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RS/158/2017
Regionstyrelsens uppföljning av utskottens uppdrag 2017
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har tre utskott; utskottet för hälso- och sjukvård, utskottet för
ekonomi och utskottet för personal. Utskottens uppgifter reglereras i
regionstyrelsens reglemente. Till utskottens allmänna uppgifter ingår bland annat
att arbeta med fördjupning inom fokusområden och strategiska
utvecklingsområden. Det bland annat i syfte att bidra till en ökad måluppfyllelse.
Regionstyrelsen beslutade den 1 mars 2017, § 41, om vilka framgångsfaktorer i
regionstyrelsens verksamhetsplan för 2017 som respektive utskott skulle arbeta
närmare med under året. Utskotten har också upprättat egna årsplaneringar.
Utskottens arbete återredovisas löpande till regionstyrelsen och efter årets slut görs
också en slutrapport för varje utskott. Syftet med rapporterna är att beskriva hur
respektive utskott har arbetat utifrån de uppdrag som de fått samt hur de i övrigt
har fullgjort sina uppdrag. Slutrapporterna har behandlats i varje utskott.
Sammantaget visar uppföljningen att utskotten i stort följt sina årsplaneringar och
att arbetet utgått från de uppdrag de fått från regionstyrelsen. Utskotten har utifrån
uppdragen också initierat ärenden till regionstyrelsen. Arbetet i utskottet för
ekonomi och utskottet för hälso- och sjukvård har till viss del påverkats av att
ansvariga tjänstemän för utskotten slutat och sedan bytts ut.
Utskottens fördjupningsarbete har handlat mycket om fördjupande redovisningar
och dialoger med sakkunniga. Fokus har legat på övergripande aktuella frågor.
Exempelvis har sammanträdena för utskottet för ekonomi präglats mycket av
Region Jämtland Härjedalens svåra ekonomiska situation. För utskottet för
personal har kompetensförsörjningen varit en återkommande fråga. Utskottet för
hälsa och sjukvård har fördjupat sig i genomlysningen av kirurgin och de
förbättringsarbeten som pågår (RAK, produktions- och kapacitetsplanering). Inget
av utskotten har utifrån reglementet arbetat specifikt med frågor om värdegrund
och jämställdhet- och jämlikhetsfrågor. Dessa frågor har dock beaktats i andra
ärenden, exempelvis i samband med att utskotten arbetat med styrdokument.

Regiondirektörens förslag
Utskottens rapporter om uppföljning av utskottens uppdrag 2017 godkänns.
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