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Nämnd/bolag/stiftelse

Regionstyrelsen
Regionala
utvecklingsnämnden

Vårdvalsnämnden

1(8)

Uppföljning
2017

2015

2016

Nämnden hade bara
funnits i åtta månader
då granskningen
gjordes och rapporten
utgick framförallt från
delårsbokslut.
Sammantaget visade
den att nämnden
bedriver sin verksamhet
i enlighet med
fullmäktiges mål.
Nämnden kommer att
behöva integreras ännu
bättre i Region Jämtland
Härjedalens styrmodell.

Utskott
ekonomi 2
ggr

Nämnden hade bara
funnits i åtta månader
då granskningen
gjordes och rapporten
utgick framförallt från
delårsbokslut. Nämnden
visade god
måluppfyllelse.
Granskningen visade
också att ny nämnd har
möjliggjort en tydligare

Utskott
ekonomi
2 ggr

Med anledning av
Länstrafiken AB:s
prognostiserade
underskott är
förvaltningens
helårsprognos
osäker. Under året
har förvaltningen
arbetat
tillsammans med
bolaget för att
föreslå åtgärder.
Regionstyrelsen
kommer att
fortsätta följa det
ekonomiska läget i
nämnden,
framförallt utifrån
Länstrafiken AB:s
ekonomiska
situation.
Resultatet av
uppföljningen
redovisas genom
en uppföljningsrapport. Som
underlag till
rapporten har
delårsbokslut per
augusti 2017
studerats liksom
nämndens protokoll

RS/2823/2017

Uppföljning sker löpande genom:
Månads- Delår
Delår
rapport
augusti
april

Bokslut
(2015)

Protokoll
delges RS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017-02-15

Nämnd/bolag/stiftelse
2015
styrning för områdena.
Regionstyrelsen
rekommenderade
nämnden att se över
sammanträdesplanering
så att tidplan för
uppföljning mm följer
Region Jämtland
Härjedalens styrmodell.

Patientnämnden

Rekommenderas att
återredovisa arbetet
med införandet av
förnyat
ärendehanteringssystem
i årsredovisning.

Revisionsnämnden

Ingen uppföljning gjord

Gemensam nämnd
Frostviken

God måluppfyllelse
-187 tkr per 2014.
Försämring mot 2013.

Gemensam nämnd
avseende samordnad
upphandling, lagerhållning
och distribution av
sjukvårdsprodukter och
hjälpmedel

Ingen tydlig koppling till
regionstyrelsens mål
och RS
rekommenderade
nämnden att tydligare
följa RJHs regler för
styrmodell.
Uppföljning visade att
NRFs styrning, planering
och uppföljning har en
systematik och logik
som gör det möjligt för
RJH representanter att

Norrlandstingets
regionförbund

2016

Uppföljning
2017
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Uppföljning sker löpande genom:
Månads- Delår
Delår
rapport
augusti
april

Bokslut
(2015)

Protokoll
delges RS

X

X

2016 och
2017 samt
internkontrollplan.
Sammantaget visar
uppföljningen att
Vårdvalsnämnden
redovisar en god
måluppfyllelse.
Preliminär
årsredovisning per
sista december
2017 visar på ett
negativt resultat
med 1,6 mkr.

X

X

X
X

X

X

X

X

2017-02-15

Nämnd/bolag/stiftelse
2015

2016

Uppföljning
2017
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Uppföljning sker löpande genom:
Månads- Delår
Delår
rapport
augusti
april

Bokslut
(2015)

Protokoll
delges RS

på ett aktivt sätt kunna
delta i NRFs arbete som
ger nytta tillbaka för
RJH.
NRF håller sig inom det
uppdrag som anges av
förbundsordningen och
stämmer väl med det
behov av samordning
och stöd i
regionsjukvård som RJH
har.

Samordningsförbundet i
Jämtlands län
25 %

NRF följer också upp
RCCs arbete liksom
andra arbetsgruppers
uppdrag på ett
strukturerat sätt.
Ingen uppföljning gjord

Landstingens
ömsesidiga
försäkringsbolag
Borgensåttagande

Ingen uppföljning gjord

Landstingsbostäder i
Jämtland AB

God måluppfyllelse och
en god ekonomi.
Uppföljningen visade
också att bolaget hade
en tydlig styrning.

Stiftelsen Jamtli
33 %

Sammantaget visar
uppföljningen att
Samordningsförbun
det Jämtlands län
redovisar en god
måluppfyllelse och
en god ekonomi.

Muntlig
rapport RS
nov

Styrelsen för
Stiftelsen Jamtli
uppmanas att

X

X

X

X

X

X

2017-02-15

Nämnd/bolag/stiftelse
2015

2016

Uppföljning
2017
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Uppföljning sker löpande genom:
Månads- Delår
Delår
rapport
augusti
april

Bokslut
(2015)

kraftfullt agera för
att följa
insynsgruppens
rekommendationer
avseende uppdrag
kring
Nationalmuseum
Norr.
En ny granskning
avseende
byggprojekt ska
göras under hösten
2017.
Stiftelsen teknikutbildning
i Jämtland Zenit
Regionala
utvecklingsnämnden
AB Transito
5%

Ingen uppföljning gjord

Rapport visade att
bolaget har en stabil
ekonomi, ordning och
reda och sköter i övrigt
sina åtaganden.

Sammantaget visar
uppföljningen av
Transitio AB att
bolaget sköter sina
åtaganden och har
tydliga mål för sin
verksamhet. De har
också en tydlig
organisationsstrukt
ur och rutiner för
hur bolaget
rapporterar till
ägarna om
verksamhet,
ekonomi och mål.
För 2017 har
kommunikation och
information till
ägarna också varit
ett utpekat
fokusområde.

X

Protokoll
delges RS

2017-02-15

Nämnd/bolag/stiftelse

Uppföljning
2017

2015

2016

Länstrafiken
100 %

Trafikutbudet stabilt.
Tätortstrafiken i
Östersund och resor på
Norrtåg med
länstrafikens färdbevis
har ökat under perioden
januari – augusti i
jämförelse med samma
period 2014. Bussgods
har påbörjat ett
åtgärdsarbete för att få
resultatet i balans juni
2016. Det ekonomiska
resultatet per augusti
var 700 tkr. För helåret
beräknades ett
nollresultat.

Muntlig
rapport RS
nov

Norrtåg AB
25 %

Trafikutvecklingen har
efter december 2012
varit positiv. I den norra
delen bromsas
utvecklingstakten av
problem med
infrastrukturen.
För helår prognoserades
ett nollresultat.

Almi företagspartner Mitt

Inledningen på 2015

Muntlig

Utifrån det
ekonomiska läget
arbetar bolaget
med
resultatförbättrand
e åtgärder.
Konkreta åtgärder
har
också vidtagits av
Region Jämtland
Härjedalen.
Regionstyrelsen
kommer att
fortsätta följa
Länstrafikens
ekonomiska
situation i
enlighet med
tidigare beslut och
pågående åtgärder.
Sammantaget visar
uppföljningen av
Norrtåg AB att
bolaget sköter sina
åtaganden och har
tydliga mål för sin
verksamhet som
också
återredovisas.
Måluppfyllelsen är
god där bland
annat
reseutvecklingen är
positiv. Bolaget
redovisar också en
positiv
budgetavvikelse
per sista
augusti 2017.
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Uppföljning sker löpande genom:
Månads- Delår
Delår
rapport
augusti
april
X

Bokslut
(2015)
X

X

X

X

X

Protokoll
delges RS

2017-02-15

Nämnd/bolag/stiftelse

Uppföljning
2017

2015

2016

AB
24,5 %

vad gäller
verksamheten var
positiv och måluppfyllelsen förväntades
vara mycket god vid
årets slut. Det
ekonomiska resultatet
per juni 2015 var -671
tkr.

rapport RS
april

Peek region Science Park
AB
15 %

Inkubatorverksamheten
var under 2015
begränsad då
framtidsinriktningen och
ägarförhållandena varit
osäkra. För helår 2015
prognoserades ett
nollresultat.

Vattenbrukscentrum Norr
AB
20 %

Uppmanades att noga
följa sitt ekonomiska
läge och vidta de
åtgärder som går för att
nå en ekonomi i balans
samt meddela RS per
omgående om resultat
och prognos per helår
2015 försämras.

Jämtland Härjedalen

Verksamheten hade
2015 för lite tillgång på
fisk för att kunna möta
upp efterfrågan.
Konsekvensen var
minskade försäljningsintäkter. Omfattande
investeringar har också
gjorts av anläggningen.
Ingen uppföljning gjord
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Uppföljning sker löpande genom:
Månads- Delår
Delår
rapport
augusti
april

Bokslut
(2015)

X

X

Muntlig

X

X

Protokoll
delges RS
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Nämnd/bolag/stiftelse
2015
Turism ek. förening
Torsta AB
40 %

2016

Uppföljning
2017
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Uppföljning sker löpande genom:
Månads- Delår
Delår
rapport
augusti
april

Bokslut
(2015)

rapport RS
april
Uppmanades att noga
följa sitt ekonomiska
läge och vidta de
åtgärder som går för att
nå en ekonomi i balans
samt meddela RS per
omgående om resultat
och prognos per helår
2015 försämras.

X

X

X

X

Dras med vikande
mjölkpriser.
Investeringar i
gårdsbruket behöver
göras för att få en
effektivare produktion.
Naboer AB
11,76 %

2015 var ett mellanår.
Verksamheten bygger
till stora delar på att
genomföra projekt och
eftersom
strukturfonder/Interreg
mer eller mindre ligger
vilande så har
verksamheten varit
begränsad.

Jämtlandsgården AB

Ingen uppföljning gjord

Coompanion ek. förening

Ingen uppföljning gjord

Folkets hus Östersund ek.
förening

Ingen uppföljning gjord

Norrlands nätverk för
musikteater och dans.
Kommunalförbund

Ingen uppföljning gjord

X

Protokoll
delges RS
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Nämnd/bolag/stiftelse
2015

2016

Uppföljning
2017
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Uppföljning sker löpande genom:
Månads- Delår
Delår
rapport
augusti
april

Bokslut
(2015)

Kommuninvest

Ingen uppföljning gjord

Bostadsrättsföreningen
Åkerärtan
64 %

Ingen uppföljning gjord

X

Bostadsrättsföreningen
Lugnviks centrum
10 %

Ingen uppföljning gjord

X

Bostadsrättsföreningen
Torvalla
16 %

Ingen uppföljning gjord

X

Inera AB
4,5 – 4,7 %
Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg

Ingen uppföljning gjord

AERs generalförsamling

Ingen uppföljning gjord

Stiftelsen för näringslivet i
Jämtland Härjedalen

Ingen uppföljning gjord

Natienell
samverkansgrupp för
utveckling och insyn av
Rett Center

Ingen uppföljning gjord

Ingen uppföljning gjord

Protokoll
delges RS

