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§ 116 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Ärende nr 17, motion om glasögonbidrag, utgår.
2. Som extra ärenden tas upp:
Svar till revisorerna om delårsbokslut april 2008-09-03
Anmälan av ordförandebeslut: Yttrande över förslag till Regional systemanalys avseende
transportsystemet i de fyra nordligaste länen
Anmälan av ordförandebeslut: Yttrande över delbetänkande av utredningen Patientens rätt,
Vårdval i Sverige
Svar på motion från Jonas Andersson om ungdomars hälsa i länet
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 117 Information från utskotten
Personalpolitiska utskottet
Utskottet har haft ett 2- dagarssammanträde för fördjupning och diskussioner. Bl a diskuterades
kompetensförsörjningen med personalchefens yngreråd. Övriga frågor som behandlades var att
jobba vidare med varumärket, arbetsmiljö och hälsa och om hur friskvårdstimmen bör utnyttjas.
En dag för hälsan kommer att anordnas den 16 september då också Hälsospåret ska invigas.
Andra ärenden som personalpolitiska utskottet kommer att behandla är medarbetarenkäten,
personalförsörjning, regional läkarutbildning, arbetsvärdering, lönestrategi, sjukskrivningsregler,
vårdcollege och avtalspension.
Ekonomiutskottet
Vid utskottets senaste sammanträde behandlades tidplaner för uppdragen 2009. Arbetet med nästa
landstingsplan har börjat. Utskottet har också gått igenom investeringsbudget och investeringsramar.
Skolutskottet
Utskottet ska besöka landstingets skolor samt delta i en konferens om folkbildning i Bispgården den
26 september. Ett ärende som utskottet ska behandla är folkhögskoleutredningen.
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Etiska utskottet
Utskottet har haft ett första sammanträde där de gått igenom uppdrag och arbetsformer och
informerats om nuläget inom landstinget och nationellt. De har också tagit del av rapporten
Vårdens svåra val .

§ 118 Landstingsdirektörens rapport
Sommaren 2008
Inom hälso- och sjukvården har sommaren fungerat tillfredsställande. Det har varit brist på
vårdplatser vid Kirurgen och Ortopeden medan lediga platser funnits vid Medicin.
Tillgänglighet
Marie Norlén, Bengt Sandhammar och Eva Larsson redovisar väntetider inom Område kirurgi,
Område ortopedi och Område HIÖÖ.
Månadsuppföljning per juni 2008
Prognos - 29 mkr
Arbetstimmar + 0,6%
Delårsbokslut med fördjupade analyser
Nuläge arbetstimmar + 0,1 % jämfört med samma period 2007
Aktuellt resultat augusti 2008 + 22,5 mkr
Sjukskrivningsprocessen
Minskat antal sjukskrivningsdagar per juli 2008 är - 18,6% (i riket - 8% till -30%)
Seminarium i ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen den 18 september
Mäta för att leda
Arbetet fortsätter enligt planerna
Från SKL
Nätverk - kvalitetsnätverket upphör och ersätts med nätverk för effektiva processer. Landstingets
representant är Christina Reuterwall.
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§ 119 Anmälan av ordförandebeslut: Yttrande över remiss: Förslag om ändring i
lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
(2005:807) (LS/619/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har av Finansdepartementet beretts tillfälle att yttra sig över remissen Förslag om
ändring i lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting.
Eftersom yttrandet skulle vara inkommet senast den 29 augusti har ordföranden avgett yttrandet.
BESLUTSUNDERLAG
Yttrande som avgetts till Finansdepartementet.
Tjänstepromemoria utarbetad av ledningsstab ekonomi
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Beslutet noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 120 Anmälan av ordförandebeslut: Yttrande över delbetänkande av
utredningen Patientens rätt, Vårdval i Sverige (SOU 2008:37) (LS/635/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet av
utredningen Patientens rätt, Vårdval i Sverige.
Eftersom yttrandet skulle vara inkommet senast den 8 augusti har ordföranden avgett yttrandet.
BESLUTSUNDERLAG
Yttrande som avgetts till Socialdepartementet 2008-08-06
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Beslutet noteras till protokollet.
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YRKANDE
Robert Uitto yrkar: Jämtlands läns landsting avvisar förslaget på tvingande införande av
vårdvalssystem i primärvården för landstingen och vill i övrigt hänvisa till tidigare avgivet yttrande
från landstingsstyrelsens ordförande Robert Uitto (s), daterat 2008-08-06.
Marianne Larm-Svensson yrkar avslag på Robert Uittos yrkande och yrkar bifall till alliansens (c, m,
fp, kd) yttrande daterat 2008-08-06.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons yrkande och finner yrkandet avslaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting avvisar förslaget på tvingande införande av vårdvalssystem i primärvården
för landstingen och vill i övrigt hänvisa till tidigare avgivet yttrande från landstingsstyrelsens
ordförande Robert Uitto (s), daterat 2008-08-06.

RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Bernt Söderman, Gunnar
Engnér, Christer Siwertsson och Finn Cromberger till förmån för eget yttrande.

§ 121 Anmälan av ordförandebeslut: Yttrande över remiss: Regional
systemanalys avseende transportsystemet (LS/829/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Länsstyrelsen i Jämtlands län har inbjudit landstinget att lämna synpunkter på dokumentet Regional
systemanalys, daterad 2008-06-19.
Eftersom synpunkterna skulle vara inkomna senast den 20 augusti har ordföranden avgett yttrande.
BESLUTSUNDERLAG
Yttrande som avgetts till Länsstyrelsen 2008-08-01
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Beslutet noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 122 Svar på revisorernas frågor om delårsbokslut april 2008 (LS/434/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisorerna har med anledning av delårsbokslutet per april 2008 ställt frågor till landstingsstyrelsen.
Ledningsstab ekonomi har tagit fram ett underlag till svar på frågorna.
BESLUTSUNDERLAG
Frågor med anledning av delårsbokslut per april 2008
Svar på revisorernas frågor med anledning av delårsbokslutet per april 2008
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Svar avges till revisorerna enligt utarbetat förslag
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 123 Ändrad budget för politisk organisation (LS/605/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2008-06-04, § 100, bland annat att överföra
1 747 000 kronor från Landstingsdirektör med staber till den politiska organisationen för år 2008.
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2008-06-23--24, § 129, att återremittera
ärendet till landstingsstyrelsen samt att i ärendet delårsbokslut, § 119, omdisponera 640 000 kronor
från landstingsdirektören med staber för redan beslutade utökningar inom den politiska budgeten
för år 2008.
Härigenom har en för stor omdisponering av medel skett till den politiska organisationen, varför
styrelsens tidigare beslut bör upphävas.
Justerandes sign
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen upphäver sitt beslut 2008-06-04, § 100, om överföring av medel från landstingsdirektören med staber till den politiska organisationen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 124 Interreg Sverige-Norge,Projekt: "Lärande Kulturhistoria AustråttKlintaberg" (LS/302/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har fått förfrågan om att vara medfinansiär (600 tkr på tre år) i ett Interreg-projekt som
heter Lärande Kulturhistoria Austrått-Klintaberg . Projektet syftar till att bygga en levande lärande
miljö genom utveckling av utställningar som bygger på den gemensamma historien under andra
världskriget. Den gemensamma historien manifesteras av de militära anläggningar som byggdes på
fyrtiotalet i Austrått, Orlands kommun och i Klintaberg, Hotagen. Syftet med projektet är att
informera och sprida kunskap till barn och ungdomar om vad som hände i de norra gränsregionerna
på fyrtiotalet.
Begärd medfinansiering på 600 tkr fördelas med 100 tkr 2008, 200 tkr 2009 och 2010 samt 100 tkr
2011.
Landstinget ser positivt på att arbetet med att levandegöra vår kulturhistoria drivs och utvecklas.
Det är särskilt viktigt att ett systematiskt arbete görs med ungdomar som målgrupp. Jamtlis arbete
med att tydliggöra flyktingars situation är ett exempel på detta. Jamtli är också engagerad i arbetet
med Skansen Klintaberg.
Eftersom stiftelsen Jämtlans läns museum/Jamtli har till uppgift att bedriva och främja
kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell
verksamhet görs bedömningen att projektet ska bedömas av Jamtli och finansiellt prioriteras inom
ramen för stiftelsens verksamhet.
BESLUTSUNDERLAG
Projektansökan Lärande kulturhistoria Austrått - Klintaberg
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget avstår från att vara medfinansiär i projektet.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
I beslutet deltar inte Thomas Andersson.

§ 125 Nominering av svenska ledamöter till Assembly of European Regions AERs byrå (LS/950/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har varit medlem i internationella nätverket Assembly of European
Regions, AER, sedan 1 januari 1995. Landstinget har sedan dess utsett politiker som aktivt arbetat i
nätverket. AER består idag av ca 260 regioner från 33 länder i Europa.
AER:s uppgift är att:
- stödja principen om subsidiaritet och regional demokrati
- öka det regionala inflytandet på EU-institutionerna
- stödja regionerna i globaliseringsprocessen
- möjliggöra interregionalt samarbete i Europa
AER:s högsta beslutande organ är Generalförsamlingen med Michéle Sabban från Ile-de-France i
Frankrike som president. Till Generalförsamlingen har Jämtlands läns landstingsfullmäktige utsett
två representanter och två ersättare.
Generalförsamlingen utser ledamöter till en styrelse/byrå att vara verkställande mellan generalförsamlingarna. I byrån sitter ledamöter valda av Generalförsamlingen på mandat fördelade per land
som har medlemmar i nätverket. Svenska medlemmarna har tillsammans två ordinarie medlemmar i
byrån och två ersättare. Idag innehar Västra Götaland och Jönköping de två ordinarie platserna,
Norrbotten och Värmland suppleantplatserna. Ledamöterna väljs för två år.
Med en av de två svenska ordinarie platserna följer ansvaret att samordna de svenska AERmedlemarna i två år, vilket 2007-2008 har skötts av Västra Götaland. Utöver styrelsen arbetar AER i
tre kommittéer. Jämtlands läns landsting har utsett ledamöter att arbeta i alla tre kommittéerna.
Den 23 oktober i år träffas de svenska medlemmarna i AER för att bland annat nominera ledamöter
till AER:s byrå. Valet kommer att ske under Generalförsamlingens möte i Tampere, Finland, den 1415 november.
Besked angående nominering av svenska ledamöter ska lämnas till valberedningen senast den 26
september 2008. Valberedningens ordförande är Bertil Holmberg, Västerbottens läns landsting.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Robert Uitto (s) nomineras till ordinarie ledamot och Thomas Andersson (c) till ersättare i byrån
för Assembly of European Regions.
I beslutet deltar inte Robert Uitto och Thomas Andersson.

§ 126 Styrelse för Föreningsarkivet: Fyllnadsval av ledamot för tiden t o m
2010-12-31 för Carl-Arne Åhlin (s) som avsagt sig uppdraget (LS/20/2008)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamot
Siw Lundkvist (s), Höglunda 307, 830 76 Stugun

§ 127 Anmälan av inkomna handlingar till styrelsen (LS/61/2008)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.

§ 128 Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen (LS/60/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen 206-12-18, § 242, ska beslut
som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
10(19)

PROTOKOLL
Datum: 2008-09-03
LANDSTINGSSTYRELSEN

Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 129 Förändring av gränsen för direktupphandling inom landstinget
(LS/905/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har nyligen antagit en ny upphandlingspolicy. I policyn sägs bland annat att upphandling
skall göras på ett kostnadseffektivt sätt.
Den nyss antagna lagen om offentlig upphandling, som gäller från och med januari 2008, innehåller
inte någon beloppsgräns för direktupphandling utan lagen talar, liksom tidigare lag, om lågt värde
eller att synnerliga skäl föreligger. Varje myndighet fastställer beloppsgräns för lågt värde.
Direktupphandling är avsedd att användas vid sådana upphandlingar där ett normalt anbudsförfarande skulle innebära alltför stora administrativa kostnader i relation till potentiell besparing. Kostnaden för själva upphandlingsförfarandet skulle således överskrida möjlig besparing för upphandlingen ifråga.
En kontroll bland landstingen och statliga myndigheter i Sverige har visat att direktupphandlingsbeloppets gräns varierar. Några har bara ett par prisbasbelopp (pbb) som gräns medan andra har tio
eller ännu flera pbb som övre gräns. (Prisbasbeloppet är 41 000 kr för 2008 enligt lag (SFS 1962:381)
om allmän försäkring.
Jämtlands läns landsting har nu 5 pbb som direktupphandlingsgräns. Detta medför att landstinget
inte hinner göra det antal upphandlingar som vore önskvärt, både ur funktionell synpunkt men
framför allt ur kostnadssynpunkt. Att det blir så beror i huvudsak på att antalet upphandlingsuppdrag är större än tillgängliga resurser. Att införa 10 pbb innebär att flera upphandlingar kan göras
med oförändrade resurser, vilket också innebär lägre kostnader för landstinget.
Direktupphandlingar för tio pbb skall hanteras på samma sätt som de mellan två och fem pbb idag,
d v s de ska godkännas av chefen vid ledningsstab Avtal och en fördjupad marknadsundersökning
ska göras.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Beloppsgränsen för direktupphandling vid lågt värde fastställs till 10 prisbasbelopp.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 130 Certus - Upphandling av städtjänster (LS/866/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
En av grundtankarna i Certus-projektet är samverkan mellan ingående parter. I nuläget finns ett
antal aktiva arbetsgrupper med uppgift att utveckla former för och komma överens om hur
samverkan ska ske inom olika områden såsom t ex krisledning, lokaler, teknik, kommunikation och
service.
Inom serviceområdet bearbetas frågor om samverkan inom områden såsom reception, post- och
godshantering, upphandling, transporter, fordonsverkstad, garage, vaktmästeri, städning och
avfallshantering. En ambition i detta sammanhang är att överlåta utförandeansvar för gemensamma
stöd- och serviceverksamheter till underleverantörer.
Enligt kommunallagen är kommunala myndigheter förhindrade att utföra stöd- och servicetjänster
för andra än den egna verksamheten. Om stöd- och serviceverksamheter ska utföras av extern
leverantör är respektive myndighet enligt LOU skyldig att upphandla denna verksamhet. Det är dock
möjligt att uppdra åt någon av ingående myndigheter att, genom fullmakt från övriga myndigheter,
upphandla varor och tjänster för allas räkning.
Gemensam upphandling av städtjänster föreslås.
Konsekvensbeskrivning
Städning av berörda landstingsverksamheter sker för närvarande i egen regi. Berörda verksamheter
är folktandvården Odensala och Allégatan, SVR samt HC Z-gränd. Omfattning av denna
städservice motsvarar 1,0 tjänst, i nuläget fördelade på fyra personer. Vid ett överförande av
städning till extern leverantör kan en övertalighet motsvarande 1,0 tjänst kunna uppstå under första
kvartalet 2011. Några uppsägningar kommer troligen inte att behövas eftersom det finns möjlighet
till att planera vakanshållning av befattningar. Om det mot förmodan skulle uppstå övertalighet
inom landstingets städorganisation hanteras detta enligt gällande lagstiftning av landstingsservice
verksamhetschef
Samverkan kring föreslagen förändring har skett i landstingsservices verksamhetskommitté.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Städning av landstingets lokaler inom Certus-projektet kan utföras av extern entreprenör.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
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PROTOKOLL
Datum: 2008-09-03
LANDSTINGSSTYRELSEN

§ 131 Samordning av samhällsbetalda resor (LS/404/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid sitt sammanträde i november 2007, § 209, beslutade landstingsfullmäktige om samarbetsavtal
och uppdragsavtal för samordning av samhällsbetalda resor. Landstinget och kommunerna Bräcke,
Ragunda och Åre har tecknat ett samarbetsavtal. Till samarbetsavtalet finns även ett uppdragsavtal
mellan landstinget, berörda kommuner och Länstrafiken i Jämtlands län AB.
För att förenkla arbetet med administrationen av patienternas egna patientavgifter föreslås en
ändring i bilaga 1, Avtalsbilaga till Uppdragsavtal samordning av samhällsbetalda resor för
Jämtlands läns landsting .
Bilaga 1 justeras under avsnitt Omfattning enligt följande:
utbetalning och administration av bidrag till patienters egna sjukresor.

.transporttjänster samt

I bilaga 6, Regelverk och ersättningsgrunder för sjukresor, pkt 7 angiven omprövning ska göras av
VD Länstrafiken i Jämtland AB.
I avtalstexten Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor punkt 2
Uppdragsbeskrivning föreslås följande komplettering i andra stycket:
.upphandlas i
konkurrens eller i egen regi. Texten blir då följande:
Verksamheten skall bedrivas med hjälp av entreprenörer som upphandlas i konkurrens eller i egen
regi.
BESLUTSUNDERLAG
Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor
Avtal om samordning av samhällsbetalda resor i Jämtlands län
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Föreslagna justeringar under punkt 2 i Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor och i
bilaga 1 uppdrag för Jämtlands läns landsting godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-09-03
LANDSTINGSSTYRELSEN

§ 132 Ägardirektiv 2009, ALMI Mitt AB (LS/873/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen har gjort en översyn av ägardirektiv för Almi
Företagspartner Mitt AB för år 2009 Samråd har skett med moderbolaget och landstinget i
Västernorrland.
BESLUTSUNDERLAG
Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Mitt AB
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2008-08-28
DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Mitt AB, år 2009, fastställs enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 133 Svar på medborgarförslag från Ove Jacobsson, Åsarna om att landstinget
ska upphöra med utgivning av väggkalendern fr o m 2009 (LS/103/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Ove Jacobsson har lämnat ett medborgarförslag till landstinget om att upphöra med utgivning av
landstingets väggalmanacka som han anser inte fyller någon funktion och är en onödig kostnad.
Ledningsstab för information har tagit fram ett förslag på svar på medborgarförslaget.
BESLUTSUNDERLAG
Svar på medborgarförslag om att upphöra med väggalmanack
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget besvaras med utarbetat yttrande.
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-09-03
LANDSTINGSSTYRELSEN
YRKANDE
Siw Lundkvist yrkar: Sista meningen i svaret ändras till Utifrån detta kommer beslut om en
eventuell väggalmanacka att tas efter att informationsstaben fått sitt uppdrag för 2009.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Siw Lundkvists yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget besvaras med utarbetat yttrande med ovan antagen ändring.

§ 134 Svar på motion från Jonas Andersson (s) om ungdomars hälsa i länet
(LS/438/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för folkhälsa livsmiljö och kultur har av landstingsfullmäktige fått uppdraget att utreda
en motion från Jonas Andersson (s) om ett förslag att landstinget tar initiativ till att genomföra en
undersökning om ungdomars hälsotillstånd i länet och att undersökningens resultat tas med i
utredningen om primärvården (2007-10-16 § 172).
Beredningen har arbetat fram ett förslag till svar på motionen tillsammans med ledningsstab
utveckling.
Arbetet med motionen har lett till en kunskapssammanställning som omfattar dels större studier
som gjorts i landet och länet, analyser som gjorts, slutsatser som dragits och åtgärder som rekommenderats, dels exempel på verksamheter i landet som arbetar för att minska problematik kring
ungdomars hälsa och dels verksamheter i Jämtlands läns landsting som arbetar för att minska denna
problematik. Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur kommer att arbeta vidare med
sammanställningen, som också kommer att överlämnas till beredningen för vård och rehabilitering.
Om den undersökning som föreslås i folkhälsopropositionen inte kommer till stånd kommer beredningen att återuppta frågan om en undersökning.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Jonas Andersson (s) om ungdomars hälsa i länet.
Protokollsutdrag § 48, beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2008-04-15.

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-09-03
LANDSTINGSSTYRELSEN
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Socialstyrelsen kommer att genomföra en nationell undersökning av ungdomars psykiska hälsa. En
stor undersökning kan ge större möjligheter att analysera faktorer och orsaker till psykisk ohälsa,
varför det är mer angeläget att delta i den nationella undersökningen än att genomföra en egen.
Fastän det inte finns ett undersökningsresultat att ta med i primärvårdsutredningen så finns det ett
flertal undersökningar med som tydligt visar att ungdomars psykiska hälsotillstånd försämras. Därför
har beredningen tagit initiativ till att utvecklingsenheten samlar in exempel på framgångsrika projekt
som har främjat förbättrad psykisk hälsa. När dessa exempel är sammanställda vill beredningen att
fullmäktige får ta del av dem. Därmed anses motionen besvarad.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till att Socialstyrelsen kommer att genomföra en motsvarande
enkät.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 135 Motion från Bernt Söderman (c) om redovisning av ansvarsförbindelsen i
bokslutet (LS/16/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Bernt Söderman hemställer i en motion till landstingsfullmäktige att landstinget i Jämtlands län
övergår till att redovisa även ansvarsförbindelsen i nästa års bokslut med nedanstående motivering:
Landsting och kommuner redovisar enligt lag sina pensionsskulder enligt den s.k. blandmodellen,
vilket innebär att de pensioner som tjänats in före 1998 inte behöver redovisas. Nu har
Finansinspektionen räknat ut att pensionsskulderna ökar betydligt eftersom vi lever längre och
eftersom räntan stiger. Men den del av ökningen som beror på tiden före 1998 behöver vi
fortfarande inte redovisa. Principen innebär att vi visar ett årsbokslut som inte redovisar det verkliga
ekonomiska läget för landstinget.
Fler och fler kommuner överger denna modell och tar in även den så kallade ansvarsförbindelsen i
bokslutet. Det ger tillfälligt ett sämre resultat men visar å andra sidan ett rättvist resultat.
Sveriges Kommunalekonomers styrelse har samma uppfattning.
Jämtlands läns landsting redovisar pensionsåtagandet enligt blandmodell i enlighet med Lagen om
kommunal redovisning (1997:614) 5 kap 4§ , 6 kapitlet 11§ samt rekommendationer från Rådet för
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-09-03
LANDSTINGSSTYRELSEN
Kommunal Redovisning. Värdering och beräkning av skulden görs av KPA (Kommunernas
Pensions AB).
All pension som intjänats före år 1998, inklusive löneskatt, tas inte upp som avsättning i
balansräkningen utan redovisas istället som ansvarsförbindelse inom linjen. För Jämtlands läns
landsting uppgår ansvarsförbindelsen inkl. särskild löneskatt till 2 238 mkr i bokslutet 2007-12-31.
De pensionsåtaganden som tjänats in efter 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.
I januari 2008 genomförde SKL en enkät riktad till styrelseordföranden i landets kommuner och
landsting med följande tre frågeställningar:
- Vilken redovisningsmodell tillämpas hos er?
- Hur bör kommuner och landstingssektorn redovisa pensionskostnaderna?
- Bör SKL verka för att en statlig översyn görs över pensionsredovisningen?
Resultatet av enkäten visar att en överväldigande del av landets kommuner och landsting idag
redovisar pensionskostnaderna enligt blandmodellen.
Sammantaget är det fler kommuner och landsting som förespråkar fullfondering än blandmodell
men det är ingen klar majoritet. Det är dock en klar majoritet som förordar en statlig översyn av
pensionsredovisningen.
Jämtlands läns landsting svarade på enkäten att man förordar en redovisning enlighet med dagens
regelverk men att man gärna ser en statlig översyn av pensionsredovisningen.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Bernt Söderman om redovisning av ansvarsförbindelse i bokslut
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
YRKANDE
Bernt Söderman yrkar att motionen ska bifallas.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Bernt Södermans yrkande och
finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-09-03
LANDSTINGSSTYRELSEN
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Bernt Söderman, Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Gunnar
Engnér, Christer Siwertsson och Finn Cromberger till förmån för Bernt Södermans yrkande.

§ 136 Svar på motion nr 3 från Ungdomstinget. Arbeten i glesbygd
(LS/402/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har fått i uppdrag att ta fram förslag på motion från
ungdomstinget. Motionen handlar om att det borde satsas mer på att skapa jobb i glesbygd för att
stoppa utflyttningen. Det skulle kunna handla om att skapa fler jobb i offentliga sektorn eller att
flytta ut jobb i glesbygden.
Beredningen har tagit fram ett förslag till svar.
BESLUTSUNDERLAG
Motion nr 3 från Ungdomstinget. Arbeten i glesbygd
Protokollsutdrag demokrati- och länsutvecklingsberedningen § 81
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till utarbetat förslag och antagen ändring.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 137 Svar på motion nr 6 från Ungdomstinget. Utbyggnad för omklädningsrum vid Åsbygdens Naturbruksgymnasium (LS/401/2008)
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-09-03
LANDSTINGSSTYRELSEN
ÄRENDEBESKRIVNING
Under ungdomstinget i februari 2008 beviljades en motion om utbyggnad av omklädningsrum på
Torsta. Landstingsservice Fastighet har gjort en utredning om vad som kan göras för att förbättra
situationen på Torsta. Det finns två alternativ på lösning. Ena förslaget är att hyra in baracker för
25 000 kronor per år. Det andra förslaget är att bygga om befintliga omklädningsrum för 1 250 000
kronor. Båda förslagen kommer att behandlas i landstingets lokalgrupp i augusti för prioritering till
investeringsplanen för 2009. Beslut om när det är möjligt att lösa problemet tas av fullmäktige i
november 2008. Under 2008 finns baracker inhyrda.
BESLUTSUNDERLAG
Motion nr 6 från Ungdomstinget om utbyggnad för omklädningsrum
Underlag till svar på ungdomstingsmotion om omklädningsrum på Torsta
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen från ungdomstinget anses besvarad med hänvisning till utarbetat yttrande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 138 Information
2 september
DISA, förebyggande metod som syftar till att motverka psykisk ohälsa bland unga kvinnor.
(Helena Dahlin, samordnare FINSAM, Östersund, Helena Modig och Sara Grönlund Jonsson)
Patientsäkerhet (Margareta Kohrtz, chefsläkare och Karin Strandberg Nöjd)
Avtalstrohet (Anders Wennerberg, chef ledningsstab avtal)
Utredning om beroendevård (Ronny Weylandt, chef Livsstilsenheten)
Nya vacciner ( Johan Wiström, smittskyddsläkare)
Uppföljning av IT-strategin (Thomas Nesterud, ledningsstab IT)
Besök på Ortopeden (Roger Olsson, verksamhetschef)
Regionbildningen (Robert Uitto)
3 september
Regional systemanalys, trafik
Justerandes sign
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