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Östersund
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Johansson (S) har lämnat in en motion med följande förslag:
- Att Region Jämtland Härjedalen undersöker vilka administrativa eller
tekniska funktioner som skulle lämpa sig att lokalisera till Bräcke kommun
- Att Region Jämtland Härjedalen skyndsamt utreder möjligheten att inrätta
ett permanent arbetsställe i Bräcke kommun att nyttjas för såväl
lokaliserade personal som för distansarbete av medarbetar med ordinarie
arbetsplats i Östersund.
I motionens bakgrund beskrivs historik med motion från Centerpartiet 2015, den
antagna Plan för spridning och omlokalisering av regionens administrativa
funktioner 2017 och start av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och
service, utveckling samt specialistfunktioner 2019.
I plan för spridning och omlokalisering av regionens administrativa funktioner från
2017 beskrivs fem olika strategiska arbetssätt:
1. Underlätta för distansarbete
2. Aktiv rekrytering för distansarbete
3. Utflyttning av arbetsplatser del av veckan
4. Omlokalisering av verksamheter under förutsättning av kostnadseffektivitet
5. Hälso- och sjukvårdens arbete med mobila verksamheter och distansarbete
Regionen har under ett antal år arbetat med dessa punkter.
Punkt 1 – ett regelverk är framtaget och underlag för avtal mellan arbetstagare och
chef finns. Dock finns ingen mätning av hur många som arbetar på distans och
därför kan uppgift om utveckling inte lämnas.
Punkt 2 syftade till att i rekryteringsannonser aktivt göra reklam för boende i hela
länet oberoende av arbetsplats eftersom distansarbete ska möjliggöras. I denna
punkt kan mer aktivt arbete göras.
Punkt 3 – under 2017-2018 prövade medarbetare från alla verksamhetsområden på
Regional utveckling att vara 1 dag/månad i en kommun. Det handlade om att vara
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synliga i kommunerna och skapa möjlighet till dialog med olika aktörer.
Kommunerna tog fram ett program för dagen. Det blev ingen fortsättning då både
kommuner och medarbetare upplevde att det inte gav önskat resultat.
Punkt 4 – Starten av Gemensam nämnd för samverkan är främsta redskapet för
denna punkt och diskussionerna i kommunchefsgruppen och Regionens
samverkansråd. För närvarande pågår samverkan mellan regionen och Åre
kommun när det gäller IT-drift och diskussioner pågår om samarbete kring
regionens löneservice med Åre kommun och Krokoms kommun. Nyligen har beslut
fattats att e-strateg ska utlånas till Bräcke för projekt Digital transformation.
Punkt 5 – mobila verksamheter utvecklas i anslutning till arbetet med nära vård och
det senaste är SPOT-teamet inom psykiatrin som startade under 2019. Det finns
också administrativa uppgifter inom hälso- och sjukvården som kan ske med
distansarbete t ex medicinska sekreterare.
Planen för omlokalisering antogs 2017 efter det har mycket hänt som gör det ännu
enklare att nu arbeta utan fysisk närhet. T ex har regionen investerat i Office 365
som är ett kraftfullt redskap för distansarbete. Skype, personalens mobiltelefoner
och diverse appar underlättar också distansarbete. CERO-analyser har också införts
där bl a resmönster analyseras.
I Regionstyrelsens, Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala
utvecklingsnämndens verksamhetsplaner för 2020 finns följande resultatmål med
tillhörande beskrivning:
Omlokaliserade verksamheter
Det finns en tydlig regional urbanisering och Region Jämtland Härjedalen har ett
ansvar att motverka den genom att omlokalisera verksamheter från Östersund.
Det här målet handlar om att genomföra aktiviteter i syfte att stärka hela länet
genom att flytta ut kvalificerade arbetsuppgifter inom andra områden än
primärvård och folktandvård.
Resultatmålet är knutet till regionfullmäktiges strategi om länets utveckling. Till
resultatmålet finns ett antal aktiviteter som ska utföras under året. Av aktiviteterna
framgår att regionstyrelsens Plan för spridning och omlokalisering av regionens
administrativa funktioner utifrån nya tekniska möjligheter ska revideras. Det är i
motionärens önskade riktning, men regionstyrelsen kommer behandla alla länets
kommuner utanför Östersund jämlikt. Regionstyrelsen kommer i revideringen av
planen att se till att utveckling av distansarbete ska kunna mätas och följas upp och
att etablering av kontorsmöjligheter ska ske i varje kommun samt att överväga
lokalisering utanför Östersund vid varje ny verksamhets start.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden ska i sin tur följa upp resultatmålet på övergripande
nivå utifrån de aktiviteter som finns angivna i befintlig Plan för spridning av
regionens administrativa funktioner utifrån nya tekniska möjligheter. Det gäller
exempelvis hälso- och sjukvårdens arbete med mobila verksamheter och
distansarbete.
Utöver de aktiviteter som inryms inom regionstyrelsens fastställda plan för
spridning av regionens administrativa funktioner utifrån nya tekniska möjligheter
har förvaltningsområdet regional utveckling har tagits fram följande aktiviteter för
2020 med koppling till resultatmålet; Undersöka arbetsmiljö, ansvar och
säkerhetsfrågor utifrån att medarbetare har sin arbetsplats på olika platser i länet,
Vid rekrytering av nyanställda tydliggöra möjligheten till distansarbete, Utifrån
genomförd kartläggning ta fram en plan för fortsatt arbete med omlokalisering samt
att föra dialog med kommunerna gällande möjligheter till fysiska arbetsplatser som
är utrustade för att medarbetare ska kunna utföra sitt arbete på annan ort.
Motionären pekar särskilt på att en omlokaliserad funktion bör vara en funktion där
personalen redan idag arbetspendlar. En undersökning av hemadresser för personal
inom regionen visar att majoriteten bor i Östersunds samt Krokoms kommun.
Utifrån CERO-analysen som genomfördes 2017 bekräftas att de som arbetspendlar i
största utsträckning (64%) bor i ovan nämnda kommuner. Vid samma
undersökning ställdes frågan om man skulle vilja arbeta mer flexibelt d v s delvis
från hemmet eller i lämplig arbetsplats lokalt. Svaret visade att mer än 65 % av
medarbetarna inom staben och regional utveckling var positiva till detta.
Det är en alltmer tydlig trend att medarbetarna kan och får via distansavtal arbeta
hemifrån. Detta talar för att man i allt högre utsträckning framöver kan bo i hela
länet, men ändock arbeta i regionen.
Ovanstående beskrivning visar att Region Jämtland Härjedalen redan arbetar i
motionärens önskade riktning, men att mer kan göras. Dock delar regionstyrelsen
inte motionärens önskan om att Bräcke kommun ska prioriteras eftersom även
andra kommuner i länet har nytta av omlokaliserad verksamhet.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef
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