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Fastställande av föredragningslista
Svar på förfrågan om regionalt dataskyddsombud Jämtland (DSO)
Förändring av uppdrag Asyl-flyktinghälsa och Asyl-flyktingsamordning inför 2019
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§276

Fastställande av föredragningslista (RS/99/2018)
Sammanfattning
Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet gjort tillgängliga för ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
Paragrafen är justerad
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§277

Svar på förfrågan om regionalt dataskyddsombud Jämtland (DSO)
(RS/1981/2018)
Sammanfattning
Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling och
specialistfunktioner (GNS) önskar synpunkter på ärende om förslag till ett gemensamt
regionalt dataskyddsombud (DSO) i Jämtland Härjedalen för länets kommuner och Region
Jämtland Härjedalen. Följande frågeställningar ska besvaras:
1. Besked om ni som part i GNS önskar delta i rekrytering av tjänsten gemensamt
dataskyddsombud enligt bifogat beslutsunderlag?
2. Besked om ni som part i GNS vill stå som arbetsgivare och ansvara för rekrytering av
tjänsten?
3. Övriga synpunkter och kommentarer kan framföras till e-strategen som underlag i fortsatt
beredning.
Region Jämtland Härjedalen kan i nuläget inte ta ställning till om att ingå som part med
regional DSO. Det krävs först intern utredning om finansiering och budgetering för
dataskyddsarbetet samt mer analys av vad som gagnar regionens verksamheter bäst. Region
Jämtland Härjedalen är i grunden positiva till samarbetet med länets kommuner och är
intresserade av att ingå som part i arbetet med länsövergripande gemensam DSO förutsatt att
finansiering kan lösas, vilket inte har varit möjligt att utreda och analysera inom ramen för
den relativt korta remisstid som funnits. Region Jämtland Härjedalen önskar mera tid för att
utreda finansiering och analysera vilken organisation som ska finnas för
personuppgiftshantering.

Förslag till beslut
1. Region Jämtland Härjedalen kan i nuläget inte ta ställning till om att ingå som part med
regional DSO. För att göra detta krävs utredning om finansiering och budget för
dataskyddsarbetet.
2. Om Region Jämtland Härjedalen senare har möjlighet att ingå som fullvärdig part i tjänsten
för regionalt DSO så kan regionen tänka sig att delta vid rekrytering samt stå som ansvarig
arbetsgivare.
3. Upprättat förslag till svar på förfrågan från gemensamma nämnden antas.

Beslut
1. Region Jämtland Härjedalen kan i nuläget inte ta ställning till om att ingå som part med
regional DSO. För att göra detta krävs utredning om finansiering och budget för

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
5

PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionstyrelsen

2018-11-20

dataskyddsarbetet.
2. Om Region Jämtland Härjedalen senare har möjlighet att ingå som fullvärdig part i tjänsten
för regionalt DSO så kan regionen tänka sig att delta vid rekrytering samt stå som ansvarig
arbetsgivare.
3. Upprättat förslag till svar på förfrågan från gemensamma nämnden antas.

Expedieras till
Enhetschef krisberedskap, säkerhet och miljö
Regionstabschef
Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling och
specialistfunktioner (GNS)

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Svar på remiss om förslag till regional dataskyddsombud JÄmtland
(DSO)
Svar på förfrågan om förslag till regionalt dataskyddsombud Jämtland (DSO)
Bifogad fil: "Gemensamt dataskyddsombud_brevGNS.pdf"
Förslag till regionalt dataskyddsombud Jämtland (DSO)
Bifogad fil: "gns-personalkostnad.pdf"
§24 GNS Gemensamt dataskyddsombud

Paragrafen är justerad
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§278

Förändring av uppdrag Asyl-flyktinghälsa och Asyl-flyktingsamordning
inför 2019 (RS/2175/2016)
Sammanfattning
På regionstyrelsens sammanträde den 30 maj 2018 behandlades ärendet om Asylflyktinghälsa
och Asylflyktingsamordning.
Regionstyrelsen beslutade följande:
1. Asyl-flyktinghälsans uppdrag med regionövergripande ansvar kvarstår under 2018.
2. Utförande av hälsoundersökningar och viss hälso-sjukvård för asylsökande, nyanlända,
tillståndslösa och övriga invandrade kvarstår med intäktsfinansiering.
3. Förebyggande hälsofrämjande insatser, utbildning, information, utveckling, psykisk hälsa,
kvinnohälsa samt dietistinsats kvarstår med finansiering via statliga riktade medel.
4. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra och återrapportera beskrivna utvärderingar
och utredningar med förslag till beslut, med beaktande av att intäktsfinanseringen inte får
överskridas.
5. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa övriga, i uppdraget redovisade, förändringar
och förtydliganden av uppdrag rörande Asylflyktinghälsa och Asylflyktingsamordning.
En rapport har upprättats med svar på frågeställningarna. Totalt innebär förslagen som
presenteras i rapporten en minskning av verksamhetskostnader som finansieras från
välfärdsmiljard för flyktingmottagandet med 4 500 000kr från 2018 års nivå 8 400 000kr till
föreslagen förändring inför 2019 , 3 900 000kr.
Om förslag med minskning av verksamhetskostnader antas bör behov av hälsofrämjande,
förebyggande insatser inom primärvård rörande Barnhälsovård, Mödravård, Tandvård,
Ungdomsmottagning och Psykosociala resurser särskilt beaktas vid beslut om nyttjande och
fördelning av övriga medel från Välfärdsmiljard för flyktingmottagande 2019. Dessa områden
har uppmärksammats som utvecklingsområden inom hälso-sjuk- och tandvård utifrån Plan för
mottagande av asylsökande och nyanlända flyktingar.

Förslag till beslut
1. Hälsoundersökningar för asylsökande liksom all övrig Asylsjukvård blir uppdrag för
respektive utförare i primärvård, förtydligande görs i förfrågningsunderlag för vårdvalet inför
2019.
2. Asyl-flyktinghälsan ska inför 2019 samt som kompetensteam under 2019 arbeta för
kompetensöverföring och upparbetande av rutiner gällande genomförande och rapportering av
hälsoundersökningar som stöd för respektive utförare i primärvård.
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3. Asyl-flyktinghälsan avvecklas 2018-12-31 som egen enhet.
4. Regiondirektören får i uppdrag att skapa ett kompetensteam för Asyl-flyktingsjukvård från
2019-01-01 genom att avropa lämpliga kompetenser för detta övergripande uppdrag.
Finansiering från välfärdsmiljard för flyktingmottagandet under 2019 med 2 500 000 kr,
därefter från det generella statsbidraget.
5. Asyl-flyktingsamordning, Handläggare samt Strategfunktion kvarstår under Hälso- och
sjukvårdspolitiska avdelningen med fortsatt uppdrag, lägre bemanning, kvarstående
systemstöd. Finansiering från välfärdsmiljard för flyktingmottagandet under 2019 med 1 400
000 kr, därefter från det generella statsbidraget.

Beslut
1. Hälsoundersökningar för asylsökande liksom all övrig Asylsjukvård blir uppdrag för
respektive utförare i primärvård, förtydligande görs i förfrågningsunderlag för vårdvalet inför
2019.
2. Asyl-flyktinghälsan ska inför 2019 samt som kompetensteam under 2019 arbeta för
kompetensöverföring och upparbetande av rutiner gällande genomförande och rapportering av
hälsoundersökningar som stöd för respektive utförare i primärvård.
3. Asyl-flyktinghälsan avvecklas 2018-12-31 som egen enhet.
4. Regiondirektören får i uppdrag att skapa ett kompetensteam för Asyl-flyktingsjukvård från
2019-01-01 genom att avropa lämpliga kompetenser för detta övergripande uppdrag.
Finansiering från välfärdsmiljard för flyktingmottagandet under 2019 med 2 500 000 kr,
därefter från det generella statsbidraget.
5. Asyl-flyktingsamordning, Handläggare samt Strategfunktion kvarstår under Hälso- och
sjukvårdspolitiska avdelningen med fortsatt uppdrag, lägre bemanning, kvarstående
systemstöd. Finansiering från välfärdsmiljard för flyktingmottagandet under 2019 med 1 400
000 kr, därefter från det generella statsbidraget.

Expedieras till
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Asyl-flyktinghälsan uppdrag 2019
Utredning om Asyl-flyktinghälsa och Asyl-flyktingsamordning
Beräkning kostnad hälsoundersökning asyl
Budget prel asylteam och asylsamordning
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