Till regionfullmäktiges presidium med anledning av revisorernas förslag om att inte bevilja
ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2018.
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen är mycket kritiska till hur regionstyrelsens arbete
under verksamhetsåret 2018. Främst brister styrning, ledning uppföljning och kontroll. Men
även brister i måluppfyllelser, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller
föreskrifter menar revisorerna.
Vi kan konstatera att revisorernas kritik är återkommande de senaste åren, vi har vi vår roll
lyft, förstärkt och försökt påvisa förändringar och förbättringar för att kunna skapa en
tydligare ledning och styrning för region Jämtland Härjedalen. Under 2018 var vi opposition, i
den rollen har vi har varit aktivt deltagit i styrelsens diskussioner och arbete kring ekonomi,
budget och uppföljningar. Konkreta åtgärder har lyfts för att skapa ett förnyat flöde för
patienter för att stimulera till kortare vårdköer. Trots att regionstyrelsen har ett gemensamt
ansvar för 2018 faller ansvaret ändå tyngst på majoritetspartiet. De förslag Centerpartiet lagt i
ekonomiska- och kvalitetsfrågor blev allt som oftast avslagna.
Vi överlämnar våra protokollförda åtgärder under verksamhetsåret 2018. Vi vill även påtala
den motion som Centerpartiet lämnade 3 april 2018 om ekonomiskchecklista
(RS/766:1/2018), som även var uppe som enskilt yrkade i regionstyrelsen 23 januari 2018.

Herrö Fåker Undersåker
10 april 2019

Elin Lemon Thomas Andersson Eva Hellstrand
samtliga Centerpartiet

Regionstyrelsen 2018-10-24 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §234 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. -------- Yrkanden Elin Lemon (C) lämnar in följande initiativärende och yrkar
att ärendet ska läggas till i föredragningslistan: - Initiativärende från Elin Lemon (C) och Jan-Olof
Andersson (M) om ambulansflyg Ann-Marie Johansson yrkar avslag på Elin Lemons yrkande eftersom
ärendet ska beredas innan det kan tas upp för beslut.
Proposition Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
Regionstyrelsen 2018-10-24 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Ett förslag till svar på remissen har
upprättats inom hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen. Remissen ska besvaras senast 15
november. Förslag till beslut Upprättat förslag till svar på remiss God och nära vård – en
primärvårdsreform antas. ------------ Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar att förslaget justeras "så det
innefattar betydelsen av fast läkarkontakt, listningstak och att lagstiftningen inte är att
rekommendera utan beslut ska tas på regional nivå." Martine Eng (S) och Robert Uitto (S) yrkar
avslag på Elin Lemons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens
förslag och Elin Lemons yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget. Beslut Upprättat
förslag till svar på remiss God och nära vård – en primärvårdsreform antas. Reservationer Elin Lemon
(C) och Thomas Andersson (C) reserverar sig till förmån för Elin Lemons yrkande.
Finansplanens finansiella mål och ekonomiska ramar följs upp genom månadsrapporter,
tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. Löpande uppföljning av
ekonomin görs också ständigt i ledningsgrupper och på andra sätt i verksamheten. Denna finansplan
är framtagen av regiondirektören utan politisk bearbetning. Förslag till beslut Regionstyrelsen
föreslår regionfullmäktige Finansplan 2019–2021 antas. ------------- Yrkanden Thomas Andersson (C)
yrkar följande: "Med anledning av den politiska situationen ska regionstyrelsens ordförande samt 2:e
vice ordförande tillika oppositionsråd skriva inledning till finansplan." Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget. Ordföranden
ställer proposition på Thomas Andersson yrkande och finner det avslaget. Beslut Regionstyrelsen
föreslår regionfullmäktige Finansplan 2019–2021 antas.
Regionstyrelsen 2018-10-24 Kulturplanen är ett levande dokument som under perioden kan komma
att revideras eller kompletteras inför regionens årliga ansökan om statsbidrag. Regionala
utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2018-10-16 § 160 och föreslår regionfullmäktige att
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 antas. Förslag till beslut Regionstyrelsen
tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag. ------------ Yrkanden Anton Nordqvist (MP) yrkar
följande: 5.7.5 Idrottsrörelsen Stryk hela stycket 5.7.1 Folkbildning Mittnorrland Lägg till en mening.
"Idrottsrörelsen har en egen bildningsorganisation som är verksam i länet. Den ingår inte i
Folkbildningsrådet men behandlas på samma sätt som övriga studieförbund i regionens
bidragsgivning." Robert Uitto (S) och Susanné Wallner (M) yrkar avslag på Anton Nordqvists yrkande.
Thomas Andersson (C) och Elin Hoffner (V) yrkar bifall till Anton Nordqvists yrkande. Eva Hellstrand
(C) yttrar sig. Proposition Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Anton
Nordqvists yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget. Beslut Regionstyrelsen tillstyrker
regionala utvecklingsnämndens förslag. Reservationer Anton Nordqvist (MP), Elin Lemon (C), Thomas
Andersson (C) och Elin Hoffner (V) reserverar sig till förmån för Anton Nordqvists yrkande.

20181024 §275 Informationer Sammanfattning Redovisning från konferenser, utskott mm •
Information från LÖFs ägarråd den 10 oktober, bland annat om bristande skydd för patienter vid
läkemedelsskador, försäkringens omfattning för vård som ges av privata vårdgivare via internet och
för privata underleverantörer och utveckling av Löfs produkter i syfte att nå ökade synergieffekter för
den offentligt finansierade vården (Ann-Marie Johansson (S) och Hans Svensson) • Information om
Region Jämtland Härjedalens och Region Västernorrlands gemensamma Brysselkontor (Robert Uitto
(S)) Förslag till beslut Yrkanden Robert Uitto (S) yrkar följande: "Regiondirektören får i uppdrag att
säkerställa att läkemedelskommittén har kännedom om de nya förutsättningarna för
läkemedelsförsäkringen, samt följa försäkringsläget för regionens patienter. Uppdraget ska
återrapporteras till regionstyrelsen i december 2018." Elin Lemon (C) yrkar bifall till Robert Uittos
yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner det
antaget. Beslut Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att läkemedelskommittén har
kännedom om de nya förutsättningarna för läkemedelsförsäkringen, samt följa försäkringsläget för
regionens patienter. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen i december 2018.
RS 2018-09-25 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §212 Regiondirektörens rapport 2018
(RS/4/2018) Sammanfattning Regiondirektör Hans Svensson rapporterar om följande punkter: •
Uppföljning av bemanningsprojektet; redovisning av nationella och lokala kostnader för hyrpersonal
och exempel på pågående arbete (Camilla Simonsson, projektledare) • Genomlysning av
slutenvårdsbemanning vid Östersunds sjukhus (Henrik Wahlström, controller) • Redovisning av SKLrapport Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018 (Uran Tirén, regionöverläkare) • Status om
införande av ny produktionsmetod (Cook chill) och nytt produktionskök samt återrapportering om
lösning för logistik mellan tillagningskök och Östersunds sjukhus, samt information om utökad
vårdnära service (Örjan Strömqvist, områdeschef) • Rapport om Skogsbränderna juli 2018 (Stefan
Bergander, beredskapschef) • Information om projektansökan om Samordnad utveckling för god och
nära vård - ur ett norrländskt glesbygdsperspektiv (Göran Larsson, FoU-chef) • Redovisning av
aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut (Sandra Hedman, chef sekretariatet) Förslag till
beslut Yrkanden Eva Hellstrand (C) yrkar följande: "Hittills har det varit svårt att minska andra
personalkostnader när vårdnära service införts. Därför yrkar jag att styrelsen ska senast i december
får en återrapportering hur införandet av VNS minskat andra personalkostnader." Ann-Marie
Johansson (S) yrkar följande: "Regionstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått
svar." Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Eva Hellstrands yrkande och finner det antaget.
§215 Utse en politisk styrgrupp för framtagande av en Långsiktig utvecklingsplan - psykisk ohälsa
(RS/1437/2018) Sammanfattning Regionstyrelsen gav 2018-08-28 § 189 regiondirektören i uppdrag
att ta fram en Långsiktig utvecklingsplan - psykisk ohälsa. Regionens arbetssätt med långsiktiga
utvecklingsplaner (LUP) passar för att skapa detta. Enligt regionens styrmodell beslutad av
Regionfullmäktige 2017-06-20 § 72 ska en långsiktig utvecklingsplan fastställas av regionfullmäktige.
En LUP beskriver vad som ska genomföras under en tolvårsperiod. Planerna upprättas för områden
där det finns behov av en längre planeringshorisont. De utgår från policyer, vision och övergripande
strategidokument och planer, och de har en politisk styrgrupp. Regionstyrelsen behöver utse
ledamöter och ordförande till den politiska styrgruppen. Förslag till beslut 1. Till ledamöter i den
politiska styrgruppen för arbetet med den långsiktiga utvecklingsplanen, psykisk ohälsa utses XX, YY,
ZZ. 2. XX utses till ordförande i styrgruppen. Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar att fram till att den nya
regionstyrelsen tillträder ska styrgruppen bestå av en representant från oppositionen och en från
majoriteten. Bengt Bergqvist (S) föreslår Ann-Marie Johansson (S) till ledamot och tillika ordförande i
den politiska styrgruppen. Eva Hellstrand (C) föreslår Elin Lemon (C) till ledamot i den politiska
styrgruppen. Proposition Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande och finner det

antaget. Ordföranden ställer proposition på om hon själv kan utses till ledamot och ordförande och
finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på om Elin Lemon kan utses till ledamot och
finner det antaget.
Regionstyrelsen 2018-09-25 §219 Omdisponering mellan objekt inom investeringsbudgetens
totalram (RS/1679/2018) Utdragsbestyrkande Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar följande ändring i punkt
2: 2. Investeringsbehov av eventuella hjälpmedelsbussar tas upp för diskussion i samband med 2019
års investeringsplan. Bengt Bergqvist (S) yrkar bifall till Elin Lemons yrkande. Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag i punkt 1 och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag i punkt 2 och Elin Lemons
ändringsyrkande och finner Elin Lemons yrkande antaget. Beslut 1. Inom investeringsbudgetens
totalram omfördelas 750 000 kronor från en investering av två hjälpmedelsbussar till förmån för en
lastbil som kan hantera gods- samt mattransporter. 2. Investeringsbehov av eventuella
hjälpmedelsbussar tas upp för diskussion i samband med 2019 års investeringsplan.
Regionstyrelsen 2018-09-25 Utdragsbestyrkande §222 Svar på initiativärende från Thomas
Andersson (C) om att hyra ut sjukhusets café samt personalcafé på entreprenad (RS/681/2018)
Yrkanden Eva Hellstrand (C) yrkar bifall till Thomas Anderssons initiativärenden. Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Eva Hellstrands yrkande och finner
regiondirektörens förslag antaget. Beslut Initiativärendena om att hyra ut sjukhusets café och om att
lägga ut personalcafét på entreprenad avslås. Reservationer Eva Hellstrand (C) och Elin Lemon (C)
reserverar sig till förmån för Eva Hellstrands yrkande.
RS 20180925 §231 Svar på motion från Lennart Ledin (L) och Mats El Kott (L) om Hållbart flyg med
nya flygbränslen (RS/805/2018) Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås. Yrkanden Eva Hellstrand (C) yrkar bifall till motionen. Martine Eng (S) yrkar på
återremiss med följande motivering: "För att undersöka om det finns flera fonder, om man skulle
göra detta ska den egna klimatväxlingen tas bort? Går det att klargöra tveksamheterna som finns i
kommunallagen mer?" Eva Hellstrand och Anton Nordqvist (MP) yrkar bifall till Martine Engs yrkande
om återremiss. Lennart Ledin (L) och Susanné Wallner (M) yttrar sig. Proposition Ordförande ställer
proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet
återremitteras. Beslut Ärendet återremitteras med följande motivering: För att undersöka om det
finns flera fonder, om man skulle göra detta ska den egna klimatväxlingen tas bort? Går det att
klargöra tveksamheterna som finns i kommunallagen mer?
Regionstyrelsen 2018-09-25 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §232 Svar på motion från Elin
Lemon m.fl. (C) om möjlighet att införa ett bemanningsplanerings- och uppföljningsverktyg av WFMtyp (RS/883/2018) Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Motionen anses
besvarad.
Regionstyrelsen 2018-08-28 §189 Uppdrag att upprätta en Långsiktig utvecklingsplan - Psykisk ohälsa
(RS/1437/2018) Yrkanden Bengt Bergqvist (S) yrkar att rubriken på planen ändras till "Långsiktig
utvecklingsplan - Psykisk ohälsa". Elin Lemon (C) och Anton Nordqvist (MP) yrkar följande:
"Regiondirektören ska beakta alla religiösa samfund och biståndsorganisationer och involvera barn
och unga i framtagandet av planen." Christer Siwertsson (M) och Bengt Bergqvist (S) yrkar bifall till
Elin Lemons och Anton Nordqvists yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på Bengt
Bergqvist ändringsyrkande och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på
regiondirektörens förslag inklusive antagen ändring och finner det antaget. Ordföranden ställer
proposition på Elin Lemons och Anton Nordqvists yrkande och finner det antaget. Beslut 1.
Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en Långsiktig utvecklingsplan - Psykisk ohälsa. 2.

Regiondirektören ska i det arbetet beakta att samverkan med länets kommuner sker på lämpligt sätt.
3. Regiondirektören ska beakta alla religiösa samfund och biståndsorganisationer och involvera barn
och unga i framtagandet av planen.
Regionstyrelsen 2018-08-28 §190 Plan för finansiering och utveckling av Rakel (RS/354/2018)
Yrkanden Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande ändring: I punkt 3 tas "(ännu ej kostnadsberäknat)"
bort och ersätts av "... som tas fram i förstudien, ..." Elin Lemon (C) yrkar bifall till Ann-Marie
Johanssons yrkande. 3. Kostnader för installation av inomhustäckning på sjukhuset (ännu ej
kostnadsberäknat), ökade abonnemangskostnader 122 500 samt utbyte av fordonsenheter kräver
ökat budgetanslag till krisberedskap under 2019 – 2020 samt 200 000 kr till akutområdet och ska
beaktas och prioriteras vid framtagande av förslag till Finansplan 2019–2021. 3. Kostnader för
installation av inomhustäckning på sjukhuset som tas fram i förstudien, ökade
abonnemangskostnader 122 500 samt utbyte av fordonsenheter kräver ökat budgetanslag till
krisberedskap under 2019 – 2020 samt 200 000 kr till akutområdet och ska beaktas och prioriteras
vid framtagande av förslag till Finansplan 2019–2021.
Regionstyrelsen 2018-08-28 §203 Svar på remiss Indelningskommitténs betänkande
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (2018:10) (RS/729/2018) Yrkanden
Eva Hellstrand (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till yttrande. Robert Uitto (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas förslag till yttrande. Christer Siwertsson (M) och Jan-Olof Andersson (M) yttrar
sig. Proposition Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag, Robert Uittos yrkande
och Eva Hellstrands yrkande och finner Robert Uittos yrkande antaget. Reservationer Eva Hellstrand
(C) och Elin Lemon (C) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Regionstyrelsen 2018-06-25 §182 Utvecklingsprogram för Cosmic 2019–2023 (RS/1222/2018)
Yrkanden Eva Hellstrand (C) yrkar följande tillägg: "Regiondirektören får i uppdrag att till
Regionstyrelsen i augusti redovisa de extra kostnader med anledning av förstärkt organisation för
effektivt stöd till hälso- och sjukvården som Cosmics utvecklingsprogram kommer att kräva."
Regionstyrelsen 2018-05-30 §130 Regiondirektörens rapport 2018 (RS/4/2018) Elin Lemon (C) yrkar
följande: "I den ekonomiska situation vi befinner oss i så behöver kontrollen och styrningen vara
tydlig och med tät återrapportering. Beslutet av regiondirektören att inrätta en ekonomisk
krisledning är mycket bra. Men behovet av ledning och styrning är större än en krisledning. I en
politisk styrd organisation behöver även politiken vara väl informerad med täta rapporter om det
ekonomiska läget som det arbetas med inom krisledningen. Centerpartiet yrkar Att regionstyrelsens
presidium får muntliga eller skriftliga rapporter veckovis från krisledningens arbete fram till att
krisledningen avvecklas."
Regionstyrelsen 2018-05-30 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §131 Regiondirektörens
åtgärdsförslag risk- och konsekvensanalys, tidplan, ekonomiska effekter (RS/1065/2018) Yrkanden
Elin Lemon (C) yrkar följande: "Information till medborgare och patienter är av allra största betydelse
när omfattade beslut ska fattas som berör allmänheten. Besluten av att avveckla och omstrukturera
primärvården måste föras med dialog och information. Centerpartiet yrkar Att det tas fram tydliga
kommunikationsplaner vid verksamhetsförändringar."
Regionstyrelsen 2018-05-30 §133 Tertialrapport april 2018 (RS/779/2018) Yrkanden Thomas
Andersson (C) yrkar följande: "Arbetet med att sänka kostnader och höja intäkter måste bli än mer
tydligt känt och tydligt i organisationen. Det är viktigt att alla led i regionen verkligen förstår allvaret
med att komma i balans, både ekonomisk och i våra olika mål som regionfullmäktige har uppdragit
till regionstyrelsen. Arbetet med att sänka väntetiderna i vården är viktigt för att minska
befolkningens väntan på vård, men också sänker våra kostnader. I arbetet med att minska vår

klimatpåverkan sker det både genom stora drag i strategier, men framförallt i det dagliga arbetet. I
detta har vi fått redovisat i miljöbokslutet att detaljer kan ha stora effekter. Detta gäller till exempel
användandet av engångsartiklar i vår verksamhet. Centerpartiet yrkar på: Att regiondirektören får i
uppdrag att snabbt återkomma med förslag på ytterligare strukturella verksamhetsförändringar som
har ekonomisk effekt. Att förbjuda användande av engångsartiklar i plast som ej är nödvändiga
utifrån behov av smittskydd, patientsäkerhet eller andra verksamhetskritiska anledningar."
Reservationer Thomas Andersson (C) och Elin Lemon (C) reserverar sig till förmån för Thomas
Anderssons yrkanden.
Regionstyrelsen 2018-05-30 §157 Fastighetsutvecklingsplan (RS/561/2016) Yrkanden Elin Lemon (C)
yrkar följande: "Arbete med fastighetsplanen är omfattade och har bland annat framtidspaning inom
sjukvården. Behovet av en modern sjukhusmiljö som håller i tid handlar både om arbetsmiljö,
sjukvårdsteknik och trevnad för såväl patient, anhöriga och besökare. Men det sker också en tydlig
förskjutning till mer närvård i hemmet och primärvården. Det finns även öppningar till mer
samverkan inom specialistvården hos andra aktörer och vårdgivare. Detta är viktigt att väga in i en
långsiktig plan så att regionen inte gör felaktiga investeringar. I den ekonomiska situation vi befinner
oss i så behöver vi göra tydliga och väl avvägda prioriteringar. Det finns ett behov att se över
möjligheter till samverkan med andra fastighetsägare i området för att dela på kostnader i
investeringar och drift. Regionens ackumulerade underskott visar tydligt att vi måste se över
möjligheter att bedriva en effektiv verksamhet i befintliga lokaler. Centerpartiet yrkar på återremiss
med följande motivering: Med anledning av den ekonomiska situationen får regiondirektören i
uppdrag att kontakta andra fastighetsägare i området för att se över möjligheterna att samordna
investeringar i parkeringshus, administrativa lokaler och logistik. Att planen i ett inledande skede
måste prioriteras i etapper. Att planen kompletteras med beskrivning av grönområden och
yttermiljö, barnperspektivet i form av lekpark och rehabiliteringsmiljöer." Reservationer Thomas
Andersson (C) och Elin Lemon (C) reserverar sig till förmån för Elin Lemons återremissyrkande.
Regionstyrelsen 2018-05-30 §166 Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2019
(RS/959/2018) Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar följande: "Centerpartiet vill stärka primärvården och
möjligheten att bedriva en nära hälso- och sjukvård. Centerpartiet yrkar; 1. Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen blir ett primärvårdsområde så att en vårdgivare får öppna filial i hela regionen och
därmed inte begränsas inom en kommungräns. 2. Hälsoval Region Jämtland Härjedalen ändras så att
en filial ska kunna bemannas genom anlitande av en underentreprenör. 3. Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen stryker meningen ” Den övervägande andelen av tjänstgörande läkare, exklusive
utbildningsläkare, ska vara specialister i allmänmedicin…” ersätts med ”Hälsocentralerna ska vara
bemannad med läkare med specialistkompetens”. 4. Hälsoval Region Jämtland Härjedalen ändras så
patient listar sig på läkare vid Hälsocentral. 5. Vårdvalsnämnden utreder möjligheten att som
utförare kunna sätta ett listningstak för hur många patienter som är möjligt att ta emot på ”sin”
Hälsocentral. Reservationer Thomas Andersson (C) och Elin Lemon (C) reserverar sig till förmån för
Elin Lemons yrkanden.
Regionstyrelsen 2018-05-30 §179 Svar på motion från Elin Lemon (C) om ekonomichecklista
(RS/766/2018) Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar bifall till motionen. Reservationer Thomas Andersson
(C) och Elin Lemon (C) reserverar sig till förmån för Elin Lemons yrkande.
Regionstyrelsen 2018-04-25 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §98 Månadsrapport mars 2018
(RS/5/2018) Elin Lemon (C) yrkar bifalll till punkterna 1, 2 och 3 i regiondirektörens förslag samt bifall
till Ann-Marie Johanssons (S) tilläggsyrkande i punkt 4. Elin Lemon yrkar vidare följande tillägg: 1. Se
över om det finns ett behov av en filial i Torvalla området. 2. Inför ett bemanningsplanerings- och
uppföljningsverktyg av WFM-typ 3. Se om det finns investeringar som går att stoppa eller flytta fram i

tid. 4. Prognos för likviditeten ska också innefatta planerade investeringar. Beslut 1. Månadsrapport
mars 2018 godkänns. 2. Regionstyrelsen ställer sig bakom regiondirektörens åtgärder för minskade
kostnader. 3. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen i maj med rapport
om risk- och konsekvensanalyser, tidplan för genomförandet och ekonomiska effekter av direktörens
beslut. 4. Avveckling av enheten Asyl- och flyktinghälsa återkommer som formellt beslutsärende till
regionstyrelsen i maj. 5. Regiondirektören får i uppdrag att se om det finns investeringar som går att
stoppa eller flytta fram i tid. 6. Prognos för likviditeten ska också innefatta planerade investeringar.
Reservationer Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C) och Eva Hellstrand (C) reserverar sig till förmån
för Elin Lemons yrkanden.
Regionstyrelsen 2018-04-25 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §100 Uppföljning av aktiva mål
Verksamhetsresultat - Tillgänglighet (RS/2828/2017) Yrkanden Thomas Andersson (C) yrkar följande:
"Regionstyrelsen konstaterar att vårdköerna är oacceptabelt långa. Regiondirektören får i uppdrag
att se över möjligheten att anlita andra aktörer för att korta väntetiderna i vården."
Regionstyrelsen 2018-04-25 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §117 Fördelning av
Välfärdsmiljardens medel till flyktingmottagandet (RS/2244/2017) Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar
följande: "Vid en eventuell avveckling av asyl- och flyktinghälsan ska direktören återkomma med hur
statsbidraget ska användas."
Regionstyrelsen 2018-04-06 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §93 Resultatförbättrande åtgärder
2018-2020- Översyn av regelverket för konkurrensneutral organisation för primärvård i regionens
regi. (RS/1039/2017) Protokollsanteckning Anton Nordqvist (MP), Elin Hoffner (V), Thomas
Andersson (C) och Eva Hellstrand (C) deltar inte i beslutet.
Regionstyrelsen 2018-04-06 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §95 Ansvarsprövning 2017,
regionstyrelsens förklaring (RS/159/2018) Yrkanden Eva Hellstrand (C) yrkar att Centerpartiets
förklaring bifogas som bilaga till regionstyrelsens förklaring.
Regionstyrelsen 2018-03-21 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §70 Regiondirektörens rapport
2018 (RS/4/2018) Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar följande: GDPR Säkerställ hanteringen av
personuppgifter som finns i IT utrustning samt mobiltelefoner som ska kasseras eller byta användare.
Ambulansflyget - Resultatet 2017 och kalkyler för kommande år redovisas skriftligt till styrelsen. Både
för bolaget och utfallet för Region Jämtland Härjedalen. - Regionstyrelsen ska informeras om hur vi
löser flygtransporter om upphandlingen faller i Förvaltningsrätten, så vi inte riskerar stå utan
transporter. Reservationer Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C), Elin Hoffner (V) och Anton
Nordqvist (MP) reserverar sig till förmån för Elin Lemons yrkanden.
Regionstyrelsen 2018-03-21 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §71 Månadsrapport februari 2018
(RS/5/2018) Thomas Andersson (C) yrkar följande: För att göra det enklare att betala och sänka
kostnader föreslår vi att: "Regiondirektören får i uppdrag att utreda införande av Swish som betalsätt
och möjligheten att använda till exempel Kivra för digital posthantering."
Regionstyrelsen 2018-03-21 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §87 Bolagsordning Almi
Företagspartner Mitt AB (RS/515/2018) Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar följande redaktionella ändring:
Under arbetsordningen §6 står det;Landstinget Västernorrland och Regionförbundet Jämtlands län
äger rätt...: "De korrekta huvudmännen rättas i bolagsordningen för Almi Företagspartner Mitt AB."
Regionstyrelsen 2018-03-21 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §90 Svar på motion från Lennart
Ledin (L) och Mats El Kott (L) om försök med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
(RS/2605/2017) Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar bifall till motionen.

Regionstyrelsen 2018-02-28 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §50 Regiondirektörens rapport
2018 (RS/4/2018) Elin Lemon (C) yrkar bifall till Ann-Marie Johanssons yrkanden och yrkar följande:
"Lösningar för logistik med transporter mellan tillagningskök och Östersunds sjukhus samt kostnader
för detta ska redovisas för regionstyrelsen."
Regionstyrelsen 2018-02-28 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §66 Utökat behov av
operationskapacitet (RS/324/2018) Protokollsanteckning Elin Lemon (C) och Thomas Andersson (C)
deltar inte i beslutet
Regionstyrelsen 2018-02-13 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §48 Uppdaterad finansplan 20182020 - tilläggsbilaga (RS/258/2017) Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar på Centerpartiets förslag till
uppdaterad finansplan 2018-2020 Elin Lemon (C) yrkar bifall till utskottet för ekonomis förslag punkt
2. Reservation Elin Lemon och Eva Hellstrand (C) reserverar sig till förmån för Elin Lemons yrkande.
Regionstyrelsen 2018-01-23 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §2 Regiondirektörens rapport 2018
(RS/4/2018) Elin Lemon (C) yrkar följande: "Centerpartiet ser allvarligt på den utveckling som sker
med antalet insjuknade i mässling. Efter mässlingsutbrottet i Göteborg behöver frågan tas på yttersta
allvar, patienter och personal ska skyddas i största möjliga utsträckning. Den kartläggning som nu
görs, när det gäller att snabbt se över vilka som saknar immunitet, är mycket bra. Den snabba
luftburna spridningen ska tas på allvar. Vaccinet är ett av de största medicinska framstegen de
senaste 200 åren. Centerpartiet yrkar - Personal som inte vill låta vaccinera sig ska omplaceras så att
de överhuvud taget inte riskerar sprida mässling - Regionstyrelsen påtalar vikten av breda och
allmänna vaccinationsprogram. - Inventering som görs bland personal ska även omfatta inhyrd
personal - Vid praktik ska vaccination mot mässlingen kunna uppvisas. Reservationer Elin Lemon (C)
och Thomas Andersson (C) reserverar sig till förmån för första punkten i Elin Lemons yrkande.
Regionstyrelsen 2018-01-23 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §3 Månadsrapport november 2017
(RS/5/2017) Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar följande: "Samtliga ärenden som beslutas i
regionstyrelsen ska givetvis vara kostnadsberäknade samt redovisa var kostnader ska bokföras. Det
finns ett behov att skärpa kontrollen ytterligare för att säkerställa att beslut som genomförs håller sig
inom beslutad ram så att styrelsen har kontroll över ekonomin. Därför föreslår vi att en ekonomisk
checklista införs, checklistan kan omfatta frågor som; Var kommer kostnaden att bokföras? Kommer
beslutet innebära behov av tjänster? Om så är fallet, i hur stor omfattning? Kommer beslutet att
innebära kostnader för IT, utrustning, lokaler eller annat? Om så, vad beräknas kostnaden till? Osv.
Centerpartiet yrkar En ekonomiska checklista ska tas fram och implementeras för regionstyrelsen."
Thomas Andersson (C) yrkar bifall till Elin Lemons yrkande Elin Lemon (C) yrkar att en reviderad
Finansplan ska behandlas vid regionfullmäktige 10-11 april. Reservationer Elin Lemon (C) och Thomas
Andersson (C) reserverar sig till förmån för Elin Lemons båda yrkanden.
Regionstyrelsen 2018-01-23 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §10 Ändring av
delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen (RS/1376/2017) Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) gemensamt med Elin Lemon (C) yrkar följande tillägg i punkt 3.2:
"Uppsägning av regiondirektör, Regionstyrelsens ordförande, efter samråd med Regionstyrelsens 1:e
och 2:e vice ordförande"
Regionstyrelsen 2018-01-23 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §14 Inrättade av KTC – Kliniskt
TräningsCentrum (RS/2459/2017) Yrkanden Thomas Andersson (C) yrkar följande: "Regionstyrelsen
ger utredningen i uppdrag att se över möjligheter till att bjuda in andra intressenter för att maximera
effekten av ett utvecklat KTC."

Regionstyrelsen 2018-01-23 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §16 Uppföljning av Struktur för
primärvården - paket 6 i långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (RS/968/2015)
Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar följande: "I uppföljningen går det läsa om den snabba tekniska
utvecklingen som har förändrat mycket och fokus har varit att skapa och genomföra flera digitala
lösningar. Vi välkomnar den digitala utvecklingen i verksamheten och den har även uppmärksammats
nationellt. De förslag som finns om "en väg in" med ett telefonnummer till regionens primärvård är
en viktig tillgänglighetsfråga. Även om vi bygger ut en digital basstruktur så behöver vi i fortfarande
ombesörja en god telefonkontakt. I rapporten så framgår det att digitala utvecklingen har gjort att
telefontillgängligheten stått tillbaka. Centerpartiet yrkar Att arbetet med fortsatt god
telefontillgänglighet med ett telefonnummer till primärvården ska genomföras enligt tidigare beslut."
Reservationer Elin Lemon (C) och Thomas Andersson (C) reserverar sig till förmån för Elin Lemons
yrkande.
Regionstyrelsen 2018-01-23 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §29 Åtgärdsförslag utifrån
fördjupad analys baserad på SKLs analys av Region Jämtland Härjedalen (RS/785/2017) Yrkanden Elin
Lemon (C) och Thomas Andersson (C) yrkar följande: "Centerpartiet anser att det är fel att politiskt
fastställa ett stoppdatum för inhyrda sjuksköterskor enligt förslagen målbild, sidan 8 i handlingarna.
Vi yrkar att stoppdatum stryks." Reservationer Elin Lemon (C) och Thomas Andersson (C) reserverar
sig till förmån för sitt eget yrkande.
Regionstyrelsen 2018-01-23 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §30 Översyn förfrågningsunderlag
hälsoval 2019 (RS/1044/2017) Yrkanden Elin Lemon (C) yrkar följande: "Under hösten 2017 har en
översyn gjorts av primärvårdens hälsoval, den delen som välkomnar alternativa utförare i
primärvården i Region Jämtland Härjedalen. Vi i Centerpartiet vill se fler fristående utförare av den
nära hälsovården. Översynen har hanterat regionstyrelsens beslut om resultatförbättrande åtgärder
2018-2020. "Nuvarande regelverk för primärvårdens hälsoval avseende konkurrensneutral
verksamhet är i grunden från 2009. För att se över möjligheterna att ytterligare vässa hälsovalet skall
nuvarande regelverk ses över. Översynen ska även omfatta ersättningssystemet" (RS/582/2017)
Även om vården i Region Jämtland Härjedalen är bra, så kan den bli närmare. För Centerpartiet är
det viktigt att få så mycket vård som möjligt för varje skattekrona. Det är vår bestämda uppfattning
att konkurrensneutralitet ska råda mellan regionens egna hälsocentraler och de privat drivna
hälsocentralerna. Därför har vi i Centerpartiet bevakat delen av OHkostnader och ersättning mellan
hälsocentraler, den som kallas "otrohetsersättningen" och vi ställer oss bakom det förslag som
översynen redovisar, men det räcker inte. Region Jämtland Härjedalen måste hela tiden arbeta för
att göra den nära vården bättre och mer tillgänglig, oavsett regi. Det är nyckeln till en långsiktigt
hållbar hälsovård. Idag finns det en geografisk begränsning som innebär att en hälsocentral endast
får öppna filial i den kommun där hälsocentralen är belägen. Centerpartiet vill inte avgränsa
möjligheten, vi vet att tillgänglighet är nyckeln till en god hälsovård. En filial ska kunna öppnas i
varsomhelst i regionen, utan geografiska hinder. Vi vill underlätta etablering på landsbygden. För att
underlätta öppnandet av en filial på landsbygden behöver Region Jämtland Härjedalen möjliggöra att
en underentreprenör ska kunna driva en filial. På så sätt kan det också bli lättare att bedriva vård
även i mer glest befolkade delar av vår region. Region Jämtland Härjedalen har ett stort andel inhyrd
sjukvårdspersonal, så kallade stafetter. För att den nära sjukvården i primärvården ska kunna lotsa
patienten i vårdkedjan eller möta patienten utan upprepad anamnes behöver vi fastläkarkontakt. För
de flesta patienter är det läkaren på hälsocentralen som utgör den viktiga kontaktpunkten med
vården. Därför vill vi att alla patienter ska få rätt till en ansvarig läkare som listning sker på. En
medicinsk granskning ska tillgodose behovet hos den patient som behöver det, den granskningen
behöver inte vara specialistkompetens i allmänmedicin, den begränsningen vi har idag är
omotiverad. Centerpartiet yrkar att: 1. Hälsoval Region Jämtland Härjedalenändras så att en

vårdgivare får öppna filial i hela regionen. 2. Hälsoval Region Jämtland Härjedalenändras så att en
filial ska kunna bemannas genom anlitande av en underentreprenör. 3. Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen stryker meningen "bemannad med minst en läkare som har specialistkompetens i
allmänmedicin" ersätts med "bemannad med läkare med specialistkompetens". 4. Hälsoval Region
Jämtland Härjedalen ändras så patient listar sig på läkare vid Hälsocentral." Reservationer Elin Lemon
(C) och Thomas Andersson (C) reserverar sig till förmån för Elin Lemons yrkande.
Regionstyrelsen 2018-01-23 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §37 Svar på motion från Mats El
Kott (L) om hur regionen kan införa och förverkliga målet en plastförpackningsfri region
(RS/1439/2017) Protokollsanteckning Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C), och Anton Nordqvist
(MP) deltar inte i beslutet.
Regionstyrelsen 2018-01-23 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §39 Svar på motion från Anna
Hildebrand (MP) om samarbete utan organisatoriska hinder (RS/1447/2017) Yrkanden Anton
Nordqvist (MP) och Elin Lemon (C) yrkar bifall till motionen.

