
Bilaga 1, Sammanställning måluppfyllelse per augusti 2019 

I regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplaner finns ett antal resultatmål och uppdrag 

för de strategier som regionfullmäktige fastställt. De anger respektive nämnds eller styrelses prioriteringar för 

2019 utifrån de strategiska mål som regionfullmäktige fastställt i regionplanen. Resultatmålen följs upp genom 

beskrivningar och där det finns målvärden i form av indikatorer. Uppföljningen ligger sedan till grund för den 

samlade bedömningen av måluppfyllelsen för de fyra strategierna som redovisas i tertialrapporten, 

delårsbokslutet 

Uppföljning mål - Tertial Augusti 2019 

(Regionstyrelsen) 
Strategiska mål Politiska mål   Kommentar 

 En 
långsiktigt 
hållbar 
region 

 

Minska regionens 
tjänsteresor och 
interna transporter 
inom alla 
verksamheter samt 
välja teknik och 
transportsätt, så att 
regionens 
klimatpåverkan från 
tjänsteresor och 
transporter minskar. 

 Tertial Augusti 2019 

Ingen sammanställning av utsläpp är gjord per augusti. 
Största andelen tjänsteresor sker under årets sista 
kvartal, men om resemönstret håller i sig bör målet kunna 
nås. 

Antalet fordon har ökat succesivt med nya avtalet om 
leasingbilar då endast elbilar och laddhybrider kan 
beställas. Exakt siffra har inte inhämtats av rapportör 
än.Dock har utbyte av bil för de som behöver 4-hjulsdrift 
pausats av kostnadsskäl och förlängning av befintliga 
avtal har då gjorts.Under en period var det extremt långa 
leveranstider för en bilmodell, men ett antal kommer att 
komma under hösten. 

Skadliga kemikalier 
och skadliga ämnen 
ska undvikas så långt 
möjligt och arbetet 
med riskbedömningar 
av kemiska produkter 
ska fortsätta så att fler 
av våra kemiska 
riskkällor blir 
riskbedömda ur miljö-, 
säkerhets- och 
hälsosynpunkt. 

 Tertial Augusti 2019 

En följd av riskbedömningsarbetet bör bli att de produkter 
där man konstaterar hög eller mycket hög risk med 
nuvarande hantering ifrågasätts - och översyn av 
möjlighet till byte av produkt alternativt ytterligare 
skyddsåtgärder vidtas. 

I upphandlingar ställs normalt krav för att undvika 
skadliga kemiska ämnen så långt möjligt. 

Region Jämtland 
Härjedalen ska uppnå 
en stärkt förmåga inför 
höjd beredskap och 
leva upp till lagkraven 
i lag (2006:544) och 
förordning (2006:637) 
om kommuners och 
landstings åtgärder 
inför och vid 
extraordinära 
händelser i fredstid 
och höjd beredskap. 

 Tertial Augusti 2019 

Arbete pågår enligt plan och bedöms vara grön till 
årsskiftet 

Bättre 
resursanvändning 
genom samverkan 
kring folkhälsa och 
miljö. 

 Tertial Augusti 2019 

Vid jämförelse rullande tolv månader, dvs från och med 
augusti 2018 till och med augusti 2019, så har 
förskrivningen av diklofenak minskat och 
Antibiotikaförskrivning uppfyller målvärdet. 

 Fler i jobb, 
fler invånare 

 

   

 Ökat digitalt 
användande 

 

Ökat genomförande 
kring digitalisering 
och stimulera 
innovationer. 

 Tertial Augusti 2019 

Slutrapport IT genomlysning levreras i slutet av 
september. Aktiviteter kopplade till uppdraget om att 
införa en förvaltningsorganisation för samtliga 



Strategiska mål Politiska mål   Kommentar 

administrativa system pågår enligt plan. 

Bättre 
resursanvändning 
genom samverkan 
kring folkhälsa och 
miljö 

 Tertial Augusti 2019 

Uppdrag har getts till Folkhälsostrateg och Chef för 
Folkhälsoenheten och styrgrupp har startat, arbete pågår. 
Uppdrag avseende miljö är inte påbörjat ännu och skall 
genomföras under hösten. 

 Ett friskare 
liv 

 

Minska sjukpenningtal 
hos länets 
medborgare och 
ytterligare utjämna 
könsskillnaderna. 

 Tertial Augusti 2019 

Sjukpenningtalet har fortsatt sjunka och uppgår efter juli 
till 8,0 dagar per invånare. Genomsnittet för riket är 9,6 
dagar. Skillnaden mellan könen minskar. Efter juli ligger 
kvinnors sjukpenningtal 65 % över männens. I riket är 
motsvarande siffra 89%. Sjukpenningtalet i Jämtlands län 
är landets näst lägsta. Skillnaden mellan könen är 
landets lägsta 

 God och 
nära vård i 
hela 
Jämtlands 
län 

 

Verksamheterna ska 
leva upp till 
Socialstyrelsens krav 
på god vård. 

 Tertial Augusti 2019 

Genomfört 

Samordnad 
uppföljning av vården. 

 Tertial Augusti 2019 

Påbörjat i och med införande av Stratsys 

 Hög 
tillgänglighe
t 

 

Främja, stimulera och 
stödja andra 
driftformer 

 Tertial Augusti 2019 

Samtilga vårdval stimulerar andra driftformer och mycket 
handlar om hur uppdragen formuleras. Hur många 
aktörer med avtal som finns i förhållande till 2018 mäts 
på helår. 

 Nöjda 
patienter 

 

Resultatet av 
patientenkät och 
hälso- och 
sjukvårdsbarometern 
ska vara över 
rikssnittet 

 Tertial Augusti 2019 

Hälso – och sjukvårdsbarometern: En majoritet av 
medborgarna, 82 procent uppger att de har tillgång till 
den hälso- och sjukvård som de behöver, resultatet är i 
nivå med rikets och oförändrat jämfört med föregående 
mätning 

Jämlik tandhälsa i 
länet och särskilt 
utsattas behov av 
tandvård ska 
tillgodoses t ex 
bedömnings-tandvård, 
nödvändig tandvård 
och allmäntandvård 
för barn- och unga 
vuxna. 

 Tertial Augusti 2019 

Följs upp vid årsbokslut. Uppdraget med att revidera 
revisionsintervallen har påbörjats. 

 Modern 
sjukvård 

 

Region Jämtland 
Härjedalen ska ha en 
vision för utveckling 
av fastigheterna. 

 Tertial Augusti 2019 

Fastighetsutvecklingsvisionen antogs av 
Regionfullmäktige i juni 

 Trygg vård 
för våra 
äldre 

 

   

 Delaktighet 
och 
inflytande 

 

Medarbetarna ska ha 
inflytande över hur 
arbetet utförs och 
utvecklas. 

  

Region Jämtland 
Härjedalen ska 
upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare 
och medarbetarna ska 
trivas på sin 
arbetsplats 

  



Strategiska mål Politiska mål   Kommentar 

 Utvecklingsm
öjligheter och 
anställningsvi
llkor 

 

Regionens 
medarbetare ska ha 
möjlighet att utveckla 
sin kompetens och 
möjlighet till forskning 
och karriärutveckling 

 Tertial Augusti 2019 

Målet utifrån arbetsmiljöenkäten: "Jag upplever att det 
har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav 
som ställs" är uppnått. Övriga mätetal mäts per helår. 

 Ökade 
frisktal och 
hälsofrämjan
de 
arbetsmiljö 

 

Sjukfrånvaron för 
medarbetare inom 
Region Jämtland 
Härjedalen ska minska 
på alla arbetsplatser, 
särskilt avseende 
korttidsfrånvaron. 

 Tertial Augusti 2019 

Trenden är positiv och en minskning ses både på antalet 
korttidsfrånvarotimmar och på sjukfrånvaron. 

Den självupplevda 
hälsan bland 
regionens 
medarbetare ska vara 
bra. 

  

Arbetsmiljöindex på 
arbetsplatserna ska 
motsvara en 
hälsofrämjande 
arbetsplats 

  

 Ledarskap 
 

Region Jämtland 
Härjedalen ska ha ett 
utvecklingsinriktat 
chefsutvecklingsprogr
am med fokus på 
stödjande, tillgängligt 
och coachande 
förhållningssätt 

  

Chefer ska ha goda 
förutsättningar att 
utöva engagerande 
och ansvarstagande 
chef- och ledarskap. 

  

 Budgetdiscip
lin 

 

Kostnadskontroll: 
Nettokostnadsförändri
ngen ska minska 

 Tertial Augusti 2019 

3,1 % vilket är en försämring sedan april. 

Resultatförbättrande 
åtgärder i 
finansplanen ska 
genomföras 

 Tertial Augusti 2019 

Förbättringsarbetet pågår och har förbättrats sedan april, 
samtidigt ses inte en ekonomisk nettoeffekt. 

 Mer 
samverkan 

 

Tydliga mål och 
riktlinjer för 
verksamheter som 
utförs av privata 
vårdgivare ska finnas i 
enlighet med 
kommunallagen 3 kap 
§ 19. 

 Tertial Augusti 2019 

Förslag till program är utarbetat 

Hantera ny politisk 
organisation 

 Tertial Augusti 2019 

Ett intensivt arbete har pågått under perioden med att 
hitta former och arbetssätt för att hantera den nya 
politiska organisationen och majoritetsskiftet. En 
övergripande kartläggning av ärenden har genomförts 
och förbättringar planeras för exempelvis remisser. 
Dialog om rutiner och arbetssätt genomförs kontinuerligt 
med den politiska ledningen. En översyn av samtliga 
gemensamma nämnder pågår. 



Strategiska mål Politiska mål   Kommentar 

 Utlokalisera
de 
verksamhete
r 

 

Öka antalet 
arbetstillfällen som 
omlokaliserats från 
Östersund till andra 
kommuner i länet. 

 Tertial Augusti 2019 

Inom ramen för arbetet i gemensam nämnd avseende 
samverkan inom drift och service, utveckling har 
arbetsmarknadspolitiken problematiserats. Framtida 
behov av samverkan för att täcka den kompetens som 
behövs inom exempelvis IT- och digitaliseringsområdet 
har diskuterats. Inga konkreta åtgärder har vidtagits. 

 Förbättrad 
produktions- 
och 
kapacitetspla
nering 

 

Stöd till 
verksamheterna kring 
produktions- och 
kapacitetsplanering 

 Tertial Augusti 2019 

Resursstöd finns både, person och IT-stöd 

 Intäkter och 
upphandling
ar 

 

Avtalstrohet: Andel av 
inköpen som skett mot 
upphandlade avtal ska 
öka. 

 Tertial Augusti 2019 

Köp har genomförts under perioden från totalt 2 690 
leverantörer och där 648 stycken står för den 
upphandlade volymen. Den totala volymen inköp har i 
jämförelse med samma period föregående år ökat i 
samtliga kategorier förutom Övergripande material och 
tjänster. 

Minska regionens 
energianvändning i 
regionens fastigheter 
och verksamheter och 
öka andelen förnybar 
energi. 

 Tertial Augusti 2019 

Målkurvan för året vad gäller energianvändningen följs, 
men utan någon marginal, så det går inte att förutspå om 
målet kommer att nås på helår. 

Regionen använder till största delen förnybar energi via 
fjärrvärme, Bra Miljöval-el samt egen vindkraft. Den 
fossila delen består av egna reservkraften samt oljedelen 
av fjärrvärmen. 

Vid inköp, inklusive 
upphandling, ska 
miljö- och hälsokrav 
ställas där minskad 
klimatpåverkan, giftfri 
miljö, djurskydd och 
minskad 
antibiotikaanvändning 
ska prioriteras. 

 Tertial Augusti 2019 

Vid varje enskild upphandling görs bedömning om vilka 
krav som ska ställas inklusive miljö- och hälsokrav. 

 

  



Uppföljning mål - Tertial Augusti 2019 (Hälso- och 

sjukvårdsnämnden) 
Strategiska mål Politiska mål   Kommentar 

 En långsiktigt hållbar 
region 

 

Minskad 
läkemedelspåverkan på 
miljön med avseende på 
antibiotika och diklofenak 

 Tertial Augusti 2019 

Målet uppfyllt men det finns en utmaning i 
att behålla resultatet året ut. 

 Ökat digitalt 
användande 

 

Ökat användande av 
invånartjänster 

 Tertial Augusti 2019 

Arbetet med digitala kallelser har ej 
påbörjats. Däremot ses en positiv trend i 
antalet unika användare av regionens 
digitala invånartjänster. 

 Ett friskare liv 
 

Öka andelen sjukintyg med 
sjukskrivning på deltid 
(Region Jämtland 
Härjedalens utfärdade 
sjukintyg) 

 Tertial Augusti 2019 

Andelen utfärdade sjukintyg som förordar 
heltidssjukskrivning har ökat något under 
sommarmånaderna för båda könen. 

Utveckla befolkningens 
hälsa genom att i högre 
grad identifiera och mäta 
hälsovinster för insatser 
riktade till befolkning 

 Tertial Augusti 2019 

Arbetet påbörjat. 

Region Jämtland 
Härjedalen ska påbörja ett 
strategiskt arbete för kultur 
och hälsa 

 Tertial Augusti 2019 

Arbetet har inte påbörjats. 

Region Jämtland 
Härjedalen ska vara en 
organisation med god 
samisk kompetens och 
kulturförståelse, vilket 
bärgar för ett gott 
bemötande, stärkt 
vårdförtroende och en mer 
jämlik vård 

 Tertial Augusti 2019 

Arbetet pågår enligt plan. Strategin har 
skickats på remiss. 

Ökad patient- och 
anhörigmedverkan på 
rättvisa villkor 

 Tertial Augusti 2019 

I den nationella strukturen för 
kunskapsstyrning har arbetet på nationell 
nivå nu lett fram till ett förslag om 
ersättningsmodell vid patientmedverkan. 
Beslut kommer fattas inom kort nationellt. 
När det är klart kommer sjukvårdsregional 
diskussion kring tillämpning att ske. 
Parrallellt kommer RJH då också att 
fundera hur det nationella förslagen ska 
implementeras. 

Definiera vad 
personcentrerad vård 
innebär i Region Jämtland 
Härjedalen 

 Tertial Augusti 2019 

Regionledningen beslutade 20190508 om 
en beskrivning av personacentrerad vård i 
RJH med uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för ett strukturerat arbete 
kring detta. När handlingsplanen är 
framtagen ska detta presenteras för Hälso- 
och sjukvårdsnämnden 

 God och nära vård i 
hela Jämtlands län 

 

Ingen patient ska drabbas 
av en vårdskada 

 Tertial Augusti 2019 

Resultatet tas på rullande 12 månader. 
Region Jämtland Härjedalen ligger lägre än 
riketgenomsnittet. Några av anledningarna 
till den låga andelen kan vara att 
avdelningarna har börjat med Gröna korset 



Strategiska mål Politiska mål   Kommentar 

möten (där avvikelser och risker tas upp) 
och att regionen infört 
ledningssjuksköterskor. Område 
patientsäkerhet skickar ut nyhetsbrevet ”Lär 
av lex Maria” där en inträffad vårdskada 
redovisas, innefattande frågeställningar och 
diskussion efteråt på den egna enheten 
kring om detta kunde hända där. 

Hälso- och sjukvården ska 
vara kunskapsbaserad och 
bygga på bästa tillgängliga 
kunskap 

 Tertial Augusti 2019 

En inbjudan till ett seminarium 22-23 
oktober har skickats ut till 110 personer i 
regionen. Syftet med seminariet är att 
uppdatera arbetsläget och skapa lokala 
grupper som kopplar mot den nationella 
programområdesstrukturen. Grupperna ska 
bemannas med representanter från 
specialiserad vård och primärvård så att de 
kan arbeta tillsammans med patientens 
flöde och beakta näravårdutvecklingen 

Hälso- och sjukvården ska 
vara effektiv och utnyttja 
tillgängliga resurser på 
bästa sätt för att uppnå 
uppsatta mål 

 Tertial Augusti 2019 

Det pågår ett intensivat arbeta med att 
nyttja resurser på bästa sätt inkl 
patienternas egna resurser. Strategi Nära 
vård med definierade uppdrag till sk 
"Klusterägare" finns. Här igår 
hemmonitorering, hembesök, tillgänglighet 
inom specialiserade vården osv 

Jämlikhets- och 
jämställdhetsfrågor inom 
hälso- och sjukvården ska 
ingå i Region Jämtland 
Härjedalens analysarbete 

 Tertial Augusti 2019 

Analysarbete ej genomfört. 

Identifiera ohälsoområden 
som konstaterats 
förekomma i högre grad 
hos asylsökande och 
nyanlända flyktingar 

 Tertial Augusti 2019 

Utifrån folkhälsomyndighetens rapport 
"Hälsa hos personer som är utrikesfödda 
- skillnader i hälsa utifrån födelseland som 
publicerades i Juni 2019 har följande 
områden prioriterats utifrån identifierade 
utvecklingsområden och ohälsoområden 

- barns och kvinnors hälsa 

- psykisk hälsa 

- välfärdssjukdomar (diabetes, 
övervikt/fetma) 

- tandhälsa 

- hög genomförandegrad av 
hälsoundersökningar samt relevanta 
åtgärder utifrån utfall 

Minska ledtider och öka 
möjligheterna att ge 
likvärdig vård genom att 
fortsätta utveckla arbetet 
med standardiserade 
vårdförlopp och andra 
snabbspår, exempelvis 
höftfraktur 

 Tertial Augusti 2019 

Arbetet pågår. 

Fler patienter inom 
mödrahälsovård, 
vuxenpsykiatri och 
sjukskrivningsprocess ska 
få frågor om våld 

 Tertial Augusti 2019 

nom barn- och ungdomspsykiatrin är siffran 
25% utifrån Cosmics våldsmall. Dock är 
detta ingen säker siffra då många ställer 
frågan men inte dokumenterar i systemet. 



Strategiska mål Politiska mål   Kommentar 

Antalet självmord i 
Jämtland Härjedalen ska 
minska. Det 
suicidpreventiva arbetet 
ska bedrivas i nära 
samarbete med andra 
samhällsaktörer. Arbetet 
och insatser till barn/unga 
ska ha hög prioritet 

 Tertial Augusti 2019 

Oförändrat sedan tertial april. 

 Hög tillgänglighet 
 

Samverkan för effektivare 
nyttjande av Region 
Jämtland Härjedalens 
utrustningar 

 Tertial Augusti 2019 

Röntgenavdelningen har i samverkan med 
Primärvården underlättat bokningar av 
undersökningar på hälsocentraler. Detta 
har gjorts genom att de tider som HC 
bemannar röntgenutrustningar i 
primärvården har gjorts tillgängliga för 
sjukhusets röntgenavdelning. När kallelser 
skickas från sjukhuset skickas bilaga där 
patienten upplyses om att de kan kontakta 
HC för att få sin röntgenundersökning 
utförd där och vem man då skall kontakta. 

Vårdgarantin ska vara 
uppfylld (0-3-90-90) 

 Tertial Augusti 2019 

I Primärvården är tillgängligheten hög, med 
97% andel för de som får en medicinsk 
bedömning inom tre dagar och 91% andel 
som får en kontakt inom en dag, där 
primärvården fortsätter att öka 
tillgängligheten genom bl a lättakut, 
digitaltriagering. 

Inom specialiserade vården är 
tillgängligheten lägre. Augustis värde för 
nybesök inom 90 dagar är 46 %. Andel för 
påbörjad behandling är i augusti 72 %. 
Värdena är  lägre efter sommaren efter 
produktionsbortfall i samband med 
semestrar. 

Arbete med tillgängligheten pågår med 
Strategi Nära vård samt produktions- och 
kapacitetsplaneringen 

 Nöjda patienter 
 

Patienter ska vara nöjda 
med den vård de har fått 

 Tertial Augusti 2019 

Resultatet för Region Jämtland Härjedalen, 
för både sjuksköterskebesök och 
läkarbesök visar övergripande på en 
förbättring av resultatet jämfört med 
föregående mätning och är i samtliga 
dimensioner klart över riksgenomsnittet. 

 Modern sjukvård 
 

Effektivisering och 
fokusering för hälso- och 
sjukvårdens utveckling 

 Tertial Augusti 2019 

Strategin är förankrad och bemannad i 
HSledningsgrupp. Dokument för beslut är 
klart, några sista redigeringar pågår. 
Dokumentet kommer att godkännas i 
HSledningsgrupp och Regionledningen 
under september. Därefter avgörs i vilken 
form det ska ske politisk förankring kring 
strategin 

NOVA-plan: HNR klar, delar av HIM klar, 
resten HIM, ortopeden, kirurgi har fått viss 
försening pga att nätverkstäckning 
upptäckts vara bristfällig på vissa platser. 
Mätning pågår för att åtgärda. 

Ökning av digitala tjänster i 
vården 

 Tertial Augusti 2019 

Totalt antal kontakter har stadigt ökat under 



Strategiska mål Politiska mål   Kommentar 

året. Per augusti är antalet kontakter 139. 

 Trygg vård för våra 
äldre 

 

Utveckla samverkan med 
kommunerna och andra 
aktörer inom hälso- och 
sjukvården 

 Tertial Augusti 2019 

Rekommendationsbeslut som fattas i 
SVOM hanteras nu direkt till HSN så snart 
beredning är klar. T ex har SVOMs beslut i 
juni om Barnahus nu förelagts HSN som 
beslut i september. 

 Delaktighet och 
inflytande 

 

Medarbetarna ska ha 
inflytande över hur arbetet 
utförs och utvecklas. 

  

Region Jämtland 
Härjedalen ska upplevas 
som en attraktiv 
arbetsgivare och 
medarbetarna ska trivas på 
sin arbetsplats 

  

 Utvecklingsmöjligheter 
och anställningsvillkor 

 

Regionens medarbetare 
ska ha möjlighet att 
utveckla sin kompetens 
och möjlighet till forskning 
och karriärutveckling 

  

Att kunna bemanna 
verksamheten utifrån 
bemanningsnorm 

  

 Ökade frisktal och 
hälsofrämjande 
arbetsmiljö 

 

Sjukfrånvaron för 
medarbetare inom Region 
Jämtland Härjedalen ska 
minska på alla 
arbetsplatser, särskilt 
avseende 
korttidsfrånvaron. 

  

Den självupplevda hälsan 
bland regionens 
medarbetare ska vara bra. 

  

Arbetsmiljöindex på 
arbetsplatserna ska 
motsvara en 
hälsofrämjande arbetsplats 

  

 Ledarskap 
 

Chefer ska ha goda 
förutsättningar att utöva 
engagerande och 
ansvarstagande chef- och 
ledarskap 

 Tertial Augusti 2019 

Uppgiften tas ut på AID-kod och kan endast 
tas ut på regionövergripande nivå. Området 
kan därmed inte följas upp på 
förvaltningsnivå. 

 Budgetdisciplin 
 

Kostnadskontroll: 
Nettokostnadsförändringen 
ska minska 

  

Resultatförbättrande 
åtgärder i finansplanen ska 
genomföras 

 Tertial Augusti 2019 

Åtgärder till och med augusti uppgår till 
53,9 miljoner kronor. 

Ingen negativ avvikelse 
från budget 

 Tertial Augusti 2019 

102 miljoner kronor sämre än budget, tyvärr 
än försämring sedan april. 

 Mer samverkan 
 

Följa upp samverkan med 
länets kommuner och inom 
Norra 
sjukvårdsregionförbundet 

 Tertial Augusti 2019 

I HSN rapporteras samverkan med 
kommunerna enligt uppföljningsplan och 
när något särskilt händer. I HSN 
rapporteras också samverkan i NRF 
löpande inför och efter NRFmötena. 



Strategiska mål Politiska mål   Kommentar 

 Förbättrad 
produktions- och 
kapacitetsplanering 

 

Produktions- och 
kapacitetsplanering ska 
införas i alla verksamheter. 

 Tertial Augusti 2019 

”Pilotstudien i införandet av 
Produktionsstyrning inom öppenvården 
som görs på områdena HIM och HNR 
avslutas enligt plan Q3 2019. Ett 
breddinförande tar vid där konceptet 
kommer föras in på tre områden, Ortopedi, 
Kirurgi samt Ögon & Öron, under Q4 2019. 
Därmed går införandet enligt plan och 5 
områden kommer vara igång innan 
årsskiftet 2019/2020.” 

 Intäkter och 
upphandlingar 

 

Avtalstrohet: Andel av 
inköpen som skett mot 
upphandlade avtal ska öka. 

  

 

  



Uppföljning mål - Tertial Augusti 2019 (Regionala 

utvecklingsnämnden) 
Strategiska mål Politiska mål   Kommentar 

 En långsiktigt 
hållbar region 

 

Minskade utsläpp av 
växthusgaser 

 Tertial Augusti 2019 

Målet om länets minskade utsläpp av växthusgaser 
med 10% per år finns i klimatstrategin som antas 
under hösten 2019. Utsläppen år 2017 var 643 303 
ton vilket innebär en minskning med ca 7 % från 
året innan. Utsläppsnivåerna minskar, men för 
långsamt och målsättningen om att minska 
utsläppen med 10 % per år uppfylls inte. Uppgiften 
om utsläpp av växthusgaser för länet har reviderats 
sedan mätetalen till nämndens plan togs fram. 

 Fler i jobb, fler 
invånare 

 

Fler arbetstillfällen och 
ökad sysselsättning i länet 

 Tertial Augusti 2019 

Redovisas i årsbokslut 

Fler invånare i länet  Tertial Augusti 2019 

Redovisas i årsbokslut 

Fler företag i länet  Tertial Augusti 2019 

Det går inte att rapportera några siffror för 2019 
eftersom statistiken  för 2019 presenteras under 
första halvåret 2020. Nyföretagarsamhet i   
Jämtland är näst högst i landet. Antalet 
nyföretagsamma per 1 000 invånare är 10,4 %.  
Företagsamheten i Jämtlands kommuner ökade 
under år 2018 och länet hade landets näst högsta 
företagsamhet. 2018 var en ny toppnotering av 
företagsamhet som uppgick till 15,5 % av 
åldersgruppen 16-74 år. 

 Infrastruktur 
för framtiden 

 

Ökat resande med 
kollektivtrafiken 

 Tertial Augusti 2019 

Resandet mäts på helår och redovisas i årsbokslut. 
För både Länstrafiken och tätortstrafiken är 
resandet januari -mars 2019 större än 
motsvarandeperiod 2018. Det mesta hänförs 
tillresandet under skidskytte VM.I Norrtågstrafiken 
har resande januari-mars ökat med 12 %jämfört 
med 2018 och 4% jämfört med 2017.Projektet 
Testresenär var tvunget att avslutas pga nationell 
ekonomi och inget arbete pågår idag, inom 
förvaltningsområdet, för att ökaresandet (sker dock 
prioriterat i våra bolag). 

Ökade investeringar och 
genomförande av åtgärder 
gällande infrastruktur i 
länet 

 Tertial Augusti 2019 

Genomförandegraden är fortsatt hög under 2019 
och flera större vägprojekt kommer att bli klara 
under året. En inbromsning kommer att ske under 
2020 för att få balans i den 12-åriga planen, som 
revideras vart fjärde år 

Fortsatt utbyggnad av 
bredband/fiber i länet 

 Tertial Augusti 2019 

Utfallet för 2018 landade på att68% av alla hushåll i 
Jämtlands län har bredband. Utfallet för 2019 vet vi 
i mars 2020 

Ökat antal laddstolpar och 
tankställen med förnybara 
drivmedel i länet 

 Tertial Augusti 2019 

Snabbladdare: 24 st. 3snabbladdare är under 
planering i länet. Kommentar: Om en etablering av 
snabbladdare även sker i Strömsund, 
Hammarstrand och Hede är bedömningen att det 
finns en väl utbyggd infrastruktur försnabbladdare i 
länet. Målen med40 st kan därav anses högt. 
Tankställen med förnybara drivmedel: 45 st 



Strategiska mål Politiska mål   Kommentar 

 Ökat digitalt 
användande 

 

Förbättra förutsättningarna 
för ökat digitalt 
användande i länet 

 Tertial Augusti 2019 

Revidering av digitala agendan kommer att ske 
under året medsikte på att ett förslag till 
digitalagenda ska vara klar i oktober2019. 

 Kultur för ett 
rikare liv 

 

Öka tillgängligheten av 
kultur för alla i hela länet 

 Tertial Augusti 2019 

64% av föreställningarna har getts utanför 
Östersunds Kommun. Av dessa har flertalet utgjorts 
av skolföreställningar. En gastronomisk konsert 
gavs i augusti på fem orter, lokala samlingslokaler i 
länet. 

Skapa förutsättningar för 
att antalet verksamma 
inom kulturella kreativa 
näringar ökar 

 Tertial Augusti 2019 

Inväntar statistik för år 2017. Aktuell statistik 
presenteras den 15 november, Läget i länet. 

 Ett friskare liv 
 

Ökad samverkan mellan 
kultur och hälso- och 
sjukvård 

 Tertial Augusti 2019 

En ansökan gällande ett strategiskt 
utvecklingsprojekt inom området avslogs från 
Kulturrådet. Start av arbetet sker den 1/10 genom 
dialog mellan Kultur Z och Folkhälso Z. 

 Delaktighet och 
inflytande 

 

Region Jämtland 
Härjedalen ska upplevas 
som en attraktiv 
arbetsgivare och 
medarbetarna ska trivas på 
sin arbetsplats 

 Tertial Augusti 2019 

Senaste mätningen var i februari 2019. 
Förvaltningsområdet har ett högre totalt index än 
målvärdet 

 Ökade frisktal 
och 
hälsofrämjande 
arbetsmiljö 

 

Sjukfrånvaron för 
medarbetare inom Region 
Jämtland Härjedalen ska 
minska på alla 
arbetsplatser, särskilt 
avseende 
korttidsfrånvaron. 

 Tertial Augusti 2019 

Sjukfrånvaron har minskat med anledning av 
medarbetare som återgått i arbete efter längre 
sjukskrivning. 

Arbetsmiljöindex på 
arbetsplatserna ska 
motsvara en 
hälsofrämjande arbetsplats 

 Tertial Augusti 2019 

Förvaltningsområdet når över målvärdet i 
arbetsmiljöindex. 

 Budgetdisciplin 
 

Kostnadskontroll: 
Nettokostnadsförändringen 
ska minska 

 Tertial Augusti 2019 

Nettokostnadsökningen uppgår till3,1%. Prognosen 
på ett nollresultat innebär rent matematiskt att 
nettokostnaden beräknas öka med 1,03% från2018 
(eftersom förvaltningen då redovisade ett överskott 
om 4,3Mnkr). 

 Intäkter och 
upphandlingar 

 

Avtalstrohet: Andel av 
inköpen som skett mot 
upphandlade avtal ska öka. 

 Tertial Augusti 2019 

Siffran är missvisande, eftersom det stora antal 
mindre upphandlingar som görs inte registreras 
eller att kulturens köp av konstnärliga tjänster 
registreras som "utan upphandling", trots att dessa 
är undantagna kravet på upphandling. Nuvarande 
rapportverktyg kan inte mäta det som önskas. 

Ökade 
mobilitetsersättningar till 
Birka och Bäckedal 

 Tertial Augusti 2019 

Trots samma utbildningsutbud som 2018 är det ett 
annat sökmönster som vi behöver följa upp. 

 

 


