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§ 241 Fastställande av föredragningslista
ÄRENDEBESKRIVNING
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 24 utgår.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 242 Information från utskotten
Personalpolitiska utskottet
•

•
•

Rehabprocessen – allt svårare ärenden att behandla vilket sätter stor press på verksamheten.
Svårt att hitta arbetsuppgifter åt alla. En rutinbeskrivning ska utarbetas som stöd till chefer och
personalhandläggare.
Nyutexaminerade sjuksköterskor måste få bättre stöd när de kommer på sin första arbetsplats.
Lönerörelsen – förhandlingar med facken har inletts. Dessa är nöjda med samtalen och anser
att arbetsvärdering och individbedömning fungerar bra.

Etiska utskottet
Vid förra sammanträdet redovisades kunskaper från olika konferenser och hearings. Utskottet har
även tagit del av fallbeskrivningar.
Ekonomiutskottet
•
•
•
•
•

Primärvårdschefen har informerat om ekonomin inom verksamhetsområdet. Bl a togs upp
frågan om telefonarvode till läkare och telefonreceptarvode.
Investeringsplan
Landstingsplan – beredningarnas presidier har bjudits in för dialog. En ny konferens har lagts
upp i FirstClass.
Planer på kommunalt samverkansorgan från 2011
Rehabgarantin och lönerörelsen.

Skolutskottet
•

Folkhögskolorna kan får erbjuda arbetslösa ungdomar 3 månaders utbildning i svenska och
samhällskunskap.
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Folkhögskolorna kan får erbjuda SFI fr o m sommaren 2010.
Utredning om Åsbygdens naturbruksgymnasium.

§ 243 Landstingsdirektörens rapport
•
•
•
•
•
•
•

Månadsrapporten per november 2009 visar ett totalt resultat på -15,3 mkr.
Underskottet är totalt för landstingets förvaltning - 49,6 mkr.
Antalet arbetade timmar har ökat med 0,21 % (10 849 tim) den 30 november.
Sjukfrånvaron sjunker.
Antalet nya sjukfall är högt.
Tillgängligheten fortsätter att öka. Andelen väntande på besök och behandling är 6,8 %.
(Mer information finns på hemsidan)
Andelen vårdrelaterade infektioner fortsätter att minska, nu 6%.
Vid senaste sammanträdet med Norrlandstingens regionförbund den 2-3 december
diskuterades klinisk forskning. Ett centrum ska bildas. (Mer information finns på hemsidan).
Rapporter från ledningsstaberna över vad som genomförts och planeras har lagts ut i styrelsens
FC-konferens.

§ 244 Uppdrag från fullmäktige: Revidering av reglemente för länets
handikappråd (LS/881/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträdet den 21 oktober 2009 beslut om att ”Beredningen
för demokrati och länsutveckling överlämnar förslaget till nytt reglemente för Handikapprådet och
delegerar fastställandet av detta till landstingsstyrelsen.”.
Beredningen för demokrati och länsutveckling fick under hösten 2008 i uppdrag av landstingsfullmäktige att utarbeta en policy ”Alla på lika villkor”. Policyn ska ersätta det tidigare
Handikappolitiska programmet. Beredningen har tagit initiativ att revidera reglementet för
Handikapprådet. Förslag till revideringar har tagits fram med sakstöd av ledningsstab sekretariat.
Representanter från beredningen för vård och rehabilitering har ingått i arbetet. Under arbetet har
det diskuterats med representanter från länsorganisationerna av De Handikappades Riksförbund,
Synskadades riksförbund och Handikappsamverkan samt Länets Handikappråd. Förslag till
reglementet diskuterades i Länets Handikappråd den 19 maj 2009.
Landstingsstyrelsen har 2000 och 2006 antagit revideringar av det handikappolitiska rådet vilket
pekar på att rådet är ett organ som regleras av styrelsen. Beredningen föreslår nu att rådets
reglemente ska beslutas av fullmäktige vilket är en nyordning för landstinget.
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BESLUTSUNDERLAG
Reglemente LHR i Jämtland 2009
Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och länsutveckling. Reglemente för handikapprådet
2009-08-24, §49.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören får i uppdrag att komma med reviderat förslag på reglemente för länshandikapprådet i Jämtlands län till den 5 maj 2010.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 245 Uppdrag från fullmäktige: Strategi för Alla på lika villkor - delaktighet,
jämlikhet och jämställdhet för personer med funktionshinder (LS/1241/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträdet den 21 oktober 2009 beslut om att landstingsstyrelsen ska ta fram en eller flera strategier och handlingsplaner för förverkligandet av policyn.
Dessa ska åtföljas av uppföljning, utvärdering och redovisning. Arbetet med strategin/strategierna
och handlingsplaner redovisas till landstingsfullmäktige senast april 2010.
BESLUTSUNDERLAG
Policy - Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer med
funktionsnedsättning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram nödvändiga strategier utifrån policyn med
redovisning i landstingsstyrelsen senast den 2 juni 2010.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram underlag för redovisning av arbetet med
strategierna för redovisning på fullmäktige i april 2010.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 246 Uppdrag från fullmäktige: Översyn av beslutsprocess för ägardirektiv
(LS/932/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktiges presidium har tagit ett initiativ till att föreslå en översyn av hur beslut om ägardirektiv
tas fram. Presidiet anser att de beslut som fullmäktige fattat i början av 2000-talet inte fungerar och
att nya ägarförhållande för bland annat Almi gör att landstingets process för att ta fram ägardirektiv
behöver förändras. Fullmäktige beslöt vid sammanträdet den 21oktober 2009 att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över beslutsprocessen enligt medföljande direktiv.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag landstingsfullmäktige. Beslutsprocess om ägardirektiv 2009-10-21 §168
Direktiv för översyn av beslutsprocessen av ägardirektiv
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören får i uppdrag att göra en översyn av beslutsprocessen för ägardirektiv.
Uppdraget ska vara klart till landstingsstyrelsens sammanträde 2 juni 2010.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 247 Uppdrag från fullmäktige: Motion från Owen Laws (MP) om gratis
hälsokontroll till alla invandrare (LS/1218/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingfullmäktige biföll vid sitt sammanträde den 21oktober 2009 en motion från Owen Laws
(MP) om gratis hälsokontroll av alla invandrare.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Owen Laws (MP) om gratis hälsokontroll till alla invandrare
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören får i uppdrag att organisera verksamheten så att alla invandrare kan få gratis
hälsokontroll.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 248 Uppdrag från fullmäktige: Motion från Bodil Sihm (MP) om höftskyddsbyxor (LS/340/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige biföll vid sitt sammanträde den 25 november 2009 en motion från Bodil
Sihm (MP) om att undersöka möjligheterna att minska inköpskostnaderna för den enskilde genom
exempelvis gemensam upphandling samt att informera höftskyddsbyxor för öka användning.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Bodil Sihm (MP) om höftskyddsbyxor
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören får i uppdrag att undersöka möjligheterna att minska inköpskostnaderna för
den enskilde genom exempelvis gemensam upphandling samt att informera om höftskyddsbyxor
för ökad användning.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 249 Uppdrag från fullmäktige: Uppföljning av valfrihetssystem
(LS/628/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 25 november 2009 beslut om att införa fritt
hälsoval. Fullmäktige uppdrog då till landstingsstyrelsen att fastställa uppföljningsdelen av
förfrågningsunderlaget för Hälsoval Jämtland samt kompletteringar och eventuella justeringar i
redan beslutade delar.
Kompletteringar och justeringar i uppdragsspecifikation och administrativa föreskrifter finns i
utarbetat underlag.
Uppföljningsparametrar med mera finns i förslag till Uppföljning Hälsoval i Jämtland.
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BESLUTSUNDERLAG
Uppföljning Hälsoval i Jämtland
Uppdragsspecifikation Hälsoval i Jämtland
Administrativa föreskrifter Hälsoval i Jämtland
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Uppföljning Hälsoval i Jämtland fastställs.
2. Kompletteringar och justeringar i uppdragsspecifikation och administrativa föreskrifter fastställs.
YRKANDEN
Harriet Jorderud yrkar ändringar och tillägg enligt utarbetat förslag. (Bilaga)
Bodil Sihm yrkar följande tillägg under rubriken IV Effektiv hälso- och sjukvård i dokumentet
Uppföljning Hälsoval Jämtlands län:
Användande av avståndsoberoende teknik (Mätetal: Ange former och omfattning)
• E-hälsa
• Resfria möten
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkanden och finner dessa antagna.
Ordföranden ställer proposition på Bodil Sihms yrkande och finner detta antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag med antagna ändringar och tillägg.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
=
=

§ 250 Uppdrag från fullmäktige: Nytt huvudmannadirektiv avseende Stiftelsen
Jamtli (LS/1148/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 25 november 2009 beslut om att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att under 2010 presentera förslag till huvudmannadirektiv avseende stiftelsen
Jamtli 2011-2014.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören får i uppdrag att till landstingsstyrelsens sammanträde den 2 juni 2010 ta fram
ett underlag till beslut om huvudmannadirektiv för stiftelsen Jamtli 2011-2014.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 251 Inkommet medborgarförslag från Ulf Näslund om rening av Hepatit Cvirus genom plasmatappning (LS/1123/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
=
Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 21 oktober 2009 beslut om att till landstingsstyrelsen fördela Ulf Näslunds medborgarförslag om ny behandling av patienter med hepatit C.
Motionen ska behandlas senast vid landstingsfullmäktige i februari 2010.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Ulf Näslund om rening av Hepatit C-virus genom plasmatappning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på medborgarförslaget till
landstingsstyrelsens sammanträde den 27 januari 2010.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 252 Förslag till rekommendation rörande omskärelse av pojkar på icke
medicinska grunder (LS/1314/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Sveriges Kommuner och Landsting har rekommenderat att varje landsting, senast fr o m den
1 oktober 2009, ska erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder till de pojkar som är bosatta
inom landstinget.
Landstingsstyrelsen uppdrog vid sitt sammanträde 2009-08- 25 att hänskjuta frågan till etiska
utskottet. Etiska utskottet har haft dialog i frågan vid två sammanträden samt inhämtat synpunkter
från verksamheten.
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BESLUTSUNDERLAG
Bilaga till etiska utskottets sammanträdesprotokoll 2009-09-25
ETISKA UTSKOTTETS FÖRSLAG
Utskottet rekommenderar landstingsstyrelsen
att Jämtlands läns landsting inte ska utföra omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder, samt
att säkerställa att vår personal bemöter berörda familjer på ett empatiskt och fördomsfritt sätt och
aktivt tar upp frågan för information och dialog.
YRKANDE
Ordföranden yrkar
1. Jämtlands läns landsting ska inte erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder till pojkar
bosatta i länet.
2. Uppdrag till landstingsdirektören att i samråd med etiska utskottet ta fram förslag till hur
landstinget ska hantera information och förfrågningar om omskärelse av pojkar på icke medicinska
grunder.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på etiska utskottets förslag och på sitt yrkande och finner
ordförandens yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Jämtlands läns landsting ska inte erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder till pojkar
bosatta i länet.
2. Uppdrag till landstingsdirektören att i samråd med etiska utskottet ta fram förslag till hur
landstinget ska hantera information och förfrågningar om omskärelse av pojkar på icke medicinska
grunder

§ 253 Samarbetsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Östersunds
kommun avseende Stiftelsen Jamtli (LS/1167/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting och Östersunds kommun tecknade 2002 ett samarbetsavtal som reglerar
huvudmännens samarbete och fördelning av driftbidrag till stiftelsen Jamtli. Avtalet löper ut den 31
december 2009 och, efter samråd med Östersunds kommun, föreslås inga förändringar förutom att
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avtalstiden förlängs från 2010 till 2014 så att avtalet löper med samma period som det nya huvudmannadirektivet till stiftelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Verksamhetsområde kultur, tjänstemannaförslag
Protokollsutdrag Östersunds kommun. Samverkansavtal om Jamtli
Samarbetsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Östersunds Kommun om Stiftelsen Jamtli
2010-2014
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
=
Jämtlands läns landsting ingår avtal om samarbete med Östersunds kommun avseende Stiftelsen
Jamtli 2010-2014 enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 254 Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2010 (LS 1246/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets inflytande i Stiftelsen Jamtli regleras i olika styrdokument. Dels genom ett huvudmannadirektiv från de fyra stiftarna (2007-2010) och dels genom ett samarbetsavtal mellan
landstinget och Östersunds kommun, (förlängd avtalstid 2010-2014). Såväl kommunen som
landstinget -upprättar - utifrån huvudmannadirektivet – särskilda årsavtal som reglerar de årliga
ersättningarna till Stiftelsen Jamtli och stiftelsens motprestation.
I avtalet för 2010 prioriteras ett fortsatt utvecklingsarbete med mångfaldsfrågor och kulturarvspedagogisk verksamhet med målgruppen barn och unga. Stiftelsen ska bidra till en positiv livsmiljö,
länsinvånarnas livskvalitet och till kontinuerlig förnyelse av kulturlivet genom att länets befolkning
blir delaktig i och får del av länets kulturliv samt genom att medverka till hållbar utveckling och
tillväxt. Jamtli svarar funktionellt för genomförandet av Pascal.
Landstingets ersättning för basuppdraget år 2010 är 14 164 tkr, uppräknat med 1 % från 2009 års
nivå. Ersättningen avser såväl driftskostnader som investeringar. Därutöver tillkommer kompensation för löneökningar i lönerörelsen 2010 enligt fördelningen mellan huvudmännen.
Utöver ersättning för basuppdraget erhåller stiftelsen:
•

Ersättning för bussning av skolelever enligt avtal med 200 tkr.

•

Årligt extra bidrag för investeringar på Jamtli med 600 tkr. Med anledning av landstingets
planerade besparingar 2010 och framåt minskas bidraget från tidigare 1 000 tkr årligen med
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400 tkr (under förutsättning att erforderliga beslut fattas). Kommunen har fattat motsvarande
beslut.
Ekonomiskt stöd med 100 tkr per år för åren 2010-2012 för verksamheten Nordiskt centrum
för kulturarvspedagogik (ordförandebeslut 2009-08-28). Jamtli får också använda 100 tkr av
ordinarie ersättning för basuppdrag, som medfinansiering för NCK-verksamheten. Kommunen
har fattat motsvarande beslut.
Bidrag för fastighetsunderhåll motsvarande 3 000 tkr under perioden 2009 - 2012. Bidraget
fördelas med 1 000 tkr 2009 och 2010 samt med 500 tkr 2011 och 2012. Östersunds kommun
har beslutat om 1 500 tkr till fastighetsunderhåll under nämnda period.

=
Ärendet har beretts i samråd med Östersunds kommun.
BESLUTSUNDERLAG

Årsavtal mellan Jämtlands läns lansting och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2010.
Bilaga Årsavtal Stiftelsen Jamtli: Jamtlibussar
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Stiftelsen Jamtli enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 255 Årsavtal om arkivverksamheten med Föreningsarkivet i Jämtlands län,
FAJ, för verksamhetsåret 2010 (LS/1248/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har under ett antal år bidragit till finansieringen av föreningsarkivets verksamhet i länet.
Annan finansiering kommer från Kommunförbundet i Jämtlands län genom särskilda statliga anslag
via Riksarkivet samt genom medlems-, arkiv- och kursavgifter.
Efter förhandlingar finns ett förslag till årsavtal som reglerar landstingets uppdrag till arkivet och
arkivets ersättning för genomförande av detta uppdrag.
Landstingets ersättning till Föreningsarkivet för år 2010 är 613 tkr.
Föreningen ska återrapportera verksamheten utifrån vad avtalet föreskriver. Avtalet har arbetats
fram i enlighet med länets kulturprogram och i samråd med föreningsarkivet.
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BESLUTSUNDERLAG
Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Föreningsarkivet för verksamhetsåret 2010.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Föreningsarkivet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Bengt Bergqvist deltar inte i beslutet.

§ 256 Årsavtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen om teaterverksamhet för
verksamhetsåret 2010 (LS/1249/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Riksteatern Jämtland/Härjedalen är en ideell förening och en fristående del av Riksteatern.
Föreningen har till uppgift att utveckla en länstäckande arrangörsorganisation samt att främja och
utveckla scenkonsten inom länet. Riksteatern arbetar också med att förmedla och tillgängliggöra
kvalitativ scenkonst för länets barn och unga. Landstinget har under ett antal år bidragit till
finansieringen av föreningens verksamhet. Den andra offentliga finansiären är Riksteatern.
Efter förhandlingar föreligger förslag till årsavtal som reglerar landstingets uppdrag till föreningen
och föreningens ersättning för genomförande av detta uppdrag. Genom landstingets omställningsprogram 2010, innehålls 300 tkr av tidigare ersättning för uppdraget varför det särskilt poängteras
att avtalet avser föreningens verksamhet för barn och unga.
Landstingets ersättning för uppdraget 2010 uppgår till 550 tkr uppräknat med 1 % från 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Årsavtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen för år 2010
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen enligt utarbetat
förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 257 Årsavtal om biblioteksverksamheten med Östersunds kommun, enheten
Jämtlands läns bibliotek, för verksamhetsåret 2010 (LS/1247/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har enligt tidigare beslut, avtal om biblioteksverksamhet med Östersunds kommun,
enheten Jämtlands läns bibliotek. Efter förhandling finns ett nytt ettårsavtal för år 2010. Avtalet
består av ett huvudavtal med bilaga.
Sjukhusbiblioteksverksamheten regleras 2010 genom särskilt avtal.
Uppföljningen av tidigare avtal visar att kommunen har uppfyllt de krav och förväntningar som
angivits. Den regionala biblioteksverksamheten har bland annat utvecklat och förankrat nya
samarbetsformer med länets kommuner samt med norrlandslänen inom BIN – projektet.
Landstingets ersättning till kommunen för uppdraget regional biblioteksverksamhet är 2 527 tkr,
(1% uppräkning från 2009). Kompensation för lönerörelsen utgår ej.
Avtalet föreskriver hur återrapportering sker. Avtalet om regional biblioteksverksamhet 2010 har
arbetats fram i enlighet med länets kulturprogram och efter samråd med bibliotekets företrädare.
BESLUTSUNDERLAG
Årsavtal med Östersunds kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek, för regional
biblioteksverksamhet verksamhetsåret 2010.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Östersunds kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek,
om att bedriva regional biblioteksverksamhet för landstingets räkning enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 258 Årsavtal med Jämtlands läns bibliotek angående sjukhusbiblioteket
under perioden 2010- 01- 01 - 2010- 08- 31 (LS/1369/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har sedan länge ett avtal med Östersunds kommun, Länsbiblioteket, angående att
bedriva medicinsk fackbiblioteksverksamhet samt begränsad allmän biblioteksservice vid
Östersunds sjukhus. Verksamheten syftar i första hand till att ge sjukvårdspersonal inom Jämtlands
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läns landsting kvalificerad biblioteksservice för yrkesutövning, studier och forskning inom det
medicinska området.
I samband med landstingets omställningsarbete har sjukhusbiblioteket varit föremål för översyn om
bibliotekets framtida roll, organisation och finansiering. En utredning har presenterats under 2009
där allmänbiblioteksverksamheten vid Sjukhusbiblioteket föreslås läggas ned. I det ekonomiska läge
som råder behöver landstinget se över möjlighet till att alternativt bedriva verksamheten i egen regi.
Aktuellt avtal är därför tidsbegränsat t o m augusti 2010 varefter ett eventuellt nytt avtal förhandlas
fram. Beslut om detta fattas under våren 2010.
Det aktuella avtalet består av ett undertecknat huvuddokument samt en bilaga som reglerar
sjukhusbiblioteksverksamheten under perioden.
Ärendet har beretts i samråd med Östersunds kommun.
BESLUTSUNDERLAG
=
Årsavtal om sjukhusbiblioteket
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Östersunds kommun gällande Sjukhusbiblioteksverksamhet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 259 Remiss: Pionjärbanor för spårbilar, analys av aktuella förutsättningar
(Ds 2009:48)(LS 1251/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har tagit del av rapporten Pionjärbanor för spårbilar – Analys av aktuella
förutsättningar, Ds nr 2009:48.
I rapporten har man dragit slutsatsen att det är särskilt fyra objekt som är intressanta att pröva för
vidare förprojektering av pionjärbanor. Det föreslagna objekten är Akademiska Hus AB, Uppsala,
Södertälje och Umeå. Syftet med att uppföra pionjärbanor är enligt utredningen att kunna utvärdera
ett brett spektrum av frågeställningar kring spårbilssystem. Framtida utvärderingar ska resultera i
underlag för att beskriva tekniska funktionskrav samt bedöma kostnader, efterfrågan och risker
med att bygga spårbilsanläggningar.
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Landstinget anser att de föreslagna objekten är lite för lika för att man ska kunna uppnå ett bra
underlag för framtida utvärderingar. En förprojektering i Åre skulle ge ett bra underlag för hur
spårbilssystemet klarar särskilda förhållanden.
BESLUTSUNDERLAG
Rapport pionjärbanor för spårbilar – analys av aktuella förutsättningar
Remissvar Pionjärbanor för spårbilar – analys av aktuella förutsättningar
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Näringsdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 260 Budget för landstingets politiska organisation 2010 (LS/599/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2009 om budget för landstinget. I detta
beslut fördelades 18 900 000 kronor till den politiska organisationen. Särskilda budgetberedningen
har vid sitt sammanträde den 5 november 2009 beslutat om fördelning av budget för fullmäktige,
styrelsen och fullmäktigeberedningarna.
Landstingsstyrelsen ansvarar för att fastställa budget för övriga kostnader inom den politiska
budgeten, partistödet, stödet till politiska sekreterare, ungdomsting, ungdomsråd, Länets
handikappråd och pensionärsrådet.
BESLUTSUNDERLAG
Budget för den politiska organisationen efter särskilda budgetberedningens beslut
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen fastställer budget för 2010 för partistödet, stödet till politiska sekreterare,
ungdomsting, ungdomsråd, Länets handikappråd och pensionärsrådet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 261 Föreningsarkivet - fråga om finansiering av utökad arkivarietjänst och
kostnader för ökad hyra (LS/1445/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Föreningsarkivet i Jämtlands län ansöker via Kommunförbundet Jämtlands län om ytterligare
anslag med 112 tkr/år för utökning av befintlig arkivarietjänst med 0,25 tjänst från deltid till heltid
samt om finansiering för kostnadsökning lokalhyra med 500 tkr årligen med anledning av planer på
om - och tillbyggnad av Landsarkivet till s.k. ”Arkivcentrum”. Styrelsen för Kommunförbundet
har, utifrån att kommunerna i dagsläget har mycket ansträngd ekonomi, beslutat hänskjuta ärendet
till Jämtlands läns landsting och Östersunds kommun. Östersunds kommun har beslutat att avslå
begäran om ytterligare anslag till utökning av befintlig arkivarietjänst. I frågan om utökat anslag till
lokalhyra har kommunen beslutat om ny prövning om och när det blir aktuellt med en utbyggnad
av Landsarkivet. Landstinget gör samma bedömning om det ekonomiska läget som Östersunda
kommun och ansluter sig till kommunens ställningstagande.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingets tjänstemannaförslag 2009-11-13
Protokoll Finansutskottet, Östersunds Kommun 2009-03-25
Kommunförbundet Jämtlands län skrivelse 2008-11-27
PM angående en långsiktig finansiering av Föreningsarkivet
PM angående skapandet av ett arkivcentrum och dess konsekvenser för Föreningsarkivet
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Avslag på ansökan om begäran om ytterligare anslag till utökning av befintlig arkivarietjänst.
2. Utökat anslag för lokalhyra prövas om och när det blir aktuellt med en utbyggnad av
Landsarkivet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 262 Mid Sweden Science Park AB : Nominering av ledamot och ersättare
för tiden t o m bolagsstämma 2011 (LS/1142/2009)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Thomas Hägg (S), Thomévägen 30, 830 04 Mörsil
Ersättare
Marianne Larm-Svensson (C), Landstingshuset, Box 654, 831 27 Östersund
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§ 263 Budget för personalförening 2010 (LS 696/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 21 oktober 2009 att lämna bidrag till
Personalföreningen Jämtlands läns landsting för föreningens verksamhet som är av friskvårdande
och personalfrämjande karaktär för landstingets personal. Bidrag ges under förutsättning att
föreningen antagit de stadgar som föreslagits. Bidraget lämnas dels genom att landstinget ställer
administrativa resurser och lokaler för dessa till förfogande och dels genom kontant bidrag.
Bidraget ska fastställas årligen i samband med att budgeten fastställs. För år 2010 finns inget bidrag
fastställt. Föreningen har vid sitt möte den 9 september 2009 antagit föreslagna stadgar.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag personalförening
Protokollsutdrag fullmäktige
Förteckning över antal anställda i landstinget 2009-11-01
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingets personalförening får för 2010 ett bidrag på 200 kr per medarbetare ur 2010-års
budgetramar i enlighet med förteckning över antal anställda i landstinget 2009-11-01.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingdirektörens förslag.

§ 264 Val av arbetsgrupp för att följa organisationsbidragen (LS/691/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 21 oktober 2009 beslut om att landstingsstyrelsen ska utse en grupp för att kontinuerligt följa tillämpningen av bidragsreglerna vad gäller
organisationsbidragen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen utser en grupp på tre personer att följa tillämpningen av bidragsreglerna att
årligen avrapportera fördelningsbeslut.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Lena Bäckelin (S), Strömgatan 5, 842 33 Sveg (sammankallande)
Bo Danielsson (V), Fjällvägen 17, 842 1 Sveg
Christer Siwertsson (M), Sollidenvägen 55, 831 43 Östersund

§ 265 Borgensförbindelse avseende avtal om byggfinanisering mellan AB
Transito och Nordea Finans Sverige AB (LS 52/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
I juni 2006, § 64, tog landstingsfullmäktige beslut om att teckna avtal om borgensutfästelse där
landstinget förbinder sig att gentemot AB Transitio ingå separata borgensförbindelser enligt vilka
landstinget åtar sig att solidariskt svara för AB Transitios samtliga existerande och framtida
förpliktelser enligt leasingavtal, kreditavtal och andra finansieringsrelaterade åtaganden avseende
spårfordon som AB Transitio har ingått eller ingår. Avtal om regressrätt har upprättats.
Borgensmännen är svenska landsting eller regioner vilka genom sina respektive trafikhuvudmän är
aktieägare i AB Transitio. Transitios verksamhet är att inom ramen för den kommunala
kompetensen införskaffa nytillverkade och begagnade spårfordon allmänt lämpade för främst
regional järnvägstrafik genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana spårfordon till förfogande
för av trafikhuvudmannen anlitade operatörer, dock endast under förutsättning av att berörd
trafikhuvudman ställer säkerhet i form av borgen såsom för egen skuld för operatörens förpliktelser
gentemot bolaget.
Inom ramen för godkänd utfästelse att ingå borgensförbindelse har landstinget tidigare godkänt två
borgensförbindelser på 500 000 000 Sek respektive 800 000 000 Sek. I nu aktuell borgensförbindelse åtar sig Nordea Finans Sverige AB att upp till ett sammanlagt belopp som ej överskrider
1 000 000 000 Sek tillhandahålla Transitio kort finansiering (”bryggfinansiering”) av
fordonsanskaffning.
Andelen för Jämtlands läns landsting avser i första hand satsningen på utökningen av
MittNabolinjen som kommer 2011.
BESLUTSUNDERLAG
Borgensförbindelse mellan AB Transitio och Nordea Finans Sverige AB.
Utfästelse att ingå borgensförbindelse
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget tecknar borgensförbindelse för AB Transitios förpliktelser enligt kreditavtal mellan AB
Transitio och Nordea Finans Sverige AB enligt bifogade utfästelser.
H:\Mina Dokument\James W\Styrelsen 09\Protokoll 2009-12-16.doc

Justerandes sign

=

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll
2009-12-16

19 (22)

=

=
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 266 Anmälan av inkomna handlingar (LS/ 10/2009)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.

§ 267 Anmälan av delegationsbeslut (LS/9 /2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsdirektörens delegationsordning fastställd av styrelsen 2006-12-18, § 42, ska beslut
som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Ärende till landstingsfullmäktige

§ 268 Budgetförändring med anledning av Hälsoval och omställningsarbete
(LS 1400/200)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade den 24 november 2009 om konkurrensneutral organisation för
primärvård i egen regi. Den landstingsdrivna primärvårdens verksamhet regleras i huvudsak av
Hälsovalet och organiseras i kommunvisa närvårdsområden som leds av en verksamhetschef.
Utöver det som regleras i hälsovalet tillkommer några länsövergripande enheter/projekt/uppdrag
som organiseras som anslagsfinansierad verksamhet utanför den nya Primärvårds-/Närvårdsorganisationen. Finansiering har fastlagts för Hälsovalet och för huvuddelen av de anslagsfinansierade uppdragen men ännu inte för Närvårdsavdelningen i Strömsund (Näva) och
korttidsplatserna i Sveg. Nedan anges förslag till finansiering av dessa verksamheter:
•

Näva är ett anslagsfinansierat tilläggsuppdrag för den landstingsdrivna primärvården.
Finansiering sker genom avtal med Strömsunds kommun och anslag från landstinget.
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Anslaget ska täcka behovet av läkartid då Näva måste köpa läkartid av vårdenheten i Strömsund
eller annan leverantör. Anslaget, som är en del av anslaget för primärvård, föreslår för år 2010
uppgå till 11 677,6 tkr
Landstinget köper korttidsplatser i Sveg av Härjedalens kommun. Den landstingsdrivna
primärvården får ett anslagsfinansierat uppdrag att teckna detta avtal. Anslaget ska täcka
behovet av läkartid då detta måste köpas av vårdenheterna i Härjedalen eller annan leverantör.
Anslaget, som är en del av anslaget för primärvård, föreslås för år 2010 uppgå till 2 481,2 tkr.

I samband med införandet av Hälsoval Jämtland beslutades om att införa köp/sälj vid verksamhetsområdena Medicinsk diagnostik och teknik (Mdot) och Landstingsservice från den 1 januari 2010.
Det landstingsbidrag som dessa områden har i sina uppdrag för år 2010 överförs till köpande
verksamhetsområden utifrån historiska data (se tabell nedan). Totalt utfördelas 43,595 mkr från
Landstingsservice och 160,513 mkr från Mdot.
I omställningsarbetet fattades beslut om bortprioriteringar och effektiviseringar som för år 2010
innebär ramsänkning för verksamhetsområdena. När landstingsplanen beslutades i juni 2009 var
inte de ekonomiska effekterna av omställningsarbetet fullt ut beräknade och utfördelade varför en
schablonfördelning gjordes i landstingsplanen. I arbetet med uppdragen för år 2010 har en slutlig
fördelning gjorts per verksamhetsområde vilken sammanfattas i tabellen nedan. I schablonberäkningen ingick budgetmedel för inprioriteringar av ny verksamhet. I nedanstående förslag har
dessa medel överförts till Motsedda kostnader i avvaktan på definitivt beslut om användande.
Landstingsbidrag 2010
Beslutad plan Förändringar i
Fördelning Fördelning Beslutade Omfördelat Nytt
reviderad i nov omställningsarbete från MDoT från LS
förändringar av lt-direktör lt-bidrag
(1)

Primärvård
Specialiserad vård
Tandvård
Kultur
Utbildning och Utveckling
Länstrafiken
Landstingsservice
Politisk organisation
Patientnämnden
Revision
Landstingsdirektör med staber
Motsedda kostnader

590 430,0
1 793 855,7
72 735,5
49 976,3
44 823,5
65 512,5
47 141,6
18 894,9
2 468,4
4 611,5
208 036,1
98 249,8

Summa

2 996 735,8

Överskottskrav tandvård
Överskottskrav Landstingsservice
Verksamhetens netto

(2)

(3)

(4)

1 439,7

0,0

(7)

0,0 611 848,5
1 134,3 1 787 473,8
0,0
72 616,2
0,0
48 565,5
0,0
40 517,1
0,0
64 512,5
0,0
0,0
0,0
18 893,9
0,0
2 468,4
0,0
4 631,5
372,0 201 711,4
-1 506,3 144 936,7

0,0

0,0 2 998 175,5
-1 513,0
-806,7

2 995 855,8

2 995 855,8
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(6)

-7 982,0
6 982,0
0,0
0,0
0,0
-1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-380,0
2 380,0

-880,0

Kommentar till tabell ovan:

Justerandes sign

(5)

-14 005,3 40 867,8
2 538,0
-11 834,0 -41 086,2 38 422,0
-1 166,4
215,1
832,0
-1 681,8
0,0
271,0
-4 350,4
0,0
44,0
0,0
0,0
0,0
-3 549,9
3,3 -43 595,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
-7 785,7
0,0
1 469,0
45 813,2
0,0
0,0
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1. Landstingsbidrag beslutat i juni 2009 samt den revidering som landstingsfullmäktige
beslutade november 2009 (tilläggsanslag 39 mkr till specialiserad vård, ramsänkning 160,9
tkr till revision samt ramsänkning 14 tkr till patientnämnden).
2. Förändring av budgetram jämfört med den tidigare schablonfördelningen utifrån beslutade
bortprioriteringar, effektiviseringar och inprioriteringar i omställningsarbetet. Förändringen
återspeglas i uppdragen för år 2010. Huvuddelen av medel avsatta för inprioriteringar har
överförts till motsedda kostnader.
3. Förändring av budgetram efter införande av köp/sälj vid Mdot.
4. Förändring av budgetram efter införande av köp/sälj vid Landstingsservice.
5. Förändring av budgetram efter politiska beslut: Primärvård överför 6,982 mkr till
specialiserad vård för kvinnohälsan (2 862,7 tkr), tillnyktringsenheten (3 519,3 tkr) och
ljusbehandlingen i Sveg och Strömsund (600 tkr) samt 1 mkr för Livsstilsenheten vid
Campus till Motsedda kostnader. Länstrafiken överför 1 mkr till Motsedda kostnader efter
beslut om trafikbeställning. Landstingsdirektör med stab överför 380 tkr till Motsedda
kostnader enligt upprättat förslag till ägardirektiv för Almi Mitt AB.
6. Omdisponeringar beslutade av landstingsdirektören: 1,506 mkr överförs från Motsedda
kostnader till Mdot för lönerörelsen 2010 (vilket beaktats i Mdots prislista för år 2010). 372
tkr överförs från Mdot till Landstingsdirektören för Biobankssamordning.

BESLUTSUNDERLAG
Specifikation enligt ärendebeskrivning ovan.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Anslag 2010 beviljas för Närvårdsavdelningen (Näva) i Strömsund med 11 677,6 tkr, korttidsplatser i Sveg med 2 481,2 tkr. Finansiering sker inom ramen för fastställd budgetram för
primärvård.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsbidraget för år 2010 revideras i enlighet med tabell ”Landstingsplan 2010”, kolumn 7, i
ärendebeskrivningen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 269 Information
•
•
•

Ekonomisk ersättning vid inställda behandlingar/operationer (Ewa Lundgren)
Utredning om naturbruksgymnasiet (Håkan Larsson)
Resultatet från regionforskningsprojektet (Katarina Eriksson, Statsvetenskapliga institutionen,
Umeå universitet)
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• Återkoppling:
- Revidering av kulturprogram
- Återkoppling avsiktsförklaring Landstinget-Kulturrådet/kommande kulturportfölj
- Återkoppling KK stiftelsens projekt Drivkrafter för nya näringar – framtiden (Ingrid Printz)
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