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§ 1 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (avsnitt 2.4.2)har preliminär föredragningslista
över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och
ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Som extraärende tas upp
Omfördelning av årsarvode i landstingsstyrelsen R Uitto
Regionalt cancercentrum
Landstingets deltagande i social vård och omsorgsgruppen samt Barnarenan
Utredning angående gemensam folktandvårdsorganisation
2. Val till Brukarråd och Intresseföreningen Norrtåg ekonomisk förening utgår.
3. Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 2 Landstingsdirektörens rapport
•

•
•
•

Rapport från ledningsstaberna
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om den tidigare utsända sammanställningen av pågående aktivitet i ledningsstaberna.
Månadsrapporten visar att det preliminära bokslutet för 2010 stannar på 64
miljoner. Landstinget fick 20 miljoner av kö-miljarden.
Förbättringen av vårdrelaterade infektioner har stannat av.
Ingalill Persson och Ulla Schill redovisar belastningen på akuten vilken stundtals
är besvärlig. Under 2011 blir det ett speciellt fokus på detta för att få ett
effektivare flöde.

§ 3 Svar på revisorernas granskning av fakturor och
bensinkort (LS/1257/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har genomfört en granskning av fakturor och bensinkort inom
Jämtlands läns landsting. Det övergripande syftet med granskningen var att undersöka
om rutiner och arbetssätt vid landstingets hantering av leverantörsfakturor, som erhålls
vid köp av vård och för driftkostnader för fordon är ändamålsenliga och säkerställer en
tillförlitlig rapportering /information om verksamheten samt att tillämpliga lagar,
föreskrifter och riktlinjer efterlevs.
Revisorerna framför kritik mot att policyn för internkontroll samt attest- och
utbetalningsreglementet är föråldrade. De anser vidare att rutinbeskrivningar som
reglerar hur fakturor ska kontrolleras och attesteras inte är tillräckligt spridda till
berörda. I rapporten hänvisas till ett antal leverantörsfakturor där verifikatet i
Justerandes sign

Justerandes sign
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ekonomisystemet inte håller tillräckligt god kvalitet Revisorernas kritik består i att efakturan i ekonomisystemet inte innehåller tillräcklig information och inte i att
utbetalningen sker på felaktiga grunder. Slutligen anser revisorerna att rutinerna för
uppdatering av attestbehörigheter i ekonomisystemet inte är tillfredsställande ur ett
internt kontrollperspektiv.
Ett förslag till svar har upprättats inom Ledningsstab ekonomi.
Landstingsstyrelsen svarar att styrdokument policyn för internkontroll samt attest- och
utbetalningsreglementet kommer att revideras. Rutiner som reglerar hur fakturor ska
kontrolleras och attesteras finns tillgängliga på landstingets intranät men de ska ses över
och utvecklas i enlighet med revisionens synpunkter. För att förbättra internkontrollen
av bränsleanvändningen vid Jilu har en rad förbättringar redan införts.
De fakturor som anses ha för låg kvalitet är mycket omfångsrika och därför inte
praktiskt möjliga att scanna in i ekonomisystemet. De underlag som ligger till grund för
utbetalningen granskas noggrant och attesteras av behörig beslutsfattare. Med dessa
godkända underlag som grund görs en utbetalning via e-faktura. Åtgärder har redan
vidtagits för att förbättra dokumentationen vid utbetalningstillfället enligt revisionens
synpunkter.
Kontroller och rutiner finns men de är inte systematiska och dokumenterade och kan
förbättras. Detta kommer att ske fortsättningsvis.

Beslutsunderlag

Revisorernas granskning av fakturor och bensinkort
Svar på revisorernas granskning av fakturor och bensinkort

Landstingsdirektörens förslag

1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram rutiner för återkoppling av
resultat av uppföljning av verksamheten.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram rutiner för återkoppling av
resultat av uppföljning av verksamheten.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 4 Svar på remiss: Miljöstyrningsrådets
upphandlingskriterier för Laboratoriekemikalier
(LS/1766/2010)
Ärendebeskrivning

Landstinget har av Miljöstyrningsrådet fått en möjlighet att lämna synpunkter på ett
förslag om upphandlingskriterier för laboratoriekemikalier. Synpunkterna ska vara inne
senast den 4 februari. Denna remisstid är för kort för att landstingsstyrelsen ska kunna
hinna behandla förslaget på sitt ordinarie sammanträde. Landstingsstyrelsen bör därför
ge ordförande i uppdrag att avge yttrandet.

Beslutsunderlag

Remiss: Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för Laboratoriekemikalier

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsens ordförande får efter samråd med 2:e vice ordförande avge yttrande
till Miljöstyrningsrådet om upphandlingskriterier för laboratoriekemikalier.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens ordförande får efter samråd med 2:e vice ordförande avge
yttrande till Miljöstyrningsrådet om upphandlingskriterier för laboratoriekemikalier.

§ 5 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Förslag till nya
föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk
beredskap (LS/34/2011)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap. Remissvaret ska vara
inlämnat senast den 4 februari 2011. Denna remisstid är för kort för att landstingsstyrelsen ska kunna hinna behandla förslaget på sitt ordinarie sammanträde.
Landstingsstyrelsen bör därför ge ordförande i uppdrag att avge yttrandet.

Beslutsunderlag

Remiss från Socialstyrelsen: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om
katastrofmedicinsk beredskap

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsens ordförande får efter samråd med 2:e vice ordförande avge yttrande
till socialstyrelsen om föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicins beredskap.

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens ordförande får efter samråd med 2:e vice ordförande avge
yttrande till socialstyrelsen om föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicins
beredskap.

§ 6 E-panel för dialog med medborgarna (LS/1417/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och länsutveckling har av landstingsstyrelsen fått förfrågan
om att ta fram ett underlag om landstinget ska använda sig av e-panel för dialog med
medborgarna.
SKL har tillsammans med 26 kommuner och fyra landsting genomfört ett projekt med
målet att utveckla metoder för att ge förtroendevalda ett bredare underlag för beslut.
Metoden har bestått i att skapa så kallade e-paneler där frivilligt anslutna medborgare
svarar på frågor från politiker via e-post och sms. SKL sammanfattar resultatet från
projektet med att e-panel är ett bra verktyg för att skapa tillit till både förtroendevalda
och myndighet under förutsättning att samtliga inblandade tar panelens synpunkter på
allvar, att man ställer frågor runt sådant som känns viktigt för medborgarna och som
kan ge konkreta resultat.
Beredningen menar att en väl fungerande e-panel stärker både demokratin och
varumärket Jämtlands läns landsting. Landstinget bör därför på försök skapa en e-panel
för medborgardialog med intentionen att den ska permanentas.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag beredningen för demokrati och länsutveckling 2010-11-29 §41. Epanel för dialog med medborgarna

BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH
LÄNSUTVECKLING

Beredningen för demokrati och länsutveckling föreslår landstingsstyrelsen besluta att
På försök införa e-panel, med syfte att permanenta användandet av detta verktyg för
dialog med medborgarna.

Landstingsdirektörens förslag
1. Enligt beredningens förslag.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma till styrelsen med organisation
och kostnader för e-panel senast till landstingsstyrelsens sammanträde den 5 maj
2011.

Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Enligt beredningens förslag.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma till styrelsen med
organisation och kostnader för e-panel senast till landstingsstyrelsens
sammanträde den 5 maj 2011.

§ 7 Genomförande av lokal prioriteringskonferens 2011
(LS/1554/2010)
Protokollsutdrag från Etiska utskottet

”§ 61Föregående mötesprotokoll
Lokal prioriteringskonferens

Etiska utskottet diskuterar arbetsgruppens förslag till mål, syfte, upplägg för dagen samt
tidpunkt för genomförande, den 8 eller 9 juni. Förslaget kommer att föredras både för
landstingsstyrelsen och SVOM vid deras nästkommande sammanträde.

ETISKA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen ger etiska utskottet i uppdrag att planera och genomföra en lokal
prioriteringskonferens i samarbete med länets kommuner under 2011.”

Landstingsdirektörens förslag

Enligt utskottets förslag under förutsättning att konferensen finansieras genom intäkter
för samtliga kostnader för landstinget.

Yrkande

Bengt Bergqvist yrkar ”Enligt utskottets förslag under förutsättning att konferensen
finansieras genom deltagaravgifter.”

Proposition

Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Bengt Bergqvist
ändringsyrkande och finner Bengt Bergqvist yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt utskottets förslag under förutsättning att konferensen finansieras genom
deltagaravgifter.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 8 Ombuds rätt att utse ersättare i vissa fall
(LS/1612/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen väljer ombud till bostadsrättsföreningarna Torvalla centrum,
Lungviks centrum och Åkerärtan, Inera AB, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
och Landstingsbostäder i Jämtland AB. Valet består av ett ombud och en ersättare. Då
och då inträffar det att ingen av dessa kan närvara. Eftersom det är viktigt att landstinget
är representerat vid stämmorna hos dessa organ bör ombudet få rätt att utse en
ersättare.

Landstingsdirektörens förslag

1. Om ombud och ersättare tillfälligtvis inte kan fullgöra sitt uppdrag vid år/extrastämma för bostadsrättsföreningarna Torvalla centrum, Lungviks centrum
och Åkerärtan, Inera AB, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och
Landstingsbostäder i Jämtland AB får landstingsstyrelsens ordförande utse
någon att vara ombud under den aktuella tiden.

2. Extra ombud ska återrapportera till av landstingsstyrelsen valt ombud.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Om ombud och ersättare tillfälligtvis inte kan fullgöra sitt uppdrag vid år/extrastämma för bostadsrättsföreningarna Torvalla centrum, Lungviks
centrum och Åkerärtan, Inera AB, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
och Landstingsbostäder i Jämtland AB får landstingsstyrelsens ordförande utse
någon att vara ombud under den aktuella tiden.
2. Extra ombud ska återrapportera till av landstingsstyrelsen valt ombud.

§ 9 Bidragsfördelning till externa organisationer 2011
(LS/1650/2010)
Ärendebeskrivning

Enligt beslut i landstingsfullmäktige (Jll 332/2001), Landstingsplan 2010 – 2012, ska
landstinget ge stöd till länets organisations- och föreningsliv. I budgeten för 2011 har
9,85 mkr avsatts för ändamålet. På grund av landstingets omställningsarbete sänktes
anslaget från 2009 till 2010 med 650 tkr. Det totala ramanslaget är oförändrat från
föregående år.
Anslagsfördelningen sker i två steg;
1) fördelning av totalanslaget till 4 olika målområden samt

Justerandes sign

Justerandes sign
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2) fördelning från målområdena till olika organisationsgrupper
I landstingsplanen prioriteras barn, ungdom samt äldre. Organisationerna redovisar
årligen sin verksamhet och hur den svarar upp mot landstingets mål och prioriteringar.

Beslutsunderlag

Översyn av organisationsbidragen LS/691/2008
Bidragsfördelning till externa organisationer, bidragsgrupper samt fritt samhällsanslag
LS/1650/2010

Landstingsdirektörens förslag

Bidrag till externa organisationer fördelas enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Bidrag till externa organisationer fördelas enligt utarbetat förslag.

§ 10 Upphörande av styrgrupp och samverkansorgan
(LS/1635/2010)
Ärendebeskrivning

Under 2009-2010 har det funnits en styrgrupp med representanter för samtliga politiska
partier och tjänstemän med uppdrag att skapa regelverk för Hälsoval Jämtlands län.
Sedan tidigare finns det dels ett samrådsorgan mellan landstinget och de privata
vårdgivarna och dels ett forum för tandvård, Tandvårdens förhandlings- och
samrådsgrupp. I de två sistnämnda har förutom politiker även vårdgivarrepresentanter
från både landstinget och de privata aktörerna ingått.
Vid styrgruppsmötet för Hälsoval i oktober beslutades att förslag avseende mötesforum
från 2011 skulle tas fram.
Samrådsorganen mellan landstinget och de privata vårdgivarna inrättades av fullmäktige
i september 1995 efter en rekommendation från Landstingsförbundet.

Beslutsunderlag

PM om mötesforum för Hälsoval

Landstingsdirektörens förslag

1. Styrgruppen för Hälsoval Jämtlands län samt Tandvårdens förhandlings- och
samrådsgrupp upphör i och med utgången av 2010.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Av landstingsfullmäktige år 1995 inrättat samrådsorgan mellan landstinget och
de privata vårdgivarna upphör i och med utgången av 2010.

Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Styrgruppen för Hälsoval Jämtlands län samt Tandvårdens förhandlings- och
samrådsgrupp upphör i och med utgången av 2010.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Av landstingsfullmäktige år 1995 inrättat samrådsorgan mellan landstinget och
de privata vårdgivarna upphör i och med utgången av 2010.

§ 11 Omfördelning av årsarvode i landstingsstyrelsen M
Larm-Svensson (LS/79/2011)
Ärendebeskrivning

Marianne Larm-Svensson (C) ledamot i landstingsstyrelsen meddelar att hon nu har fått
arbeta som politiskt sakkunnig på regeringskansliet i Stockholm. M Larm-Svensson vill
inledningsvis fokusera helt på det nya arbetet och kommer att kalla ersättare till
landstingsstyrelsen. Därför vill Larm-Svensson överlåta sitt årsarvode på 25 % som
ledamot i landstingsstyrelsen till centerpartiets två ersättare Thomas Andersson och
Berit Johansson under perioden 2011-02-01 till 2011-08-31.
Fördelning föreslås vara så att Thomas Andersson får 15% och Berit Johansson 10 %.
Det finns inga regler som hindrar att Marianne Larm-Svensson avsäger sig sitt
årsarvode. Enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting kan
landstingsstyrelsen göra omfördelningar av årsarvodet upp till ett år. Det finns således
inga hinder för en omfördelning av årsarvodet.

Beslutsunderlag

Omfördelning av årsarvode i landstingsstyrelsen för M Larm-Svensson

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen omfördelar Marianne Larm-Svenssons årsarvode i landstingsstyrelsen under tiden 2011-02-01 -- 2011-08-31 till landstingsstyrelsens ersättare Thomas
Andersson, 15% och Berit Johansson 10%.
Thomas Andersson och Berit Johansson deltar inte i beslutet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen omfördelar Marianne Larm-Svenssons årsarvode i landstingsstyrelsen under tiden 2011-02-01 -- 2011-08-31 till landstingsstyrelsens ersättare
Thomas Andersson, 15% och Berit Johansson 10%.

Justerandes sign
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§ 12 Omfördelning av årsarvode i landstingsstyrelsen - R
Uitto (LS/140/2011)
Ärendebeskrivning

Robert Uitto (S) ledamot i landstingsstyrelsen meddelar att han eftersom han valts som
ordförande i Regionförbundet Jämtlands län avsäger sig 50 % av sitt arvode som
landstingsråd från och med den 13 januari 2011. R Uittos avsagda arvode ska fördelas så
att Ann-Marie Johansson får 15 %, Anna Hildebrand och Monalisa Norrman 10 %
vardera. Den resterande delen används för ersättningen till årsarvodet för ordförande i
personalpolitiska utskottet.
Det finns inga regler som hindrar att Robert Uitto avsäger sig sitt delar av sitt årsarvode.
Enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting kan landstingsstyrelsen göra omfördelningar av årsarvodet upp till ett år. Det finns således inga hinder
för en omfördelning av årsarvodet.

Beslutsunderlag

Omfördelning av årsarvode i landstingsstyrelsen för R Uitto

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från och
med 2011-01-13 och så länge R Uitto innehar ordförandeuppdraget i Regionförbund
Jämtlands län men som längst till 2012-01-13. Omfördelningen görs till landstingsstyrelsens ledamöter Ann-Marie Johansson, 15%, Monalisa Norrman 10 % och Anna
Hildebrand 10%.

Yrkande

Finn Cromberger yrkar på avslag.
Bengt Bergqvist yrkar på bifall till landstingsdirektörens förslag och avslag på Finn
Crombergers avslagsyrkande.
Christer Siwertsson yrkar bifall till Finn Crombergers avslagsyrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition om Finn Crombergers avslagsyrkande och landstingsdirektörens förslag och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Anne-Marie Johansson och Anna Hildebrand deltar inte i beslutet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från och
med 2011-01-13 och så länge R Uitto innehar ordförandeuppdraget i Regionförbund
Jämtlands län men som längst till 2012-01-13. Omfördelningen görs till landstingsstyrelsens ledamöter Ann-Marie Johansson, 15%, Monalisa Norrman 10 % och Anna
Justerandes sign

Justerandes sign
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Hildebrand 10%.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Finn Cromberger, Christer Siwertsson och Susanne Wallner
till förmån för Finn Crombergers yrkande.
”Vi reserverar oss mot beslutet och som skäl anför vi att inget tyder på att förslaget bara
sträcker sig över ett år utan kommer att fortsätta. Uitto är vald i Jämtlands Regionförbund för en mandatperiod som ju omfattar fyra år. Att då fördela de medel som
blivit ”över” då han minskat sin arbetstid från 100 till 50% på ettårsbasis är inte rätt.
Medlen borde i sin helhet gå tillbaka till landstingets verksamhet. Att plötsligt ”hitta” två
landstingsråd och en styrelseledamot att lägga merparten av medlen på är att gå emot
landstingsfullmäktiges beslut som ju redan ”lönesatt” dessa positioner. Dessutom har
ingenting framkommit om utökade arbetsuppgifter som motiverar höjningen.”

§ 13 Inspel till Landstingsplan 2012-2014
(LS/1735/2010)
Ärendebeskrivning

Ett kontinuerligt uppdrag för beredningarna är Inspel till Landstingsplanen som
överlämnas till landstingsstyrelsen. Inspel till landstingsplan 2012-2014 diskuterades på
beredningens sammanträde 2010-12-14.
Beredningens beslut innebär att dess inspel till föregående landstingsplan – beslutad
200912-08 - åter inlämnas för att påpeka relevansen av att informationen i inspelet finns
representerat i landstingsplanen. I denna version lägger beredningen till en sektion om
folktandvården.
Beredningens inspel i landstingsplanen 2011 återspeglas i den politiska analysen och
planeringsförutsättningarna, men återfinns inte i inriktningsmålen - kapitel 3.
Beredningens uppfattning är att åsikter uttryckta i den politiska analysen bör återspeglas
i inriktningsmålen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag VoR-beredningen 2010-12-14: Inspel
VoR LP 2011Inspel och beslutad FTV 12 dec

BEREDNINGENS FÖR VÅRD OCH REHABILITERING FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsstyrelsen.

Landstingsstyrelsen inkluderar beredningens Inspel i landstingsplan 2012-2014.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
1. Enligt beredningens förslag.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar Inspel från beredningen för vård och
rehabilitering till ekonomiutskottet för vidare åtgärd.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Enligt beredningens förslag.
2. Landstingsstyrelsen överlämnar Inspel från beredningen för vård och
rehabilitering till ekonomiutskottet för vidare åtgärd.

§ 14 Förslag till sammanfattande ansökan om bidrag till
Regionalt cancercentrum (LS/128/2011)
Ärendebeskrivning

I utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) framgår att allt fler
kommer att drabbas av cancer. Det är en stor utmaning som kommer att ställa stora
krav på hälso- och sjukvården. Den svenska cancervården är god idag, och resultaten
står sig bra i internationell jämförelse. Men, det finns utrymme för förbättringar. Med
utgångspunkt från utredningen har regeringen beslutat uppdra åt Socialstyrelsen att
betala ut statsbidrag under åren 2010-2012 för inrättande av regionala cancercentrum,
RCC.
Direktionen för Norrlandstingens Regionförbund beslutade 2010-05-26 att godkänna
framtagen ansökan om statsbidrag för bildande av regionalt cancercentrum, RCC, för
2010. Socialstyrelsen beslutade i juni 2010 att tilldela norra sjukvårdsregionen ett
statsbidrag på 4 miljoner kr, samma som de övriga 5 sjukvårdsregionerna. Arbetet med
att förbereda ett Regionalt Cancercentrum, RCC Norr, har sedan genomförts med ett
brett upplagt arbete samordnat av Norrlandstingens regionförbund. I
förbundsdirektionens beslut i maj 2010, anges tydligt norra regionens vision vad gäller
etablering av RCC Norr; ”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland
med spets och bredd.”
Regeringen har avsatt stimulansmedel för år 2010 – 2012. Socialstyrelsen har 2010-12-14
kommit med information om ansökan om statsbidrag för 2011. Totalt 32 miljoner kr
kommer att fördelas till de sex sjukvårdsregionerna. En ansökan har arbetats fram av
den projektorganisation som tillsattes 2010. Ansökan ska vara inlämnad till
Socialstyrelsen 2011-02-14. Det bör då framgå att de olika landstingen står bakom
ansökan och inrättandet av ett regionalt cancercentrum Norr organisatoriskt placerat i
Norrlandstingens Regionförbund.
NRFs arbetsutskott kommer att behandla ansökan 2011-02-10 och Förbundsdirektionen beslutar 2011-03-01. Därefter övergår RCC-projektet till en etableringsfas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(33)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-01-26

Den ska mera detaljerat färdigställa RCC Norr´s struktur, arbetsprocess, bemanning,
budget och eventuella behov av förändringar av förbundsordningen. Därefter är
projektet avslutat och RCC i drift.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanfattande ansökan om statsbidrag för att inrätta regionalt
cancercentrum Norr 2011

Landstingsdirektörens förslag

1. Jämtlands läns landsting godkänner det av Norrlandstingens regionförbund
framtagna förslag till sammanfattande ansökan om statsbidrag för inrättande av
ett regionalt cancercentrum Norr organisatoriskt placerat i Norrlandstingens
regionförbund.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Jämtlands läns landsting godkänner det av Norrlandstingens regionförbund
framtagna förslag till sammanfattande ansökan om statsbidrag för inrättande av
ett regionalt cancercentrum Norr organisatoriskt placerat i Norrlandstingens
regionförbund.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 15 Landstingets deltagande i sociala vård och
omsorgsgruppen samt Barnarenan (LS/136/2011)
Ärendebeskrivning

Dåvarande ”Rådet för regional utveckling” inrättade 2005 en samrådsgrupp mellan
kommunerna och landstinget kallad Social vård och omsorgsgrupp(SVOM). Rådet
utsåg tre ledamöter varav en av landstingets representanter i rådet. Gruppen skulle
diskutera vård och omsorgsfrågor som var gemensamma för kommunerna och
landstinget. Sedan Rådet för regional utveckling upphört vid senaste årsskiftet kommer
det nyinrättade Regionförbund Jämtlands län att överta ansvaret för SVOM. Det är
viktigt att landstinget deltager i samrådsgruppen och att det är kontinuitet i samråden.
Samma sak gäller för den grupp som kallas Barn-arenan som samordnar frågor om barn
och ungdomar.

Landstingsdirektörens förslag

1. Jämtlands läns landstinget deltar i Social vård och omsorgsgrupp med tre
ledamöter.

2. Jämtlands läns landsting deltar i Barnarenan med två ordinarie ledamöter och två
ersättare.
Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Jämtlands läns landstinget deltar i Social vård och omsorgsgrupp med tre
ledamöter.
Som ledamöter utses Harriet Jorderud, Anna Gundersson och Christer
Siwertsson.
2. Jämtlands läns landsting deltar i Barnarenan med två ordinarie ledamöter och
två ersättare.
Som ordinarie ledamöter utses Harriet Jorderud och Margareta Gladh och
som ersättare Ann-Marie Johansson och Kia Carlsson

§ 16 Utredning angående gemensam folktandvårdsorganisation (LS/1066/2010) ()
Ärendebeskrivning

Folktandvården i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, och Norrbotten har under
lång tid utvecklat ett framgångsrikt och långtgående samarbete inom olika områden.
Samarbetet sker på såväl områdes -/ förvaltningschefsnivå som verksamhetsnivå.
Som en naturlig följd av detta mångåriga samarbete har tankar på att undersöka
möjligheterna att bilda en gemensam organisation framsprungit. Landstingsdirektörerna
i de fyra norra landstinget har påbörjat en analys av förutsättningarna för en gemensam
organisation. Landstingsstyrelsen fick den 25 januari en första dragning av analysen.

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsstyrelsen är inte beredd att tillstyrka fortsatt deltagande i gemensam
folktandvård.
Med anledning av detta ger landstingsstyrelsen landstingsdirektören i uppdrag att
göra en fördjupad analys av konsekvenserna för Jämtlands läns landsting att
fortsätta driva folktandvården i egen regi. Analysen ska vara klar och presenteras
vid styrelsen i februari 2011.

2. Jämtlands läns landsting anser att den fortsatt gemensamma processen bör
förskjutas tills vidare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen är inte beredd att tillstyrka fortsatt deltagande i gemensam
folktandvård.
Med anledning av detta ger landstingsstyrelsen landstingsdirektören i uppdrag
att göra en fördjupad analys av konsekvenserna för Jämtlands läns landsting att
fortsätta driva folktandvården i egen regi. Analysen ska vara klar och
presenteras vid styrelsen i februari 2011.

Justerandes sign

Justerandes sign
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1. Jämtlands läns landsting anser att den fortsatt gemensamma processen bör
förskjutas tills vidare.

§ 17 Valärenden 2011 (LS/1/2011)

AER:s kommittéer 1(Economy and regional development): Val av en ledamot och en
ersättare för tiden 2011-01-01—2011-03-31

Ledamot
Harriet Jorderud

Ersättare
Thomas Andersson

AER:s kommittéer 2(Social policy and Public Health): Val av en ledamot och en
ersättare för tiden 2011-01-01—2011-03-31

Ledamot
Robert Uitto

Ersättare
Marianne Larm-Svensson

AER:s kommittéer 3(Culture, education and Youth): Val av en ledamot och en
ersättare för tiden 2011-01-01—2011-03-31

Ledamot
Runar Englund
Ersättare
Christina Eng

Bildningsutskott: Val av tre ledamöter och tre ersättare varav ordförande och vice
ordförande för tiden 2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Lena Bäckelin, ordförande
Stefan Wikén
Thomas Andersson, vice ordförande
Ersättare
Karin Österberg
Elin Hoffner
Susanne Wallner

Ekonomiutskott: Val av tre ledamöter och tre ersättare varav ordförande och vice
ordförande för tiden 2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Harriet Jorderud, ordförande
Robert Uitto
Justerandes sign
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Christer Siwertsson, vice ordförande
Ersättare
Monalisa Norrman
Anna Hildebrand
Bernt Söderman

FoU-rådet: Val av en ledamot tillika ordförande för tiden 2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Monalisa Norrman, ordförande

Etiskt utskott: Val av fem ledamöter och fem ersättare varav ordförande och vice
ordförande för tiden 2011-01-01—2014-12-31

Ledamot
Ann-Marie Johansson, ordförande
Stefan Wikén
Anna Hildebrand
Margareta Gladh, vice ordförande
Berit Johansson
Ersättare
Bengt Bergqvist
Lena Bäckelin
Elin Hoffner
Finn Cromberger
Marianne Larm-Svensson

Hyresförhandlingar med hyresgästföreningen angående landstingets bostäder: Val
av ombud för tiden 2011-01-01--2014-12-31

Ombud
Bengt Bergqvist

Inera AB: Val av ett ombud och en ombudsersättare för tiden 2011-01-01--2014-1231

Ledamot
Stefan Wikén

Ersättare
Joel Nordkvist

Jämställdhetsrådet i Jämtland län: Val av en ledamot och en ersättare för tiden
2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Monalisa Norrman, ordförande
Ersättare
Lise Hjelmgaard-Svensson
Justerandes sign
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Jämtlands läns undsättningsfond: Val av två ledamöter och två ersättare för tiden
2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Stefan Wikén
Per-Erik Wåglin

Ersättare
Monalisa Norrman
Gunnar Geijer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag: Val av två ledamöter i fullmäktige för
tiden 2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Harriet Jorderud
Joakim Persson

Länets handikappråd: Val av en ledamot tillika ordförande och en ersättare för tiden
2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Elin Hoffner, ordförande
Ersättare
Berit Johansson

Norrlands nätverk för Musikteater och Dans: Val av en ledamot i styrelsen för tiden
2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Lena Bäckelin

Personalpolitiskt utskott: Val av tre ledamöter och tre ersättare varav ordförande
och vice ordförande för tiden 2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Nomineras : Bengt Bergqvist(ordförande), Monalisa Norrman, Lars-Eric Bergman(vice
ordförande), Mats El Kott(vice ordförande)
Ordförande ställer proposition på var och en av nomineringarna och finner att Bengt
Bergqvist(ordförande), Monalisa Norrman, Lars-Eric Bergman(vice ordförande) väljs
som ledamöter i personalpolitiska utskottet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller
nomineringen av Mats El Kott röstar ”nej”, den som röstar för Lars-Eric Bergman
röstar ”ja”.
Vid voteringen avges 4 ja-röster och 1 nej-röster. Åtta ledamöter avstår från att rösta.
(Se bif voteringsprotokoll).
Justerandes sign

Justerandes sign
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Reservation

Finn Cromberger reserverar sig till förmån för nomineringen av Mats El Kott.
”Kraftfullt opponerar jag mig mot majoritetens maktfullkomlighet att förhindra
Folkpartiets nominering av Mats El Kott till ledamot tillika vice ordförande i
Personalpolitiska utskottet 2011-2014. Majoriteten har genom Robert Uitto låtit
meddela att man på inga som helst villkor accepterar Mats El Kott till detta politiska
uppdrag trots att han torde vara den mest kompetente kandidaten. Skälen tycks
godtyckliga och har inget med politik att göra utan verkar vara en personlig vendetta på
folkpartisten och juristen El Kott. El Kotts yrkesutövning där han i sin juridiska
profession företrätt anställda gentemot Landstinget får ej vara något reellt hinder. El
Kott har därutöver uttalat att han aldrig någonsin kommer att åta sig mål som kan
försätta honom i en jävsituation gentemot landstinget, så länge han är förtroendevald i
detta utskott.
För Folkpartiet är det fullständigt uteslutet att acceptera Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets inblandning i Folkpartiets nomineringsprocess.
Majoritetens arrogans inför klassisk svensk demokrati är inte till gagn för politikens
trovärdighet och är definitivt inte bra för landstingets trovärdighet.”
Ersättare
Ann-Marie Johansson
Anna Hildebrand
Berit Johansson

Rett Center - nationell samverkansgrupp för utveckling och insyn: Val av två
ledamöter för tiden 2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Harriet Jorderud
Anneli Bengtsson

Stiftelsen Zenit: Val av ett ombud och en ersättare samt nominering av en ledamot i
styrelsen för tiden 2011-01-01--2014-12-31

Ombud
Robert Uitto

Ersättare
Inger Jonsson
Ledamot i styrelsen
Stefan Wikén

Justerandes sign
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Styrelse för Föreningsarkivet: Val av en ledamot och en ersättare för tiden 2011-0101--2014-12-31

Ledamot
Stefan Wikén

Ersättare
Per-Erik Wåglin

Vård och omsorgscollege: Val av en ledamot och en ersättare i styrgruppen för tiden
2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Bengt Bergqvist

Ersättare
Lars-Eric Bergman

ZÖ-gruppen: Val av 6 ledamöter för tiden 2011-01-01--2014-12-31

Ledamot
Harriet Jorderud
Robert Uitto
Elin Hoffner
Anna Hildebrand
Christer Siwertsson
Thomas Andersson

§ 18 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen (LS/4/2011)

Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2010-08-26
Strömsunds kommun: Protokoll från sammanträdet 2010-09-07
Strömsunds kommun: Protokoll från sammanträdet 2010-09-13
Bräcke kommun: Protokoll från sammanträdet 2010-09-27
Härjedalens kommun: Protokoll från sammanträdet 2010-10-18
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2010-10-20
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2010-10-28
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2010-11-08
Demokrati och länsutvecklingsberedningen: Protokoll från sammanträdet 2010-11-29
Strömsunds kommun: Protokoll från sammanträdet 2010-11-29
Strömsunds kommun: Protokoll från sammanträdet 2010-11-30
Strömsunds kommun: Protokoll från sammanträdet 2010-11-30
Länstrafiken i jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2010-12-03
Finsam Östersund: Protokoll från sammanträdet 2010-12-03
Landstingets revisorer: Protokoll från 2010-12-14
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträdet 2010-12-14

Justerandes sign
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Patientnämnden i Jämtland län: Protokoll från sammanträdet 2010-12-16
Samordningsförbundet, Bräcke: Protokoll från sammanträdet 2010-12-17
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur: Protokoll från sammanträdet 2010-1221
Västerbottens läns landsting: Överföring av verksamheter från Västerbottens läns
landsting till Region Västerbotten från och med 2011-01-01
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 19 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2011 (LS/3/2011)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen (LS/537/2010)
2010-11-11
2010-11-17
2010-11-26
2010-12-03
Pensionsplaceringar (LS/537/2010)
2010-11-26
2010-12-03
Beslut fattade av verksamhetsområdeschef Utbildning och Utveckling
Löneöversynsförhandlingar SSR område Utbildning och Utveckling
Löneöversynsförhandlingar SKTF område Utbildning och Utveckling
Löneöversynsförhandlingar Naturvetarna område Utbildning och Utveckling
Löneöversynsförhandlingar Lärarförbundet område Utbildning och Utveckling
Löneöversynsförhandlingar Lärarnas Riksförbund område Utbildning och Utveckling
Löneöversynsförhandlingar Ledarna område Utbildning och Utveckling
Löneöversynsförhandlingar SFHL område Utbildning och Utveckling
Löneöversynsförhandlingar Ingenjörsförbundet område Utbildning och Utveckling
Löneöversynsförhandlingar Kommunal område Utbildning och Utveckling
Beslut fattade av landstingsdirektör / bitr landstingsdirektör:
Omdisponering av medel
Omdisponering av medel med anledning av Landstingsservice sänkta priser
Omdisponering av medel med anledning av ändrad prissättning
Lönerörelsen december 2010
Omdisponering utfördelad ram MDOT med anledning av förändrat beställarmönster
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslut fattade av ordföranden:
Beslut om Kurs/Konferens
MonaLisa Norrman är beviljad att delta i Nationellt dialogforum 26/1 2011
Thomas Hägg är beviljad att delta i Interreg Forum III 9-10/2 2011
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Primärvårdens dag 9/2 2011 i Stockholm
Finn Cromberger är beviljad att delta i utbildning barnkonventionen 28/2 2011 i
Östersund
Susanne Wallner är beviljad att delta i utbildning barnkonventionen 28/2 2011 i
Östersund
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

ÄRENDE TILL FULLMÄKTIGE
§ 20 Policy för mänskliga rättigheter och mångfald som
utvecklingskraft (LS/979/2009)
Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag, enligt
beslut 2009-10-20--21 § 170, att arbeta fram en policy för mänskliga rättigheter och
mångfald som utvecklingskraft.
Förslaget på policy har tagit fram efter kontakter med representanter från RBU
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, LHR Länshandikapprådet, Synskadades förbund,
Rädda Barnen, Brukarråd BUH Barn och Ungdomshabiliteringen. Vid
landstingsfullmäktigesammanträdet 2010-10-12 gavs fullmäktiges ledamöter möjlighet
att lämna synpunkter på förslag till policy och underlag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag DemLu 2010-11-29 §36: Policy mänskliga rättigheter
Policy för mänskliga rättigheter och mångfald som utvecklingskraft

BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH
LÄNSUTVECKLING

Beredningen för demokrati och länsutveckling föreslår landstingsfullmäktige besluta att
Anta policy för mänskliga rättigheter och mångfald som utvecklingskraft

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 21 Revidering av policy för uthyrning av lokaler inom
Jämtlands läns landsting (LS/12/2011)
Ärendebeskrivning

Policy för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting LS/1080/2006 beslutades
av fullmäktige 2007-10-16. Policy handlar om hur landstinget ska hyra ut lokaler och
reglerna för denna uthyrning. Policyn beskriver villkor för uthyrning, vilka typer av
lokaler som är lämpliga för uthyrning, hur uthyrningen ska gå till och vem som ansvarar.
Beredningen för demokrati och länsutveckling följer upp ärenden som beredningen
hanterat 2 år efter beslut. Beredningen har vid förfrågan till verksamhetsområde
landstingsservice om policyns funktionalitet kommit fram till att revidering erfordras.
Beredningens presidium har med sakstöd från verksamhetsområde landstingsservice
tagit fram förslag till revidering av policy.
Förändringarna handlar om att texten om att uthyrningen skall göras till marknadspris
justeras till att den ska göras till bedömt marknadsmässigt pris. Vidare föreslås texten
om subventionering av hyran ändras till att lokaler kan lånas ut kostnadsfritt till hyrare
som verkar i enlighet med landstingets verksamhetsidé.
Punkt om att landstingsservice ska skötas uthyrning längre tid än nio månader tas bort
och följande text föreslås stå i uppdrag för verksamhetsområde landstingsservice:
Uthyrning av lokaler sköts av landstingsservice, undantagen enskilda tillfällen så som
enstaka kväll eller vecka då verksamheter själva kan sköta uthyrning utan tecknande av
hyreskontrakt.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag demlu 10-11-29 §39. Policy uthyrning
Policy för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting 2007-10-16

BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH
LÄNSUTVECKLING

Beredningen för demokrati och länsutveckling föreslår landstingsfullmäktige besluta att
Reviderad policy för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting LS/1080/2006
antas.

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2011-01-26

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 22 Revidering av Patientnämndens reglemente
(LS/1755/2010)
Ärendebeskrivning

Patientnämnden har föreslagit landstingsfullmäktige justeringar av sitt reglemente.
Justeringen av reglementet innebär att punkten "att informera om de möjligheter
patienten har att vända sig till prövningsinstanser såsom hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd, Justitieombudsmannen (JO), socialstyrelsen eller länsstyrelsen." tas bort
är att det kommit en ny lagstiftning från 1 jan, Patientsäkerhetslagen, och i och med det
försvinner HSAN som prövoinstans för patienter att vända sig till. Redan tidigare har
Länsstyrelsernas verksamhet övergått till Socialstyrelsen så nu är det enbart
Socialstyrelsen som utreder patienters klagomål. I reglementet § 2 tredje punkten står
att "nämnden har att hänvisa patienter till rätt myndighet" och det täcker in detta.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Patientnämnden 2010-12-16 §75: Reglemente
Reglemente för Patientnämnden i Jämtlands län

Patientnämndens beslut

Patientnämnden föreslår landstingsfullmäktige
Reviderat reglemente för Patientnämnden antas.

Landstingsdirektörens förslag
Enligt patientnämndens förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt patientnämndens förslag.

§ 23 Utredning om förutsättningar för webbsända
landstingsfullmäktigesammanträden (LS/1171/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag, enligt
beslut 2009-10-20--21 § 172, svar på motion från Gun-Marie Axelsson (S) om
förutsättningarna för webbsända landstingsfullmäktigesammanträden, att utreda
förutsättningar för webbsända fullmäktigesammanträden. Som en del i utredningen har
landstinget i samarbete med AV-Media Jämtlands län AB webbsänt ett
landstingsfullmäktigesammanträde 2010-06-22--23. Beredningen har med sakstöd från
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-01-26

ledningsstab sekretariat sammanställt en rapport om förutsättningar för webbsända
landstingsfullmäktigesammanträden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag DemLU 2010-11-29 §38: Webb-sändning
Rapport om förutsättningar för webbsända landstingsfullmäktigesammanträden

BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH
LÄNSUTVECKLING

Beredningen för demokrati och länsutveckling föreslår landstingsfullmäktige besluta att
Webbsändningar av landstingsfullmäktiges sammanträden permanentas när det finns
ekonomiskt utrymme.

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 24 Medborgarförslag från Astrid Hedqvist om avgiftsfria
besök inom primärvården för tobaksavvänjning
(LS/753/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har fått i uppdrag av fullmäktige att ta
fram förslag på svar på medborgarförslag från Astrid Hedqvist om avgiftsfria besök
inom primärvården för tobaksavvänjning. Medborgarförslaget ska besvaras av
fullmäktige i februari 2011.
Eftersom denna beredning upphör att gälla efter dagens sammanträde föreslås att
medborgarförslaget överlämnas till beredningen för vård och rehabilitering.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Astrid Hedqvist om avgiftsfria besök inom primärvården för
tobaksavvänjning

BESLUT FRÅN BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH
KULTUR
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige

1. att ärendet får behandlas under 2011
2. att ärendet överlämnas till beredningen för vård och rehabilitering.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 25 Svar på motion från Berit Johansson (c), om
frivilligcentraler - en mötesplats för gemenskap och
frivilliga insatser (LS/1052/2008)
Ärendebeskrivning

Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har av fullmäktige fått i uppdrag att i
samarbete med beredningen för demokrati och länsutveckling ta fram förslag på svar på
motion från Berit Johansson (C) om frivilligcentraler. I motionen föreslås att landstinget
upprättar och genomför en handlingsplan för att frivilligcentraler skall startas i länet och
att arbetet sker i bred samverkan med frivilliga, organisationer, kyrkan och länets
kommuner.
Beredningen anser att motionen bör behandlas vidare inom förslag till länsgemensam
Folkhälsopolicy LS 368/2009. I detta strukturerade länsarbete med de utmaningar som
påverkar folkhälsan, utgår policyn ifrån fyra utvecklingsområden. Utvecklingsområdena
konkretiseras i lokala och regionala handlingsplaner som utvecklas inom ett
länsgemensamt folkhälsonätverk. Ett av dessa områden ”Hälsofrämjande miljö”
innehåller punkten: Att samlokalisera arenor för möten mellan alla grupper av
människor.

Beslutsunderlag

Motion från Berit Johansson (c), om frivilligcentraler - en mötesplats för gemenskap och
frivilliga insatser
Protokollsutdrag folkhälsoberedningen 2010-12-21 §53: Motion frivilligcentraler

BESLUT FRÅN BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH
KULTUR
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att motionen besvaras genom att den utreds
inom den länsgemensamma Folkhälsopolicy 2010-2015 som behandlas inom
Regionförbundet Jämtlands län med antagna ändringar.

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag

§ 26 Svar på motion från Ungdomstinget om rabattering
på bindor för barn/ungdomar under 23 år (LS/602/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har fått i uppdrag av fullmäktige att ta
fram
förslag på svar på motion från Ungdomstinget att införa rabattering på bindor för unga
kvinnor till 23 år.
Landstingets uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård enligt Hälso- och
sjukvårdslagen 4§. Bindor och tamponger är hygienprodukter och hör inte till hälso- och
sjukvården. Dessutom styrs landstinget av kommunallagen 2 kap 1§ som förbjuder att
enskilda gynnas utan stöd i annan lag.

Beslutsunderlag

Motion från Ungdomstinget om rabattering på bindor för barn/ungdomar under 23 år
Protokollsutdrag folkhälsa, livsmiljö och kultur 20101221 § 51: ungdomsting rabattering
bindor

BESLUT FRÅN BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH
KULTUR
Beredningen föreslår Landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 27 Svar på motion från Alliansen JLL om revidering av
policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik (LS/838/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för vård och rehabilitering har fått i uppdrag att ge förslag på svar på
motion från Marianne Larm-Svensson (C), Christer Siwertsson (M), Finn Cromberger
(FP) och Lars-Olof Eliasson (KD) om en revidering av policyn Ny hälso- och
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sjukvårdspolitik. Motionen ska besvaras av fullmäktige i februari 2011.
I motionen nämns att policyn inte har reviderats under de tio år som gått sedan den
fastställdes. Vissa delar i policyn anses fortfarande vara relevanta men stora förändringar
har också skett inom hälso- och sjukvårdens olika delområden och därför bör en
revidering göras.
Beredningen anser att diskussionen om ny sjukvårds- och hälsopolitik bör utgå från ett
fastställande av behovet att uttrycka denna politik i en policy, därför bör en
behovsanalys göras.
I en policy om Ny hälso- och sjukvårdspolitik behövs överlag hänsyn tas till de relevanta
ändringar som skett inom policyns områden sedan 2000, samt till de ändringar som
behöver genomföras för att få en bra och heltäckande hälso- och sjukvårdspolitik.
Beredningen rekommenderar att detta uppdrag ges till beredningen för vård och
rehabilitering och att ärendet LS 666/2010 om hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete införlivas i uppdraget, som en viktig del för att arbeta
fram en heltäckande hälso- och sjukvårdspolitik.

Beslutsunderlag

Motion från Alliansen JLL om revidering av policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik
Protokollsutdrag VoR-beredningen 2010-12-14: Ny hälso- och sjukvårdspolitik

BESLUT FRÅN BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Beredningen för vård och rehabilitering
1. ges uppdraget att behandla policyn Ny hälso-och sjukvårdspolitik
2. och att ärendet LS 666/2010 om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
införlivas i uppdraget

Landstingsdirektörens förslag
1. Motionen bifalls.

2. Enligt beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Motionen bifalls.

2. Enligt beredningens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28 Svar på motion från Finn Cromberger (FP)
avkastningen från pensionskapitalets vindkraftsatsning
(LS/1216/2010)
Ärendebeskrivning

Finn Cromberger har kommit in med en motion där han vill att det skrivs in på lämpligt
ställe, exempelvis i pensionspolicyn, att de vinster som landstingets pensionskapital gör
på vindkraftsinvesteringen verkligen direkt kommer pensionstagarna/pensionskapitalet
till del och inte går in i landstingets allmänna ekonomi.
För närvarande ingår avkastningen på pensionsportföljen, i form av finansiella intäkter, i
landstingets resultat och förbrukas fortlöpande i landstingets verksamhet. Detta gäller
även den förväntade avkastningen på vindkraftsinvesteringen. Om man ska kunna
förhindra att avkastningen på vindkraft förbrukas i landstingets verksamhet, krävs det
att det budgeterade resultatet för kommande år höjs med ett belopp som motsvarar
föregående års avkastning på vindkraftsinvesteringen. Införandet av en föreskrift i ett
policydokument om hur delar av resultatet ska hanteras skulle innebära en
detaljreglering som leder till minskad handlingsfrihet och riskerar att försvåra
budgetprocessen. Landstingets politiker har redan idag en möjlighet att ta hänsyn till
avkastningen på vindkraftsinvesteringen och andra omständigheter när de varje år
arbetar med att fastställa kommande års budgeterade resultat i landstingsplanen.

Beslutsunderlag

Motion från Finn Cromberger (FP) avkastningen från pensionskapitalets
vindkraftsatsning

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande

Finn Cromberg yrkar att motionen ska bifallas.

Proposition

Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag on Finn Crombergers
bifallsyrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29 Svar på motion från Thomas Andersson och Marianne
Larm-Svensson (C) Handlingsplan för en levande
landsbygd (LS/1173/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-10-12 beslut om att till landstingstyrelsen fördela en
motion från T Andersson (C) och M Larm-Svensson(C) om en handlingsplan för en
levande landsbygd.
Ansvaret för regional utveckling, där landbygdsutveckling utgör en viktig del, ligger fr o
m den förste januari 2011 hos det nybildade Regionförbundet Jämtlands län. Det
ankommer då på förbundets direktion att utifrån sitt uppdrag besluta om vilka särskilda
handlingsplaner som behöver upprättas. I direktionens reglemente. framgår bl a att
ägarnas fullmäktige kan väcka ärenden hos direktionen.

Beslutsunderlag

Motion från Thomas Andersson och Marianne Larm-Svensson (C) Handlingsplan för
en levande landsbygd

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande

Thomas Andersson yrkar att motionen ska bifallas och att landstinget väcker frågan i
Regionförbundets styrelse.
Finn Cromberger yrkar bifall på Thomas Anderssons yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och T Andersson
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson och Berit Johansson, Christer Siwertsson
och Susanne Wallner till förmån för Thomas Andersson bifallsyrkande.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30 Motion från Finn Cromberger (FP) vad kostar en
operation i vårt landsting (LS/1215/2010)
Ärendebeskrivning

Finn Cromberger har i en motion till fullmäktige krävt att landstinget tar fram en
prislista på de vanligast förekommande kirurgiska ingreppen som utförs på Östersunds
sjukhus. Syftet är att kunna avgöra om det är billigare att utföra operationer och andra
kvalificerade medicinska ingrepp på Östersunds sjukhus jämfört med att skicka patienter
till andra sjukhus för samma behandling.
Trots avsaknad av prislista tycks man på landstinget alltid veta, vilket Finn Cromberger
finner besynnerligt, att det är dyrare att göra medicinska ingrepp på andra sjukhus än på
Östersunds sjukhus.
Landstingsstyrelsen behöver ytterligare tid för att ta fram svar på motionen.

Beslutsunderlag

Motion från Finn Cromberger (FP) vad kostar en operation i vårt landsting

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får uppskov med att svara på motionen till i april 2011.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får uppskov med att svara på motionen till i april 2011.

§ 31 Landstingsstyrelsens uppsiktsplikt
•

Landstingsbostäder AB (Marianne Ottersgård)

•

Länstrafiken i Jämtland AB (Marianne Ottersgård)

•

Transitio AB (Marianne Ottersgård)

Landstingsstyrelsen kommentar

Landstingsstyrelsen ser inget att anmärka på bolagens skötsel i förhållande till
ägardirektiven. Styrelsen avser att speciellt bevaka konsekvenserna av den nya
lagstiftningen både för Landstingsbostäder och för Länstrafiken.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32 Information
Tisdagen den 25 januari

•

Information om Revisionsplan för 2011 (Mona Nyberg)

•

Revisorernas granskning av fakturor och bensinkort (Majvor Enström/Mattias
Holmetun)

•

Landstingets svar på revisorernas granskningen (Karin Strandberg Nöjd)

•

Ledningssystem samt internrevision (Helge Jonsson)

•

Planeringsförutsättningar 2012 (Sigbritt Johnsén)

•

Information om regionalt cancercentrum(RCC) (Ingela Jönsson)

•

Information om utredning angående gemensam folktandvårdsorganisation av
norrlandslänen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten (Kristin
Gahnström Jonsson)

•

Utbildning i allmän handling, speciellt e-post till enskild politiker (Helge
Jonsson)

•

Aktuella internationella frågor (Lena Bergeskär)

•

Regelverk för särskilda avtalspensionen (Björn Ahlnäs)

•

Information från Regionförbundet Jämtlands län (Robert Uitto)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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