan inom områden som är gemensamma för kommuner och region.

Förslag till beslut
-

Beslutsunderlag





12.
13.

Region Jämtland Härjedalens svar på uppdrag från samverkansrådet om att
utreda möjlighet till samverkan inom upphandlingsområdet
Protokollsutdrag Östersunds kommun 2020-02-04 KS § 36 Sammanslagning av gemensamma nämnder på upphandlingsområdet
Östersunds kommuns utredning – Sammanslagning av gemensamma
nämnder – vissa kommunal- och upphandlingsrättsliga aspekter
Protokollsutdrag GNU § 8/2020 Utredning om möjliga alternativ för politisk
styrning av hjälpmedelsverksamheten i Jämtland Härjedalen

Ärenden till nästa sammanträde
Övriga frågor
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