PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionstyrelsen

2017-10-24

Plats och tid

OSD kl. 08:30-08:50

Beslutande ledamöter

Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande)
Bengt Bergqvist (S) (3:e vice ordförande)
Robert Uitto (S)
Martine Eng (S)
Jenny Sellsve (S)
Christer Siwertsson (M) (1:a vice ordförande)
Susanné Wallner (M)
Thomas Andersson (C)
Elin Lemon (C) (2:e vice ordförande)
Anton Nordqvist (MP)
Jörgen Blom (V)
Bengt-Åke Arendolf (SD)
Thomas Gutke (M) ersätter Jan-Olof Andersson (M)

Övriga närvarande

Ronny Karlsson (SD) (Politisk sekreterare)
Ingela Jönsson (Tf ekonomidirektör)
Gun Råberg Kjellerstrand (Kommunikationsdirektör)
Charlotte Funseth (Sekreterare)

Utses att justera

Elin Lemon (C)

Justeringens plats och tid

OSD , 2017-10-24 00:00

Protokollet omfattar

§§246-248

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Charlotte Funseth

Ordförande

................................................
Ann-Marie Johansson (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Elin Lemon (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionstyrelsen
2017-10-24

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2017-10-25

Datum för anslags
nedtagande

2017-11-15

Samordningskansliet
.................................................
Charlotte Funseth
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ÄRENDELISTA
§246
§247
§248

Fastställande av föredragningslista
Tillnyktringsenheten
Förändring av checkkredit
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§246

Fastställande av föredragningslista (RS/1119/2017)
Sammanfattning
Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet gjorts tillgänglig för styrelsens ledamöter och
ersättare.

Förslag till beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§247

Tillnyktringsenheten (RS/2264/2017)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen driver sedan 2010 en verksamhet för personer med missbruk och
beroendeproblematik. Detta sker inom beroendeenheten. Arbetet omfattar såväl öppen som
slutenvård. Regionen och kommunerna som också arbetar med samma målgrupp har sedan
2010 haft ett samarbetsavtal kring tillnyktringsverksamhet (TNE) i anslutning till
beroendeavdelningen. I första omgången fanns ett avtal 2010-2013, och därefter 2014-2016
(LS/490/2014).
Nuvarande avtal sträckte sig från 2014-04-01 t o m 2016-12-31. Verksamhetsföreträdare för
parterna förankrade en förlängning av avtalet till 2017-06-30 för att genomföra en uppföljning
(RS 1290/2016). Sociala vård och omsorgsgruppen (SVOM) beslutade om uppföljningen och
förlängningen av avtalet vid sitt möte 2016-12-16.
Under uppföljningen av avtalet ifrågasatte kommunerna att de hade något ansvar för
tillnyktring i denna form. Vid SVOM:s möte 2017-04-24 beslutades att förlänga avtalet till
2017-10-31 för att även göra en översyn av ”Överenskommelsen avseende riskbruk, missbruk
och beroende i Jämtlands län” utifrån några frågeställningar. Östersunds kommun beslutade
att inte förlänga avtalet till 2017-10-31.
Det står nu klart efter SVOM:s möte 2017-10-20 att kommunerna inte kommer att teckna
något nytt avtal om tillnyktringsverksamhet i samverkan med regionen efter 2017-10-31.
Verksamheten kostar ca 5,5 miljoner kronor totalt varav kommunernas finansiering ger
regionen intäkt på ca 3,5 miljoner kronor.
Regionen har inte möjlighet att utan finansiering från kommunerna fortsätta bedriva denna
verksamhet.

Förslag till beslut
Region Jämtland Härjedalen avvecklar tillnyktringsverksamheten, TNE, som varit
samfinansierad med länets kommuner.
--------------Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C), Ann-Marie Johansson (S), Jörgen Blom (V),
Susanné Wallner (M) yttrar sig.
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Beslut
1. Region Jämtland Härjedalen avvecklar tillnyktringsverksamheten, TNE, som varit
samfinansierad med länets kommuner.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning
Anton Nordqvist (MP) deltar inte i beslutet.

Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Tillnyktringsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§248

Förändring av checkkredit (RS/2261/2017)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen har för närvarande en checkkredit för koncernen på 50 miljoner
kronor. Checkkrediten har legat på denna nivå åtminstone sedan 1992, och har inte höjts trots
ökad omslutning. Internt finns även en koncernintern checkkredit beviljad till både
Länstrafiken AB och Stiftelsen Jamtli.
1992 var bruttokostnaderna 2225 miljoner kronor och
2016 var bruttokostnaderna 4908 miljoner kronor dvs en ökning med 220%.
Beviljade checkkrediter till Länstrafiken är 25 miljoner kronor och Jamtli 7,6 miljoner kronor.
I mitten av oktober nyttjar regionen inte alls koncernens checkkredit. Länstrafiken nyttjar inte
heller sin beviljade checkkredit. Jamtli nyttjar sin möjlighet till checkkredit med 7,4 miljoner
genom att regionen tillskjuter dessa medel inom sitt totala likvidutrymme.
Regionens ekonomiska läge gör nu att av säkerhetsskäl bör checkkrediten ökas. Om
checkkrediten räknas upp med bruttoomslutningsökningen från 1992 motsvarar det att
checkkrediten bör vara 110 miljoner kronor. Beviljat utrymme för Länstrafiken och Jamtli bör
läggas till. Då blir det en checkkredit på 145 miljoner kronor.
Checkkredit kostar för närvarande 0,10 % per år dvs för 50 miljoner en kostnad på 50 000 kr
och med ökning till 145 miljoner kronor en kostnad på 145 000 kr. Om checkkrediten nyttjas
är det en rörlig veckoränta på 0,65 %.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen ska ansöka om utökad checkkredit från 50 miljoner kronor till
145 miljoner kronor.

Beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen ska ansöka om utökad checkkredit från 50 miljoner
kronor till 145 miljoner kronor.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Protokollsanteckning
Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C) och Anton Nordqvist (MP) deltar inte i beslutet.

Expedieras till
Tf ekonomidirektör

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Förändring av checkkredit

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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