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§ 67 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. Som extra ärenden tas upp:
• Förslag om översyn av sjukresebeställningarna
• Svar på skrivelse om framtiden för Åsbygdens Naturbruksgymnasium
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 68 Information från utskotten
Etiska utskottet
Vid sammanträdet i mars behandlades/informerades om följande ärenden:
• Stöd för utveckling av varumärket Jämtlands läns landsting
• Ulla Näppe, Storsjögläntan: Studiedag om efterlevandes sorg och depression
• Ewa Lundgren, Område kirurgi: Svåra etiska dilemman
• Kerstin Andersson-Thorell: Information från nationellt processnätverk
• Planering för anordnande av en lokal prioriteringskonferens tillsammans med
kommunerna våren 2011
Ekonomiutskottet
Utskottet har tillsammans med verksamhetsområdescheferna diskuterat uppdrag och
inprioriteringar. Det finns nu ett förslag till landstingsplan, endast några justeringar är
kvar.

§ 69 Landstingsdirektörens rapport
1. Månadsrapport mars 2010:
• Landstinget kommer att få minst 3,6 mkr från kömiljarden för årets första tre
månader
• Det ekonomiska resultatet efter mars är + 24,3 mkr
• En ökning har skett jämfört med föregående månad för vårdrelaterade infektioner
• Utförd tid t o m mars är 30 359 timmar färre i år jämfört med föregående år
• Sjukfrånvaron per sista mars är 6,3% av arbetad tid att jämföra med 7,4% samma
period föregående år
• Nettokostnaderna, dvs intäkter minus kostnader och avskrivningar, har ökat med
1,0% (7,6 mkr) jämfört med föregående år
Justerandes sign
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Kostnaderna för köpt vård har ökat med 11 mkr och kostnaderna för läkemedel/
medicinskt material med 6 mkr.

2. Rapport från ledningsstaber:
Redovisas sammanställning över pågående projekt m m från staberna för hälso- och
sjukvård, personal, ekonomi, avtal, IT, utveckling hälso- och sjukvård, sekretariat,
information och regional utveckling.
3. Landstingens handlingsplan 2010-2012 för utveckling och förvaltning av
gemensamma IT-stöd och IT-tjänster:
Mål formulerade för tre insatsområden:
IT-baserade tjänster till allmänheten, patienterna och brukarna
Utveckling och samordning av verksamhetsstödjande IT-tjänster
Teknisk infrastruktur
4. Regionbildning
Mats Sjöstrand, som är statens utredare för bildande av regionkommuner, har besökt
länet. Föreningen för bildande av Mitt-Sverige fick tillfälle att redogöra för innehållet i
föreningens arbete. SKL driver krav på att regionindelningen ska vara klar 2012.
5. Miljöpris
Den 5 maj mottar Handelskammaren Mitt ett stort miljöpris i London. Priset delas ut till
regioner som ligger långt framme i sitt miljö- och energiarbete. Initiativtagare till arbetet i
Jämtlands och Västernorrlands län är Jämtlands läns landsting. Landstinget representeras
av fullmäktiges ordförande.

§ 70 Svar på revisorernas granskning av arbetsorganisation m m vid primärvårdens hälsocentraler
(LS/289/2010)
Ärendebeskrivning

Revisionskontoret har granskat arbetsorganisationen vid Primärvårdens hälsocentraler
med avseende på om det finns ledning, planering och uppföljning som möjliggör en
tillgänglig, jämlik och effektiv vård. Även ett kvalitetslednings- och patientsäkerhetsperspektiv ingår. I granskningen lyfts främst organisation och planering av telefontillgängligheten, vårdgarantins 0:a och tillgängligheten till läkarverksamheten, vårdgarantins 7:a. Granskningen lyfter tydligt fram vikten av systematiskt kvalitetsarbete,
tydlig organisation och ansvarsfördelning, uppföljning och styrning i sin rapport.
Tydlighet för det övergripande ansvaret av kvalitetsarbete lyfts fram i rapporten och
vikten av att använda sig av ett väletablerat, framgångsrikt arbetssätt för systematiskt
förbättringsarbete.
Justerandes sign
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I sitt svar pekar landstingsstyrelsen att införandet av VCC har inneburit en ökad
möjlighet till tillgänglighet för medborgarna och en möjlighet för samverkan mellan
hälsocentralerna som är viktig i det fortsätta utvecklingsarbetet. Ytterligare rutiner och
lokala anvisningar för vårdgarantiarbetet, registrering och mätning/uppföljning är viktigt.
Ett annat viktigt utvecklingsområde är det planeringsarbete som skall möjliggöra ett så
effektivt resursanvändande som möjligt. De resurser som nämns är rutiner och planering
med tidböcker och schemaläggning som till viss del påverkar detta. Under hösten har
Primärvården genomgått en omorganisation för att anpassa verksamheten inför hälsovalet, detta har tagit tid och kraft av verksamheten, det innebär också att förutsättningarna, arbetsfördelning och ansvar för ledning och styrning har förändrats sen
granskningen påbörjades.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport: Arbetsorganisation m m vid primärvårdens hälsocentraler
Svar på revisionsgranskning om primärvårdens arbetsorganisation

Landstingsdirektörens förslag

Svar avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 71 Svar på remiss: Slutbetänkandet Regler för etablering av vårdgivare - Förslag för att öka mångfald och
integration i specialiserade öppenvården (SOU 2009:84)
(LS/184/2010)
Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har gett Jämtlands läns landsting möjlighet att yttra sig över
slutbetänkandet av utredningen om patientens rätt ”Regler för etablering av vårdgivare –
Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård” (SOU 2009:84).
Förslaget innehåller ett nytt system för etablering av privata vårdgivare som vill verka
med offentlig finansiering inom den öppna specialiserade vården. Avsikten är att ta
tillvara entreprenörskap och nytänkande och öka mångfalden och ge bättre förutsättningar för en ökad integration i vårdprocesser. Lagarna som reglerar nuvarande
system med nationella taxor, lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen
(1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, ska upphöra och ersättas med Lag om
vårdgivaretablering (LOVE) - en anslutningsform. Landstinget kan endast i undantagsfall förhindra etableringen och är skyldig att finansiera vården.
Förslaget föreslås träda i kraft fr o m 2011-01-01
Justerandes sign
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I sitt svar pekar landstingsstyrelsen på att utredningsförslaget har konsekvenser för
landstingets självbestämmande – såväl finansiellt som planeringsmässigt. Landstinget är i
grunden positivt till mångfald i hälso- och sjukvården och till patienternas inflytande
över vården. Någon möjlighet för landstinget att påverka verksamheten efter att
etablering skett finns inte. Landstinget råder då endast över den egna verksamheten och
det är den som måste anpassas även om det därigenom leder till att hälso- och sjukvården inte tillgodoser befolkningens behov optimalt utifrån befintliga resurser. Vidare
finns inte möjlighet att minska eller avveckla sådan verksamhet. Förslaget är mer inriktat
på att öppna upp för en mångfald av vårdgivare än för att tillgodose patienternas behov.

Beslutsunderlag

Sammanfattning av SOU 2009:89 Etablering av vårdgivare
Yttrande till Socialdepartementet om regler för etablering av vårdgivare

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 72 Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar 2011
(LS/389/2010)
Ärendebeskrivning

Enligt 6 § i landstingsstyrelsens reglemente ska landstingsstyrelsen för varje kalenderår
upprätta en plan över sina sammanträden.

Landstingsdirektörens förslag

Följande sammanträdesdagar fastställs för 2011:
25-26 januari
22-23 februari
22-23 mars
4-5 maj
31 maj-1 juni
30 augusti
27-28 september
25-26 oktober
22-23 november
13 december

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign
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§ 73 Inkommen motion från Bernt Söderman (C) om idéer
som ska kunna bidra till ett innovativt klimat inom vård
och omsorg (LS/504/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-04-22, § 51, beslut om att till landstingsstyrelsen fördela
en motion från Bernt Söderman (C), om idéer som ska kunna bidra till ett innovativt
klimat inom vård och omsorg. Motionen ska behandlas av landstingsfullmäktige senast i
oktober 2010.

Beslutsunderlag

Motion från Bernt Söderman (C) om idéer som ska kunna bidra till ett innovativt klimat
inom vård och omsorg

Landstingsdirektörens förslag

Uppdrag till landstingsdirektören att senast till landstingsstyrelsens sammanträde den
2 juni 2010 ta fram ett förslag på svar.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 74 Uppdrag till landstingsdirektören om Ungdomstingsmotion: Rättvis vård i Jämtlands län (LS/516/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-02-18, § 25, beslut om att till landstingsstyrelsen fördela
en motion från ungdomstinget om rättvis vård i Jämtlands län.

Beslutsunderlag

Motion från ungdomstinget 2010: Rättvis vård i Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag

Uppdrag till landstingsdirektören att senast till landstingsstyrelsens sammanträde den
25 augusti 2010 ta fram ett förslag på svar.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign
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§ 75 Uppdrag till landstingsdirektören om Ungdomstingsmotion: Kortare väntetider på akutmottagningen
(LS/518/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-04-22, § 51, beslut om att till landstingsstyrelsen fördela
en motion från ungdomstinget om kortare väntetider vid akutmottagningen. Motionen
ska behandlas av landstingsfullmäktige senast i oktober 2010.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Ungdomstinget: Kortare väntetider 2010-02-18, § 7

Landstingsdirektörens förslag

Uppdrag till landstingsdirektören att senast till styrelsesammanträdet den 25 augusti 2010
ta fram ett förslag på svar.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 76 Uppdrag till landstingsdirektören om utredning om
gymnasieutbildning i vattenbruk (LS/571/2010)
Ärendebeskrivning

Landstinget har engagerat sig i vattenbruk genom ägande i Vattenbrukcentrum Norr AB.
Landstinget är också medfinansiär i en ansökan om medel för att starta en yrkeshögskoleutbildning i vattenbruk. En ytterligare utveckling av detta engagemang skulle vara
att arbeta för en gymnasieutbildning i vattenbruk. Inledande diskussioner har förts med
SLU och Fiskeriverket med positiv reaktion. Ett underlag behövs inför fortsatta
diskussioner. Gymnasieutbildningen är ett kommunalt ansvarsområde och kommunernas
synpunkter är därför en viktig del i utredningen.

Landstingsdirektörens förslag

Uppdrag till skolutskottet att tillsammans med länets kommuner utreda förutsättningarna för en gymnasieutbildning i vattenbruk med redovisning i landstingsstyrelsen
den 27 oktober 2010.

Yrkande

Monalisa Norrman yrkar att landstingsdirektören får uppdraget att utreda förutsättningarna för en gymnasieutbildning i vattenbruk och att förslaget sedan ska redovisas i
skolutskottet.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Monalisa
Norrmans yrkande och finner Monalisa Norrmans yrkande antaget.
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsens beslut

Uppdrag till landstingsdirektören att tillsammans med länets kommuner utreda
förutsättningarna för en gymnasieutbildning i vattenbruk med redovisning i skolutskottet
den 31 maj och för beslut i landstingsstyrelsen senast den 27 oktober 2010.

§ 77 Avveckling av stiftelser (LS/523/2010)
Ärendebeskrivning

Med anledning av de nya reglerna för att avveckla en stiftelse som inte kan främja sitt
ändamål föreslås att nedanstående stiftelser avvecklas.
Enligt 6 kap, 5 § stiftelselagen får styrelsen eller förvaltaren besluta om att förbruka
stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så
nära som möjligt motsvarar detta, om
1. stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan,
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,
3. värdet av tillgångarna de senaste tre räkenskapsåren inte har överstigit ett värde som
motsvarar tio prisbasbelopp, samt
4. stiftelsen saknar skulder.
Gemensamt för alla nedanstående stiftelser är att:
- dessa har bildats för mer än 20 år sedan
- dess tillgångar har de senaste tre räkenskapsåren inte överstigit ett värde som motsvarar
tio prisbasbelopp
- dessa saknar skulder
- dessa har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren
Eftersom förutsättningarna enligt 6:5 är uppfyllda får styrelsen fatta beslut om att, för
det ändamål vartill de är bestämda, förbruka resterande tillgångar och underrätta
tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen).
Berörda stiftelser är:
Namn/Org nr
Behållning per 31/12-09
Gulli Jonssons Premiefond/893201-2266)
765 kr
Gemensam prem fond f elev vid sjuksk skolan/893201-2316
38 185 kr
Bunsowska fonden/893201-2282
9 531 kr
Hjälpföreningenshyllningsfond/893201-2449
2 975 kr
P Henrikssonsfond/893201-2464
7 069 kr
H Graeves sjuksköterskefond/893201-2472
23 210 kr
Jämtlands Gilles Njurfond/893201-2555
24 445 kr
Ellen Erikssons fond/ 893201-2530
15 649 kr
Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag

Ovan nämnda stiftelser avvecklas enligt 6 kap, 5 § stiftelselagen genom att förbruka
stiftelsernas tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 78 Bolagsstämma 2010 för Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag (LS/549/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har för mandatperioden 2007-2010 utsett ett ombud och en ersättare
till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Vid flera tillfällen har ingen av de
utsedda ombuden kunna närvara vid bolagsstämman. Landstinget har således inte haft
någon representation vid stämman.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger delegation till landstingsstyrelsens ordförande att om ombud och
ersättare är förhindrade att delta i LÖF:S bolagsstämma 2010 utse representant till denna
bolagsstämma.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 79 Förslag om översyn av sjukresebestämmelserna
(LS 6/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingets pensionärsråd har skrivit till landstinget om sjukresereglerna. Rådet föreslår:
att ersättningsnivåerna för sjukresor med egen bil anpassas och uppdateras,
att parkerningstillstånd för fri parkering vid avtalade besök bifogas remiss, samt
att antalet platser utökas för sjukresor till och från Umeå
Landstingsservice har tagit fram ett svar där man pekar på att det pågår ett arbete med
att se över hanteringen av sjukresorna. Ett stöd som innebär en ökad användning av
egen bil skulle strida mot landstingets miljömål. Det är därför bättre att ge större
möjlighet att använda kollektivtrafiken. Det behövs en utredning om en ökning av
användningen av Ambussverksamheten. I maj månad kommer det att finnas ett förslag
om förändringar i sjukresebestämmelserna.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Förslag om översyn av sjukresebestämmelserna
Svar på Pensionärsrådets skrivelse angående sjukresor

Landstingsdirektörens förslag

Utarbetat svar avges till landstingets pensionärsråd.

Landstingsstyrelsens beslut

Utarbetat svar med redaktionella ändringar avges till landstingets pensionärsråd.

§ 80 Svar på skrivelse om framtiden för Åsbygdens
Naturbruksgymnasium (LS 604/2010)
Ärendebeskrivning

LRF Jämtland, Milko, Norrskog och Lantmännen Jämtland har skrivit till landstinget om
framtid för Åsbygdens naturbruksgymnasium. Organisationerna vill att landstinget:
•
•
•

Genomför sammanslagningen med Jämtlands gymnasieförbund
Återinför möjligheten till internatboende i anslutning till skolan
Utvecklar kursutbudet i samarbete med näringen

Brevet bör besvaras skyndsamt och ordförande bör därför få delegation på att besvara
brevet.

Beslutsunderlag

Skrivelse om att vidta åtgärder för att vända den negativa utvecklingen för Åsbygdens
Naturbruksgymnasium

Landstingsdirektörens förslag

Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande att besvara brev om Åsbygdens naturbruksgymnasium efter hörande med 2:e vice ordföranden.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 81 Anmälan om inkomna handlingar (LS/4/2010)
Landstingsstyrelsens beslut

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

Justerandes sign
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§ 82 Anmälan av delegationsbeslut (LS/3/2010)
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.

Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 83 Revidering av reglemente för Patientnämnden
(LS/403/2010)
Ärendebeskrivning

Patientnämnden har gjort en översyn av sitt reglemente och gjort en del förändringar för
att reglementet ska vara bättre anpassat till dagens verksamhet.

Beslutsunderlag

Reglemente för Patientnämnden
Protokollsutdrag Patientnämnden 2010-03-18, §22

Patientnämndens beslut

Patientnämnden föreslår landstingsfullmäktige
Reviderat reglemente för Patientnämnden antas.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker Patientnämndens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 84 Driften av folktandvårdens verksamhet inom
Ragunda kommun återgår till landstinget (LS/526/2010)
Ärendebeskrivning

Hösten 2001 tecknade landstinget avtal med Tandläkar´n i Ragunda AB om att bedriva
verksamheten inom kommunen åren 2002-2005, med option för landstinget att förlänga
avtalet åren 2006-2007. Förlängning av avtalet ägde rum, varefter en ny upphandling
genomfördes. Vid båda upphandlingarna inkom endast ett anbud.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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Ett nytt avtal tecknades för åren 2008-2010 med Tandläkar´n i Ragunda AB. Möjlighet
att förlänga avtalet fanns, men bolaget meddelade att någon förlängning inte var aktuell
och att bolaget sökt köpare utan resultat. Någon ny avtalspart i samband med en förnyad
upphandling har inte bedömts trolig.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Driften av folktandvårdens verksamhet inom Ragunda kommun återgår i landstingets
regi från och med 2011-01-01.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 85 Uppsiktsplikt
•

Skolutskottet (Lena Bäckelin)

•

Personalpolitiska utskottet (Harriet Jorderud)

§ 86 Information
Tisdag den 4 maj
•

Barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri
Psykosocial verksamhet inom Hälsovalet

(Eva Olsson, Håkan Gadd,
Tommy Renström)

•

Folkhögskolor, gymnasium och annan utbildning

(Arne Nilsson, Annika Jonsson,
Tomas Malm, Abbas Khanahmadi)

•

Palliation

(Ewa Lundgren, Bertil Axelsson)

•

Tillgänglighet, vårdgaranti, vårdköer,
Vårdbarometern

(Marie Norlén, Hans Fröling, Tommy
Renström, Ewa Lundgren, Ulla
Schill, Olle Christmansson)

•

Personalbokslut 2009

(Björn Ahlnäs, Anni Åsén, Arne Näslund,
Angela Alverlind, Eva Olofsson)

•

SKL:s metod för att beräkna skatteprognosen

(Karin Jonsson, Sigbritt Johnsén)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

•

Protokoll
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Arbetsfördelning direktör och biträdande
direktör

(Karin Strandberg, Nina FållbäckSvenson)

Onsdag den 5 maj
•

Kommunalt samverkansorgan

Justerandes sign

(Göran Rydqvist)

Utdragsbestyrkande

