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Regionstyrelsens uppsiktsplikt – återrapportering enligt § 100
(RS/401/2021)
Sammanfattning
Vid regionstyrelsens sammanträde 1-2 juni 2021 redovisades, inom ramen för
regionstyrelsens uppsiktsplikt, en rapport över verksamheter som regionen antingen bedriver
eller på något sätt deltar i. Styrelsen beslutade vid sammanträdet att bl.a. ge regiondirektören i
uppdrag att till styrelsens sammanträde i oktober framlägga rapport gällande hälso- och
sjukvårdsnämndens arbete när det gäller uppskjuten vård samt regionala utvecklingsnämndens
arbete kring återgången till normalläge för kollektivtrafik och kultur. En rapport i enlighet
med uppdraget har upprättats.
Sammanfattningsvis visar rapporten när det gäller tillgängligheten inom hälso- och
sjukvården att den under första delen av 2021 har försämrats, främst inom områden där det
sedan tidigare varit långa väntetider. Dock har väntetiderna ökat kraftigt även för ett flertal
benigna åkommor. Tillgänglighet till god vård är en av regionens viktigaste frågor, där
Vårdgarantin ska uppfyllas. Ett intensivt arbete pågår för att nå de uppställda kraven för
vårdgarantin och beta av den uppskjutna vården.
Kollektivtrafiken har kommit en bit på väg i arbetet med att återgå till ”normalläge”. Stegen
sker samlat i landet under samordning av Svensk Kollektivtrafik. Återgången följer den
nationella planen för att öppna upp samhället. Det finns ett antal farhågor, som kan medföra
att planen för att öppna upp försenas. Länstrafiken arbetar med ett antal åtgärder för att kunna
öppna upp respektive planera för en period med fortsatt osäkra förutsättningar.
När det gäller kultur handlar utmaningarna främst om komplicerad logistik och snabba
omställningar samt en flexibilitet i planeringsarbetet. Region Jämtland Härjedalen följer noga
den nationella strategin för återgång, men planerar för alternativa scenarion. Förslag från den
statliga återstartsutredningen inväntas, som ska komma under hösten 2021. En återgång till
samma läge som före pandemin är inte aktuellt. Nya tider kräver nya arbetssätt och det finns
fördelar med att även kunna nå ut digitalt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden följer noga utvecklingen när det gäller uppskjuten vård,
översyn av produktions- och kapacitetsplanering samt tillgänglighet. Nämnden kommer även
att genomföra en uppföljning av corona-pandemin, inklusive nuläget.
Genom Utskottet för kollektivtrafikfrågor bevakar Regionala utvecklingsnämnden
kontinuerligt utvecklingen inom kollektivtrafikområdet.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner rapporten.

Beslut
Regionstyrelsen godkänner rapporten.

Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Hälso- och sjukvårdsdirektör,
Tf. Regional utvecklingsdirektör, Tf. Ekonomidirektör, Chef HOSPA, Chef Område
Kollektivtrafik, Chef Område Kultur, Revisorerna
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