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§ 153 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 extraärenden tas upp
Beslut om hantering av betalning i sjukhusentrén(LS/261/2011)
Svar på remiss om ökad patientsäkerhet genom förbättrade läkemedelsförpackningar (LS/918/2011)
2. Hälsoval 2012(LS/848/2011) utgår
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 154 Information från landstingsstyrelsens utskott
Ekonomiutskottet
• Landstingsplan 2012-2014
• Landstingsplan 2013-2015
• Länstrafikens kostnader
Etiska utskottet
• Etikcertifiering och patientcentrum
• Nationella etikkonferens
• Etikarbetet inom Verksamhetsområde medicin
Bildningsutskottet
• Kulturplanen
• Ung kultur
• Resurser på verksamhetsområde kultur
• Elevansökning till Åsbygdens naturbruksgymnasium
• Elevbostäder på Bäckedal
• Övergång till Regionförbundet

§ 155 Landstingsdirektörens rapport
•

•

Justerandes sign

Rapport från ledningsstaberna
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om den tidigare utsända sammanställningen över pågående aktiviteter i ledningsstaberna.
Norrlandstingens regionförbunds möte med frågor om, folkhälsa, remitteringsströmmar, prislistor vid NUS, abonnemang på videokonsultationer och teleradiologi, årsstatistik om riks- och regionsjukvård, revisionsrapporter samt
screening för bukaortaaneurysm
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•

Kollektivtrafikmyndigheternas medlemskap i Svensk kollektivtrafik

§ 156 Svar på remiss: Betänkandet Skadestånd och
Europakonventionen (SOU 2010:87) (LS/540/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att lämna synpunkter på utredningen
Skadestånd och Europakonventionen, SOU 201:87. I flera rättsfall har konstaterats att
reglerna om statens ansvar enligt skadeståndslagen innebär att Sverige inte fullt ut
uppfyller sina åtaganden enligt Europakonventionen. Med de ändringar i lagstiftningen
som utredningen föreslår kommer Sverige att uppfylla åtagandena enligt konventionen
vad gäller möjligheten till ersättning vid kränkningar av konventionen. Utredningens
förslag bör därför tillstyrkas.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av utredningen Skadestånd och Europakonventionen, SOU 2010:87
Yttrande över utredningen Skadestånd och Europakonventionen, SOU 2010:87

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till Justitiedepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Justitiedepartementet enligt utarbetat förslag.

§ 157 Svar på remiss: Rehabiliteringsrådets
slutbetänkande (SOU 2011:15) (LS/528/2011)
Ärendebeskrivning
Landstinget har fått möjlighet att lämna synpunkter på Rehabiliteringsrådets
slutbetänkande Betänkandet handlar om utformning av den framtida
rehabiliteringsgarantin. Rådet föreslår bland annat att insatser för diagnoserna lättare
psykisk ohälsa och ospecifik smärta i rygg axlar och nacke ska sättas in tidigt helst inom
två månaders sjukfrånvaro, att ett kvalitetsregister för insatser inom garantin införs, ett
kunskapscentrum inrättas med syfte att analysera data från kvalitetsregistret samt ett
antal förslag på förändringar av rehabiliteringsarbetet inom områdena Neurologi och
Cancer.
Landstinget instämmer i delar av utredningens förslag om diagnosgrupper,
arbetsgivarnas medverkan och arbetsmetoder, men har synpunkter på förslagen om hur
kvalitetsarbete ska utföras och utredningens förslag till avgränsning av målgrupper och
vissa metoder.

Beslutsunderlag
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av Rehabiliteringsrådets slutbetänkande
Yttrande över Rehabiliteringsrådets slutbetänkande

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till rehabiliteringsrådet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till rehabiliteringsrådet enligt utarbetat förslag.

§ 158 Svar på landstingets revisorers granskningen av
förvaltade fonder (LS/612/2011)
Ärendebeskrivning
Revisionskontoret har, på uppdrag av landstingets revisorer, genomfört en granskning
av förvaltade fonder. Syftet har varit att granska om landstingets förvaltning av stiftelser
sker i enlighet med gällande regelverk, om den interna kontrollen är tillräcklig samt om
förvaltningen sker i enlighet med urkunderna.
Revisorerna konstaterar sammanfattningsvis att förvaltningen är tillfredsställande och
sker på ett ändamålsenligt sätt.
Som förbättringsområden anger revisorerna att
•
•
•

det bör undersökas om stiftelsernas förmögenheter kan förvaltas gemensamt
och om det då kan uppnås högre avkastning.
grunden för den förvaltningsavgift som uttas bör grundas på objektiva fakta som
kan styrkas samt fastställda schabloner.
förvaltningsavgiften som påförs varje fond bör attesteras av annan än den som
ingår i förvaltningsfunktionen.

Förvaltning av landstingets fonder är ett ansvarsfullt uppdrag som landstinget försöker
utföra på bästa sätt landstinget kommer därför att se över både förvaltningsavgifterna
och attesträtten.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskningen av förvaltade fonder(missiv)
Revisionsrapport: Förvaltningen av stiftelser inom Jämtlands läns landsting
Svar på revisorernas granskning av förvaltade fonder

Landstingsdirektörens förslag
1. Svar avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att undersöka skäligheten av storleken på
förvaltningsavgiften.
Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att undersöka skäligheten av storleken på
förvaltningsavgiften.

§ 159 Svar på landstingets revisorers granskning av
byggprocessen (LS/614/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har genomfört en granskning av byggprocessen inom Jämtlands
läns landsting. Revisionen är genomförd av revisionsfirman Ernst & Young under
december 2010 till mars 2011.
Granskningen som redovisats i en rapport har lyft fram ett antal förslag till fortsatt
utveckling och kvalitetssäkring av fastighets. I rapporten lyfts bland annat fram:
• Upphandlingspolicyn uppdateras i enlighet med LOU
• Processbeskrivningen kompletteras med stödmallar enligt LOU
• Tydligare rutiner för upphandlingsstrategi, annonsering, anbudsutvärdering och
internkontroll tas fram.
• Förbättra kvalitetssäkringen av förfrågningsunderlag och att ställa samma
kontrollkrav på huvud entreprenör som underentreprenörer.
Fastighetsorganisationen ser mycket positivt på den revision som genomförts och
kommer att vidareutveckla det processarbete som pågått på fastighetsavdelningen under
senaste året samt komplettera med de synpunkter som revisionen lyft fram.
Yttrande har tagits fram med sakstöd av fastighetsorganisationen.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av byggprocessen
Svar på revisorernas granskning av byggprocessen

Landstingsdirektörens förslag
Svar avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160 Kompetensförsörjningsstrategi för Jämtlands läns
landsting (LS/834/2011)
PROTOKOLLSUTDRAG PERSONALPOLITISKA UTSKOTTET 201105-03:
§ 39 Kompetensförsörjningsstrategi
Personalpolitiska utskottet har fått i uppdrag från landstingsstyrelsen att revidera
strategier utifrån den personalpolitiska policyn. Utskottets förslag har överlämnats till
landstingsstyrelsen för beslut.
Vid dagens sammanträde har frågan återkommit för en kompletterande diskussion och
Annie Åsén redovisar en komplettering av utbildningsuppdraget.

Personalpolitiska utskottets beslut
1. Beslut om kompetensförsörjningsstrategin från 2011-04-06 § 30 återtas.
2. Personalpolitiska utskottet ger Annie Åsén i uppdrag att komplettera
kompetensförsörjningsstrategin med skrivning om kompetensutveckling och
utbildningsuppdraget.
3. Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Kompletterande kompetensförsörjningsstrategi 2011-2014 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Kompletterande kompetensförsörjningsstrategi 2011-2014 antas.

§ 161 Hälso- och arbetsmiljöstrategi för Jämtlands läns
landsting (LS/835/2011)
PROTOKOLLSUTDRAG PERSONALPOLITISKA UTSKOTTET 201104-06:
§ 31 Arbetsmiljöstrategi
Personalpolitiska utskottet har fått i uppdrag från landstingsstyrelsen att revidera
strategier utifrån den personalpolitiska policyn. Utskottets förslag överlämnas till
landstingsstyrelsen för beslut.
Malin Bergstrand-Edfeldt presenterar förslag till Hälso- och arbetsmiljöstrategi för
perioden 2011-2014.
Målen med strategin är följande:
• God folkhälsa – Landstingets alla verksamheter ska ha ett hälsofrämjande
förhållningssätt
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•
•

•

God vård – Landstingets tand-, hälso- och sjukvård ska inge trygghet och
förtroende
Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser – Landstinget ska utveckla
medarbetarskapet så att alla ges förutsättningar att vara delaktiga i såväl
planeringsarbete, som utvecklings- och förbättringsarbete. Landstinget ska sträva
mot att vara en mönsterarbetsplats. Landstinget ska arbeta med att utveckla
ledarskapet i organisationen – med utgångspunkt i verksamhetsutveckling,
hälsosamt arbetsliv och medarbetarnas utveckling. Landstinget ska klara
kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
God ekonomi – Landstinget ska uppnå och bibehålla en styrka i ekonomin.

En handlingsplan ska utarbetas för varje strategi.

Beslutsunderlag
Hälso- och arbetsmiljöstrategi 2011-2014

Personalpolitiska utskottets beslut
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen att
Hälso- och arbetsmiljöstrategi 2011-2014 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Hälso- och arbetsmiljöstrategi 2011-2014 antas.

§ 162 Lönestrategi för Jämtlands läns landsting 20112013 (LS/450/2011)
PROTOKOLLSUTDRAG PERSONALPOLITISKA UTSKOTTET 201103-09:
§20 Lönestrategi för Jämtlands läns landsting 2011-2013
(LS/450/2011)
Ärendebeskrivning
Personalpolitiska utskottet har fått i uppdrag från landstingsstyrelsen att revidera
strategier utifrån den personalpolitiska policyn. Utskottets förslag överlämnas till
landstingsstyrelsen för beslut.
Personalpolitiska utskottet har utarbetat en lönestrategi med följande mål:
• Landstinget ska ha löner som är konkurrenskraftiga i förhållande till omvärlden
och enligt landstingets grunder för lönesättning.
• Landstingets medarbetare ska ha kunskap om grunderna för landstingets
lönesättning.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•
•

Landstinget ska ha tydliga regler, riktlinjer och anvisningar som stöd vid
lönesättningar.
Landstinget ska föra samman arbetsvärdering, individbedömning och marknad
till enhetlig lönepolitik/lönestruktur.

Lönestrategin ska kompletteras med handlingsplan för perioden 2011-2013. I
handlingsplanen anges aktivitet, mått och målvärde samt ansvarig.

Beslutsunderlag
Lönestrategi 2011-2013

Personalpolitiska utskottets beslut
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Lönestrategi 2011-2013 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Lönestrategi 2011-2013 antas.

§ 163 Utseende av stipendiat Landstingets
kulturstipendium 2011 (LS/432/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings kulturstipendium till Peterson-Bergers minne är avsedd att
stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom
litteratur, musik, bildande konst, teater, film, dans och andra jämförbara områden.
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur har i uppdrag att till landstingsstyrelsen
föreslå kandidater till landstings kulturstipendium till Peterson-Bergers minne 2011. Det
har kommit in 25 nomineringar. Priset är på 50 000 kronor som fördelas lika på fem
stipendier. Beredningen har med sakstöd från verksamhetsområde kultur tagit fram ett
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag verksamhetsområde kultur landstings kulturstipendier 2011.
Protokollsutdrag beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur 2011-05-11 §19:
kulturstipendium

Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur beslut
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsstyrelsen
Landstingets kulturstipendium till Peterson-Bergers minne tilldelas:
- Markus Ernehed - jazz/electro
- Anna Sivertsson -film/foto
- Katarina Widegren - textil
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- Daniel Eliasson- musik
- Frida Hagman – sång

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 164 Utseende av pristagare Landstingets kulturpris
2011 (LS/433/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings kulturpris till Peterson-Bergers minne är avsedd att stödja och
uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur,
musik, bildande konst, teater, film, dans och andra jämförbara områden.
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur har i uppdrag att till landstingsstyrelsen
föreslå kandidater till landstings kulturpris till Peterson-Bergers minne 2011. 13
nomineringar har inkommit. Priset är 30 000 kr. Beredningen har med sakstöd från
verksamhetsområde kultur tagit fram ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag verksamhetsområde kultur landstingets kulturpris 2011
Protokollsutdrag beredningen för demokrati 2011-05-11 §18: kulturpris

Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur beslut
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsstyrelsen
Landstingets kulturpris till Peterson-Bergers minne tilldelas Duo Gelland
Motivering: Violinduon Duo Gelland har i snart 20 år har etablerat sig som en ensemble
i världsklass. Deras framgångsrika arbete i skolor och förskolor bidrar till att både sprida
och utveckla den klassiska konstmusiken. Duo Gelland verkar i Jämtland men har hela
världen som arbetsfält.

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165 Utseende av pristagare Samiskt kulturstipendium
2011 (LS/434/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings samiska stipendium syftar till att bevara och föra vidare det
samiska kulturarvet.
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur har i uppdrag att till landstingsstyrelsen
föreslå kandidater till landstings samiska kulturstipendium 2011. 4 nomineringar har
inkommit. Priset är 10 000 kr. Beredningen har med sakstöd från verksamhetsområde
kultur tagit fram ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag verksamhetsområde kultur landstingets samiska stipendium 2011
Protokollsutdrag beredningen för demokrati 2011-05-11 §20: samiskt stipendium

Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur beslut
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsstyrelsen
Landstingets samiska kulturstipendium tilldelas Åsa Virdi Kroik.
Motivering: Åsa Virdi Kroik har genom mångårigt engagemang med forskning och
spridning av kunskap om samisk kultur, religion och historia bidragit till att bevara och
föra vidare det samiska kulturarvet.

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 166 Utseende av mottagare av Årets folkhälsoinsats
2011 (LS/112/2011)
Ärendebeskrivning
Jämlands läns landstings folkhälsopris ”Årets Folkhälsoinsats” är avsett att tilldelas
enskild/enskilda personer, organisationer, sammanslutningar eller offentlig verksamhet
som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar
folkhälsan inom Jämtlans län. Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som
främjar hälsa och förebygger ohälsa. Insatser ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt
välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur har i uppdrag att till landstingsstyrelsen
föreslå kandidat till Årets Folkhälsoinsats 2011. Det har kommit in 16 nomineringar.
Priset är 10 000 kr. Beredningen har med sakstöd från Folkhälsocentrum tagit fram ett
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag beredningen för demokrati 2011-05-11 §21. Folkhälsoinsats

Beslut av beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsstyrelsen
Årets Folkhälsoinsats 2011 går till Anders Hedén körledare ”Sång för alla”.
Motivering: Anders Hedén visar med sin positiva och jämlika människosyn på kulturens
kraft och vad den kan ge till människors välbefinnande och livskvalité via körsång.

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 167 Fortsatt försök med kallelse som bussbiljett till och
från Östersunds sjukhus (LS/623/2010)
Ärendebeskrivning
Landstinget har inlett ett försök med kallelse som bussbiljett till och från Östersunds
sjukhus under perioden 2010-09-01—2011-06-30. Försöket är ett samarbete med
Länstrafiken, Östersunds kommun och Stadsbussarna.
Tanken var att försöket skulle ske enligt följande:
• Resenären uppvisar tillämplig del av kallelsen för busschauffören. Resa på
kallelse är enbart giltig för det på kallelsen angivna datumet. I annat fall får biljett
lösas på vanligt sätt och skickas in till Länstrafiken för bidrag.
• En särskild kod används av busschauffören och sjukresorna faktureras i klump
månadsvis i efterskott av Länstrafiken.
• Länstrafiken och Stadsbussarna erbjuder rabatterat pris under försöksperioden:
 Länstrafiken 10% per resa
 Stadsbussarna 10 kr per resa
• Försöket följs och utvärderas under hela perioden varefter nytt beslut fattas i
juni 2011 om modellen skall fastställas, tas bort, förändras och/eller utvecklas
till att omfatta även till och från primärvårdens anläggningar.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Under utvärderingens gång har det konstaterats att antalet bussresenärer har ökat
kraftigt men kostnaden för detta är inte av sådan art att det innebär en fördyring för
landstinget. Kostnaderna totalt för taxiresor, egen bil och buss inte har ökat, tvärtom har
en viss minskning kunnat konstateras.
Personalen inom landstingets verksamhetsområden är odelat positiv och ser möjligheten
att på ett bra sätt styra resanden från egen bil och taxi till kollektivtrafik.
Patienter som hört av sig är väldigt positiva förutom de som av någon anledning inte
kunnat ta del av försöket. De har varit kritiska till att de inte omfattas av reglerna och
vill alltså själva ha möjlighet att åka fritt på en kallelse. En sådan grupp är föräldrar till
sjuka barn, där barnet åker gratis på bussarna men föräldern (som har rätt till att åka
med som anhörig) kan inte åka på barnets kallelse utan får lösa biljett som vanligt. En
annan grupp är personer med färdtjänsttillstånd och alltså har rätt att åka taxi istället för
kollektivtrafik. De vill slippa egenavgiften mot uppvisande av kallelsen, vilket de alltså
inte får med dagens regelverk.
Försöket visar att en kallelse som biljett kan bidra till ett ökat resande med
kollektivtrafik och utifrån en miljöaspekt är detta positivt. Långsiktigt kan det ge ett
ändrat resemönster vilket hela samhället tjänar på. Försöket visar också att det sannolikt
inte leder till ökade kostnader för landstinget.
Att ha kvar systemet med texten ”Denna kallelse gäller även som bussbiljett” ger dock
stora möjligheter till felaktigt nyttjande. I princip är det inget som hindrar en person från
att lägga upp en mall i sin dator, utformad som en kallelse, och skriva ut till både släkt
och vänner. Man kan lätt ändra både namn och datum och dagens kallelser har inga
särskilda utformningar som gör att en busschaufför kan kontroller huruvida den är äkta
eller inte. På lång sikt går detta system inte att ha kvar.
En förutsättning för permanentning av systemet är därför en streckkodslösning som är
svår att kopiera och där man kan lägga in information om vem som reser och vilken
mottagning man skall till. Det ger bättre möjligheter till kostnadsstyrning och även
stickkontroller om patienten försöker skicka in begäran om reseersättning med egen bil
trots att han/hon rest med kollektivtrafik.
Streckkodsläsare på bussarna är dock förenat med en kostnad som inte är helt klarlagd
ännu. Dessutom utreds vilka möjligheter landstingets administrativa vårdsystem och
skrivare har att skriva ut streckkoder på kallelserna. Om streckkodslösning inte är möjlig
återstår andra varianter att pröva, exempelvis bifoga bussbiljett i kallelsen.
Sammantaget uppväger fördelarna nackdelarna (oavsett teknisk lösning) varför en
permanentning förordas.

Landstingsdirektörens förslag
1. Försöket kallelse som bussbiljett permanentas under förutsättning att en fortsatt
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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överenskommelse med Länstrafiken och Stadsbussarna kommer till stånd.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att välja tekniska lösningar, i första hand teknik
med streckkoder. Om kostnader för streckkoder blir för hög ska annan lösning
väljas.
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda vilka patientgrupper (utöver i försöket
ingående) som ska omfattas och huruvida primärvård och tandvårdens patienter
skall ingå.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Försöket kallelse som bussbiljett permanentas under förutsättning att en fortsatt
överenskommelse med Länstrafiken och Stadsbussarna kommer till stånd.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att välja tekniska lösningar, i första hand teknik
med streckkoder. Om kostnader för streckkoder blir för hög ska annan lösning
väljas.
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda vilka patientgrupper (utöver i försöket
ingående) som ska omfattas och huruvida primärvård och tandvårdens patienter
skall ingå.

§ 168 Disponering av medel ur investeringsplan 20112013 (LS/690/2010)
Ärendebeskrivning
I 2011 års investeringsplan finns 1,1 miljon avsatt till landstingsstyrelsens förfogande.
Två önskemål har inkommit från verksamheterna till fastighetsanpassningar för att
förbättra arbetssätt med bättre vårdhygien och ekonomi som resultat.
Område Medicin föreslår att man i samband med ombyggnaden av plan 10 neurologen
som påbörjas under hösten bygger om fyra stycken fyrpatientsalar till tvåpatientsalar.
Syftet är bättre vårdhygien men ger även bättre patientmiljö. Kostnad för ombyggnaden
600 000 kronor.
Område Psykiatri föreslår ombyggnad av avdelning 4B som skall ta hand om delar av
verksamheten från avdelning 5A som läggs ner. Resultatet är en effektivisering av
verksamheten och en bättre ekonomi med bibehållen funktion. Kostnad för
ombyggnaden 500 000 kronor.

Landstingsdirektörens förslag
1. Ombyggnad av fyra fyrbäddssalar till tvåbäddsalar på plan 10 till en kostnad av
600 000 kronor genomförs.
Justerandes sign

Justerandes sign
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2. Ombyggnad av avdelning 4B till en kostnad av 500 000 kronor genomförs.
3. Kostnader för ombyggnaderna tas ur medel som står till landstingsstyrelsen
förfogande i Investeringsplan 2011.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Ombyggnad av fyra fyrbäddssalar till tvåbäddsalar på plan 10 till en kostnad av
600 000 kronor genomförs.
2. Ombyggnad av avdelning 4B till en kostnad av 500 000 kronor genomförs.
3. Kostnader för ombyggnaderna tas ur medel som står till landstingsstyrelsen
förfogande i Investeringsplan 2011.

§ 169 Borgensförbindelser för tågfordon till Mittnabo
(Vagnbolaget Transitio) (LS/52/2006)
Ärendebeskrivning
I juni 2006, § 64, beslutade landstingsfullmäktige 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.
Borgensmännens (svenska landsting eller regioner (totalt 19)) samlade ansvar enligt
sådana borgensförbindelser är dock vid var tid begränsat till ett belopp om 8 mdkr.
AB Transitios ansvar är att 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.
Avtal om reglering av regressrätt har upprättats (Avtal reglering regressrätt dnr
LS/52:9/2006). Regressrätten innebär att om en Borgensman har erlagt betalning till
eller skriftligen krävs på betalning av en eller flera av Vagnbolagets borgenärer med
anledning av Borgensförbindelsen (”Infriande Borgensman”) ska Infriande Borgensman
ha rätt att av övriga Borgensmän erhålla respektive Borgensmans andel av det erlagda
beloppet.
Sedan en längre tid tillbaka pågår upphandling av finansiering avseende de fordonsanskaffningar som AB Transitio gjort på uppdrag av några av sina ägare i slutet av 2008
Justerandes sign

Justerandes sign
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och början av 2009. Anskaffningsuppdragen kommer från följande huvudmän/ägare:
- Norrtåg AB
- Värmlandstrafiken
- Länstrafiken Kronoberg
- Hallandstrafiken
- Kalmar Läns Trafik
Anskaffningssumman för ovanstående fordon och komponenter uppgår till sammanlagt
3,2 mdkr. Det totala borgensengagemanget inklusive de nu aktuella finansieringsavtalen beräknas per 2011-07-01 uppgå till ca 7,1 mdkr, d v s under borgensutfästelsens
tak på 8 mdkr.
Under tiden som AB Transitio försökt hitta en bra långsiktig finansieringslösning har
kortsiktiga avtal om finansiering tecknats (bryggfinansiering). I november 2010
beslutade landstingsstyrelsen om borgen för det senaste avtalet om kortsiktig
finansiering som gäller till 30 juni 2011.
Det första steget för en långsiktig finansieringslösning är klart och omfattar en låne/leaselösning med Svensk Exportkredit/SEB om 780 mkr. Landstingsstyrelsen fattade
beslut om att teckna borgen för detta i februari 2011.
Avtalen för de återstående delarna av AB Transitios långsiktiga finansiering är nu klara.
De avtal som ingår i den aktuella delfinansieringen är:
1. Leasing kontrakt mellan AB Transitio och Skandinaviska Enskilda Banken AB
(anskaffningsvärde högst 808 000 000 SEK)
2. Leasingkontrakt mellan AB Transito och Skandinaviska Enskilda Banken AB
(anskaffningsvärde högst 760 000 000 SEK)
3. Nordiska Investeringsbanken och AB Transitio proprieborgensåtagande
160 000 000 SEK
4. AB Transito och AB Svensk Exportkredit låneavtal om 485 000 000 SEK
Detta avser den resterande del där bryggfinansiering ersätts av långa finansieringar.

Beslutsunderlag
Borgensförbindelser/proprieborgen för AB Transitio
Avtal om reglering av regressrätt.

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstinget tecknar borgen för AB Transitios förpliktelser enligt avtal om
proprieborgen AB Transitio och Skandinaviska Enskilda Banken AB
808 000 000 SEK
2. Landstinget tecknar borgen för AB Transitios förpliktelser enligt avtal om
proprieborgen AB Transitio och Skandinaviska Enskilda Banken AB
760 000 000 SEK
Justerandes sign

Justerandes sign
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3. Landstinget tecknar borgen för AB Transitios förpliktelser enligt avtal om
proprieborgen Nordiska Investeringsbanken och AB Transitio 160 000 000 SEK
4. Landstinget tecknar borgen för AB Transitios förpliktelser enligt avtal om
proprieborgen AB Transitio och AB Svensk Exportkredit 485 000 000 SEK.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstinget tecknar borgen för AB Transitios förpliktelser enligt avtal om
proprieborgen AB Transitio och Skandinaviska Enskilda Banken AB
808 000 000 SEK.
2. Landstinget tecknar borgen för AB Transitios förpliktelser enligt avtal om
proprieborgen AB Transitio och Skandinaviska Enskilda Banken AB
760 000 000 SEK.
3. Landstinget tecknar borgen för AB Transitios förpliktelser enligt avtal om
proprieborgen Nordiska Investeringsbanken och AB Transitio 160 000 000
SEK.
4. Landstinget tecknar borgen för AB Transitios förpliktelser enligt avtal om
proprieborgen AB Transitio och AB Svensk Exportkredit 485 000 000 SEK.

§ 170 Landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation från
och med 2012 (LS/853/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2004-06-16 – 17, § 133, om
inriktningsdokument för Landstingsplan 2005-2007, Att skifta perspektiv. Av
dokumenten framgår den organisation som skulle gälla för landstinget från 2005 och
framåt. I landstingsplan 2005 – 2007 beslutades organisationen i detalj. Beslutet
medförde också att den dittillsvarande principen, att landstingsstyrelsen beslutade om
sin organisation utifrån principer angivna av fullmäktige, upphörde. Landstingstyrelsen
har i Ärende LS/830/2011 föreslagit landstingsfullmäktige att fatta beslut om principer
för landstingsstyrelsen förvaltnings organisation och att överlåta till landstingsstyrelsen
att besluta om sin organisation.
De principer som föreslås ska gälla är att förvaltningsorganisationen ska vara enkel och
tydlig, främja mål- och resultatuppfyllelse och en effektiv resursanvändning.
Verksamheten ska organiseras så att den enkelt kan samordnas. Verksamheten ska vara
indelad i organisatoriska enheter med tydligt verksamhets- och resultatansvar. Antalet
organisatoriska nivåer ska styras av verksamhetens behov. Organisationen ska vara
flexibel och snabbt kunna anpassas efter verksamhetens krav. Beslut om organisation
kan därför fattas på olika nivåer i organisationen. Ansvar och befogenheter ska anpassas
till den organisatoriska enhetens verksamhetsansvar.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(60)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

Ett pm om Landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation har upprättats inom
Ledningsstab sekretariat. Under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar beslut om
de föreslagna principerna för landstingstyrelsens förvaltningsorganisation föreslås att
landstingsstyrelsens verksamhet organiseras utifrån följande förutsättningar.
•
•

•
•
•

•

Förvaltningsorganisationen ska ledas av landstingsdirektören som har det
övergripande och sammanhållande ansvaret för verksamheten.
Verksamheten ska vara indelad i verksamhetsområden till det antal som behövs
för att uppnå god måluppfyllelse, få en ändamålsenlig ledning och styrning och
en effektiva arbetsorganisation.
Antalet medarbetare per chef ska anpassas till vad som ger en ändamålsenlig
ledning och styrning samt möjliggör ett gott ledarskap.
En chef ska ha ett samlat verksamhetsansvar.
Verksamhetsområdeschef kan tillika vara verksamhetschef enligt Hälso- och
sjukvårdslagen, men kan om det bedöms ändamålsenligt, inrätta en ledningsnivå,
verksamhetschef med ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen, under
verksamhetsområdeschefen.
Utöver det får ledningsnivåer inrättas efter vad som krävs för att organisationen
ska ha en ändamålsenlig ledning och styrning samt möjliggör ett gott ledarskap.

Utifrån dessa principer får landstingsdirektören besluta om organisationen för
landstingsstyrelsens verksamhet.

Beslutsunderlag
Landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation
Protokoll Landstingskommittén 2011-05-23

Landstingsdirektörens förslag
Under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar beslut om föreslagna principer för
landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation beslutar landstingsstyrelsen följande.
1. Förslagna förutsättningar för landstingsstyrelsen förvaltningsorganisation
fastställs.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att utifrån förutsättningarna besluta om
förvaltningsorganisationen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar beslut om föreslagna principer för
landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation beslutar landstingsstyrelsen följande.
1. Förslagna förutsättningar för landstingsstyrelsen förvaltningsorganisation
fastställs.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att utifrån förutsättningarna besluta om
Justerandes sign

Justerandes sign
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förvaltningsorganisationen.

§ 171 Likviditetsrapport april 2011 (LS/422/2011)
Ärendebeskrivning
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under första tertialet
2011 av landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och
pensionsportfölj.

Beslutsunderlag
Likviditetsrapport april 2011

Landstingsdirektörens förslag
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

§ 172 Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar 2012
(LS/661/2011)
Ärendebeskrivning
Enligt punkt 2.4.3 i landstingsstyrelsens reglemente ska landstingsstyrelsen för varje
kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

Landstingsdirektörens förslag
Följande sammanträdesdagar fastställs för 2012:
24-25 januari
21-22 februari
27-28 mars
24-25 april
29-30 maj
28 augusti
27-28 september
23-24 oktober
27-28 november
11 december
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Följande sammanträdesdagar fastställs för 2012:
24-25 januari
Justerandes sign
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21-22 februari
27-28 mars
24-25 april
29-30 maj
28 augusti
27-28 september
23-24 oktober
27-28 november
11 december

§ 173 Nominering av styrelseledamöter i Stiftelsen
Norrlandsfonden (LS/759/2011)
Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet ansvara för val till ledamöter i styrelsen i Stiftelsen Norrlandsfonden. Stiftelsens uppdrag är att, genom att tillhandahålla finansiering, främja små och
medelstora företags utveckling i regionen. Enligt stiftelsestadgarna ska de fem norra
landstinget nominerar två ledamöter var, en man och en kvinna. Landstingen kan
delegera nomineringen till annat organ. Det nyinrättade Regionförbundet Jämtlands län
är det länsorgan som är bäst lämpat att ansvara för nomineringarna från Jämtand.

Beslutsunderlag
Nominering av styrelseledamöter i Stiftelsen Norrlandsfonden

Landstingsdirektörens förslag
Landstinget delegerar nomineringen av ledamöter till styrelsen i Stiftelsen Norrlandsfonden under mandatperioden 2011-2014 till Regionförbundet Jämtlands län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstinget delegerar nomineringen av ledamöter till styrelsen i Stiftelsen Norrlandsfonden under mandatperioden 2011-2014 till Regionförbundet Jämtlands län.

§ 174 Val till arbetsgrupp till E-panel (LS/1417/2010)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt möte i maj att förslå landstingsfullmäktige att på
försök inrätta en e-panel för dialog med länets medborgare. Erfarenheterna visar att det
är viktigt att ansvariga politiker har en aktiv del i arbetet med en e-panel. En arbetsgrupp
med förtroendevalda och tjänstemän behöver inrättas. I arbetsgruppen ska det sitt två
förtroendevalda för majoriteten och en för oppositionen.

Landstingsdirektörens förslag
Under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar inrätta en e-panel utses tre
Justerandes sign

Justerandes sign
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förtroendevalda till en arbetsgrupp för genomförande av e-panel.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar inrätta en e-panel utses Stefan
Wikén(sammankallande), Elin Hoffner och Susanne Wallner till en arbetsgrupp för
genomförande av e-panel.

§ 175 Val till Nätverket Hälsa och Demokrati
(LS/1398/2010)
Ärendebeskrivning
Närverket Hälsa och demokrati är ett partipolitiskt obundet nätverk för
erfarenhetsutbyte och utveckling. Närverket är till för förtroendevalda som arbetar med
styrning av hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg ur ett befolknings- och
behovsperspektiv. Nätverket planerar för år 2011 fyra temaseminarier. Kostnaden för
landstinget deltagande ska rymmas inom tilldelad budget för förtroendevalda.
Tre regioner och 15 landsting är med. Varje landsting har två ordinarie ledamöter och
två ersättare.

Beslutsunderlag
Val till Nätverket Hälsa och Demokrati

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen utser för tiden 2011-2014 två ordinarie ledamöter och två ersättare i
Nätverket Hälsa och demokrati.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Som ordinarie ledamöter i Nätverket Hälsa och demokrati för tiden 2011-2014 utses
Anna Gundersson och Berit Johansson.
Som ersättare i Nätverket Hälsa och demokrati för tiden 2011-2014 utses Bodil Sihm
och Mats El Kott.

§ 176 Val till SKL:s nätverk Forum Folkhälsa
(LS/847/2011)
Ärendebeskrivning
Forum Folkhälsa - ett nationellt forum för lokalt och regionalt folkhälsoarbete - har till
syfte att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom folkhälsoområdet
för kommuner och landsting/regioner samt ideella organisationer på nationell nivå som
arbetar aktivt med folkhälsofrågor. Forum Folkhälsa administreras gemensamt av
Sveriges Kommuner och Landsting samt Statens folkhälsoinstitut.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Medlemskap utgår från organisationer, inte enskilda individer, och är kostnadsfritt. Varje
medlemsorganisation i Forum Folkhälsa utser en kontaktperson, gärna på både politisk
och tjänstemannanivå.
Landstinget har sedan tidigare kontaktpersoner i nätverket. Kostnaden för landstinget
deltagande ska rymmas inom tilldelad budget för förtroendevalda.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen utser en kontaktperson till SKL:s nätverk Forum Folkhälsa
för mandatperioden 2011-2014.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Som kontaktperson i SKL:s nätverk Forum Folkhälsa för Jämtlands län landsting utses
Anna Hildebrand för mandatperioden 2011-2014.

§ 177 Beslut om hantering av betalning i sjukhusentrén
(LS/261/2011)
Ärendebeskrivning
Samhället går mer och mer ifrån kontanthantering i takt med att nya tekniska lösningar
för betalning tas fram. Bankernas och Postens kassakontor avvecklas och avgifter införs
för kontant betalning. Betalning via internet och giro är etablerad i alla
befolkningsgrupper även om det finns enstaka personer som fortfarande betalar
räkningar via kassakontor.
För Jämtlands läns landsting kan det innebära både säkerhetsrisker för personal,
investeringskostnader för säkerhetslösningar och transporter av sedlar samt ökade
köbildningar vid kassafunktionerna att fortsätta hantera betalningar med hjälp av
kontanter och kort. Avgifterna för de s.k ”Babsterminalerna”, som hanterar
kortbetalningar, är också relativt stora vilket uppväger en ökad kostnad för fakturering.
Det finns dock tecken på att dessa avgifter är på väg bort och därför bör landstinget
avvakta med att helt ta bort kortbetalning till detta klarlagts. Landstinget har redan nu
förlängt leasingen av ”Babsterminalerna” under ett år vilket ytterligare ger anledning att
fortsätta med kortbetalning under minst denna tid. Konsekvenser för den enskilde (om
kortbetalning tas bort) kan därmed också utredas.
Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 19-20 april att verksamheter kan
göra avsteg från nuvarande fakturakredit och kravpolicy där det anges att
kontantbetalning skall vara första handsval och fakturering skall åtföljas av fakturaavgift.
Ett första prov med en lösning utan sedlar och mynt som betalning och med borttagna
fakturaavgifter bör av ovanstående skäl genomföras i samband med att den nya
receptionen och centralkassan på Östersunds sjukhus öppnas (planerat till den 5
september).
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Landstingsdirektörens förslag
1. Betalning i den nya receptionen med centralkassefunktion på Östersunds
sjukhus skall ske med fakturering eller betalkort. Faktureringsavgift, sedlar och
mynt tas bort.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att till sammanträdet den 13 december 2011
utreda konsekvenserna för landstinget och den enskilde medborgaren om även
kortbetalning tas bort.
3. Landstingsdirektören ansvarar för att vederbörlig information tas fram och
distribueras.

Yrkande
Finn Cromberger yrkar att punkt 1 ska ha följande lydelse ” Betalning i den nya
receptionen med centralkassefunktion på Östersunds sjukhus skall ske med fakturering,
betalkort eller kontanter. Faktureringsavgift tas bort. ”.
Finn Cromberger yrkar att punkt 2 ska ha följande lydelse ”Landstingsdirektören får i
uppdrag att till sammanträdet den 13 december 2011 utreda konsekvenserna för
landstinget och den enskilde medborgaren om även kortbetalning och kontantbetalning
tas bort.”.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och landstingsdirektörens
förslag på punkt 1 och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordförande ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och landstingsdirektörens
förslag på punkt 2 och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag på punkt 3 och finner
det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Betalning i den nya receptionen med centralkassefunktion på Östersunds
sjukhus skall ske med fakturering eller betalkort. Faktureringsavgift, sedlar och
mynt tas bort.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att till sammanträdet den 13 december 2011
utreda konsekvenserna för landstinget och den enskilde medborgaren om även
kortbetalning tas bort.
3. Landstingsdirektören ansvarar för att vederbörlig information tas fram och
distribueras.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Finn Cromberger till förmån till eget yrkande.

§ 178 Svar på remiss om ökad patientsäkerhet genom
förbättrade läkemedelsförpackningar (LS/918/2011)
Ärendebeskrivning
Nätverket för patientsäkerhet har skrivit till landstingen om riskerna med att läkemedelsförpackningarna är så lika att läkemedel förväxlas. Närverket vill ha resaktion från
landstingen på om läkemedelsförväxlingar är ett stort problem, det behövs mera
åtgärder på nationella nivå och om landstinget syn på förslaget på pilotprojektet.
Remissen ska besvaras senast den 30 juni 2011.
Remisstiden är för kort för att landstingsstyrelsen ska kunna besluta om den och därför
bör ordförande i samråd med 2:e vice ordförande ansvara för svaret.

Beslutsunderlag
Remiss om ökad patientsäkerhet genom förbättrade läkemedelsförpackningar

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ordförande får efter hörande av 2:e vice ordförande avge yttrande
till Nätverket för patientsäkerhet om förslag på ökad patientsäkerhet genom förbättrade
läkemedelsförpackningar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ordförande får efter hörande av 2:e vice ordförande avge yttrande
till Nätverket för patientsäkerhet om förslag på ökad patientsäkerhet genom
förbättrade läkemedelsförpackningar.

§ 179 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen (LS/4/2011)
Norrlandstingens regionförbund, Förbundsdirektionen: Protokoll 2010-12-01
Strömsunds kommun Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll 2011-0330
Samordningsförbundet i Jämtlands län: Protokoll extra styrelsemöte 2011-04-08
Regionförbundet Jämtlands län: Protokoll 2011-04-12
Regionförbundet Jämtlands län: Protokoll 2011-05-02
Ärendeblad LSS § 9.1 Råd och stöd. Dnr LS/766/2011 Sekretess
Ärendeblad LSS § 9.1 Råd och stöd. Dnr LS/795/2011 Sekretess
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
förteckning noteras till protokollet.

§ 180 Anmälan av delegationsbeslut till
landstingsstyrelsen 2011 (LS/3/2011)
Beslut fattade av finansekonom
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2011-04-01 och 2011-04-27
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2011-05-05
Beslut fattade av verksamhetsområdeschef Akutvård
Löneöversynsförhandlingar kommunal
Löneöversynsförhandlingar SKTF
Beslut fattade av verksamhetsområdeschef Landstingsservice
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter, april
Omdisponering av medel för diabetestekniska hjälpmedel för perioden 110101-110430
Kostnadskrävande patienter Medicin , april
Omdisponering av medel för övertagande av arbetsterapeuter samt sjukgymnaster
för perioden 110401-11231
Beslut fattade av ordförande/2:e vice ordförande
Upphandling av flyglinje Östersund-Umeå
Monalisa Norrman är beviljad att delta i utbildning Tourism for All 26-27 maj 2011
Karin Österberg är beviljad att delta i Vatten- och Klimatseminarium Östersund 11-12
maj 2011
Stefan Wikén är beviljad att delta i Kultur Z och Kultur Forum, Älggårdsberget
Bispgården 26-27 maj 2011
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

ÄRENDEN TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

§ 181 Årsstämma Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag (LS/890/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag(LÖF) har sin årsstämma den 15 juni.
Landstinget har utsett två representanter. Förutom sedvanliga beslut om årsredovisning
och ansvarsfrihet ska även en ny bolagsordning, teckningspolitik, försäkringsbelopp och
karensbelopp, investeringspolicy samt Finansdepartementets rättsutredning avseende
den framtida finansieringen av Bolaget behandlas.
Landstingets representant ska på årsstämma rösta för de av LÖF utsända förslagen till
beslut.

Beslutsunderlag
Föredragningslista bolagsstämma LÖF 110615

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingets representanter på Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags årsstämma
2011 rösta för de av bolaget utsända förslagen till beslut.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingets representanter på Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags årsstämma
2011 rösta för de av bolaget utsända förslagen till beslut.

§ 182 Revidering av förbundsstadgarna för
Norrlandstingens regionförbund (LS/764/2011)
Ärendebeskrivning
Direktionen för Norrlandstingens regionförbund, NRF, tog vid sitt möte den 30 mars
2011 beslut om att föreslå landstingen att godkänna förslag på förändringar av
förbundsordningen. Ändringarna är en följd av etableringen av Regionalt
Cancercentrum Norr. Förbundsdirektionen föreslår nu alla landstingen att godkänna
förslagen till ändringar och fastställa den reviderade förbundsordningen.
Förändringen gäller främst regionförbundets huvuduppgifter som kompletteras med
ansvar för RCC Norr.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Norrlandstingens Regionförbund 2010-12-02 §61: Förbundsordning
Förbundsordning för Norrlandstingens Regionförbund (med av NRF föreslagna
förändringar markerade med streck i vänstermarginalen)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Föreslagna förändringar i Förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Föreslagna förändringar i Förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund antas.

§ 183 Delårsbokslut april 2011 (LS/504/2011)
Ärendebeskrivning
Inledningen av år 2011 har präglats av ett intensivt arbete med att genomföra de
åtgärder som beslutats i Omställning 2010 och samtidigt förbättra tillgängligheten till
vård.
De mål som landstinget satt upp för året bedöms i stor utsträckning kunna uppfyllas
men fortsatt finns viss osäkerhet inom flera målområden.
Ekonomin är en av årets stora utmaningar. Efter april redovisar landstinget ett
ekonomiskt resultat på -12,8 mkr vilket är en försämring med 32 mkr jämfört med april
2010.
Verksamhetens intäkter har minskat med 12 mkr (-6 %) medan kostnaderna ökat med
26 mkr (2%). Sammantaget ger detta en nettokostnadsökning på 38 mkr (3,8 %).
Finansieringen i form av skatter, generella statsbidrag och finansnetto har ökat med 6
mkt (0,6 %) jämfört med föregående år. Under året har SKL vid två tillfällen reviderat
upp skatteunderlagsprognosen för året. Efter senaste revideringen bedöms intäkterna
sammantaget bli 46 mkr högre än budget för året.
Landstinget lämnar efter april en prognos för helår på +16,4 mkr. Resultatet är 7,4 mkr
bättre än budget. Beaktat att prognosen inkluderar 46 mkr i ökade skatter och
statsbidrag så ligger kostnaderna på en för hög nivå. Det kommer att krävas fortsatt stor
försiktighet med kostnader om årets resultat ska klaras.
I förslaget till Landstingsplan 2012-2014 har läkemedelskostnader inprioriterats med
7 575 tkr. Dessa kostnader belastar redan 2011 års resultat och berörda
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
verksamhetsområden föreslås få ramtillskott redan innevarande år med motsvarande
belopp.
Verksamhetsområde Medicin aviserade redan när uppdraget för år 2011 fastställdes att
tilldelad ram, trots handlingsplaner, inte skulle räcka för den planerade verksamheten.
Den ekonomiska obalansen beräknades till 6 mkr. Resultatet efter första tertialet styrker
obalansen.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2011-04-30

Landstingsdirektörens förslag
1. 2 200 tkr omdisponeras till område HIÖÖ för HIV-läkemedel. Medlen
omdisponeras från medel från sjukskrivningsmiljarden i Motsedda utgifter.
2.

375 tkr omdisponeras till område Medicin för läkemedelskostnader. Medlen
omdisponeras från medel från sjukskrivningsmiljarden i Motsedda utgifter.

3. 5 000 tkr omdisponeras till område RHR för ökade läkemedelskostnader inom
reumatologin. Medlen omdisponeras från medel från sjukskrivningsmiljarden i
Motsedda utgifter.
4. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
1. Delårsbokslut per 2011-04-30 och prognos per 2011-12-31 godkännes.
2. Verksamhetsområde Medicin tilldelas ytterligare 6 000 tkr i ram. Kostnaden
belastar årets resultat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. 2 200 tkr omdisponeras till område HIÖÖ för HIV-läkemedel. Medlen
omdisponeras från medel från sjukskrivningsmiljarden i Motsedda utgifter.
2. 375 tkr omdisponeras till område Medicin för läkemedelskostnader. Medlen
omdisponeras från medel från sjukskrivningsmiljarden i Motsedda utgifter.
3. 5 000 tkr omdisponeras till område RHR för ökade läkemedelskostnader inom
reumatologin. Medlen omdisponeras från medel från sjukskrivningsmiljarden i
Motsedda utgifter.
4. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
1. Delårsbokslut per 2011-04-30 och prognos per 2011-12-31 godkännes.
2. Verksamhetsområde Medicin tilldelas ytterligare 6 000 tkr i ram.
Kostnaden belastar årets resultat.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 184 Landstingsplan 2012-2014 (LS/1735/2010)
PROTOKOLLSUTDRAG EKONOMIUTSKOTTET 2011-05-17:
§ 49 Landstingsplan 2012-2014
Landstingsfullmäktige beslutar, genom landstingsplanen, om övergripande mål och
inriktning för landstingets verksamhet. Landstingsplanen har beretts av
ekonomiutskottet vid ett flertal tillfällen och fastställdes av utskottet 17 maj 2011.
Landstingsplanen är landstingsfullmäktiges uppdrag till landstingsstyrelsen. Av planen
framgår även budget för patientnämnd och revision. Utifrån Landstingsplanen ska
landstingsstyrelsen, patientnämnden och revisionen besluta om uppdrag för respektive
verksamhet. Uppdragen ska konkretisera Landstingsplanen.
Landstingsstyrelsen följer löpande upp verksamheten vid varje styrelse.
Landstingsstyrelsens återredovisar resultaten till fullmäktige i delårsbokslut per sista
april, sista augusti samt i årsbokslut. Årsbokslutet ska behandlas av landstingsfullmäktige
i april.
Landstingsstyrelsen ska vidare:
Fastställa uppdrag samt ange erforderliga direktiv till landstingsdirektören.
Fastställa plan för styrelsens uppföljning av verksamheterna.
Senast i november redovisa uppdraget till landstingsdirektören samt styrelsens
uppföljningsplan för landstingsfullmäktige.

•
•
•

Landstingsskatten föreslås till 10,60 kr för år 2012.

Beslutsunderlag
Landstingsplan 2012-2014

Ekonomiutskottets beslut
1. Landstingsplan 2012-2014 antas med redaktionella ändringar
2. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad landstingsplan 2012 - 2014, antas.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i november redovisa uppdraget till
landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan för
landstingsfullmäktige.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
3. Landstingsskatten fastställs till 10:60 för år 2012.

Yrkande
Bernt Söderman yrkar att ”I tabellen på sidan 25 Inprioriteringar 2012 stryks raderna ”1
3 00 Nationalmuseum Norr” och ”700 Mobil primärvårdsläkare” och motsvarande
summa flyttas till ”Motsedda kostnader” utan rubricering.”.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Bernt Söderman yrkande och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. I tabellen på sidan 25 Inprioriteringar 2012 stryks raderna ”1 300
Nationalmuseum Norr” och ”700 Mobil primärvårdsläkare” och motsvarande
summa flyttas till ”Motsedda kostnader” utan rubricering.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad landstingsplan 2012 - 2014, antas.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i november redovisa uppdraget till
landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan för
landstingsfullmäktige.
3. Landstingsskatten fastställs till 10:60 för år 2012

Protokollsanteckning
Alliansen kan inte vid styrelsesammanträdet den 1.6.2011 godkänna föreliggande
landstingsplan för åren 2012-2014. Alliansen återkommer därför med yrkanden och
alternativa förslag till landstingplanen. Majoriteten kommer att i god tid före fullmäktige
i juni 2011 informeras om alternativa skrivningar i landstingsplanen.

§ 185 Trafikbeställning för år 2012 (LS/812/2011)
Ärendebeskrivning
Landstinget har tillsammans med Regionförbundet Jämtlands län haft samråd med
Länstrafiken i Jämtlands län AB om trafiken för trafikåret 2012. Den nya tidtabellen
kommer att gälla fr o m 12 december 2011. Förutom att trafiken på linje 63 ÖstersundUmeå samordnas med linje 45 på sträckan Östersund-Dorotea föreslås endast några
mindre justeringar; trafik Ljungdalen söndagar utökas till helår (kostnad 60 tkr) och
optionstrafiken Bräcke ersätts med eftermiddagstur Bräcke – Östersund, vardagar (- 230
tkr).
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Länstrafiken har avtal med entreprenörer fram till 2016 och i avtalen regleras kostnaden
med tre olika index, arbetskrafts-, bränsle- och konsumentprisindex. Totalt har
kostnadsökningen beräknats till 3 %. Inklusive den satsning som görs med ytterligare
tågset på MittNabolinjen (5 mkr) har länstrafiken beräknat budgeten för 2012 till 72,7
mkr. Enligt uppgift kommer landstinget att räkna upp kostnaderna med 2,3 %. Detta
innebär att det saknas 0,8 mkr till länstrafikens budget.
För att täcka detta underskott föreslås följade justeringar:
- Extra kostnad för förstärkningstrafik minskas med
0,2 mkr
- Förändring Bräcke – Östersund optionstrafiken bort
och ny eftermiddagstur
0,23 ”
- Ökade biljettintäkter
0,37 ”
Totalt
0,8 mkr
Trafiken Östersund – Dorotea samordnas mellan linje 45 (Östersund – Gällivare) och
linje 63 (Östersund – Umeå). Linje 63 utgår inom Jämtlands län och går sträckan
Dorotea – Umeå.
Från och med 2012 kommer den nya Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands
län att ansvara för att ta fram ett Regionalt trafikförsörjningsprogram för länet. Samråd
kommer även kommande år att ske med bl a kommuner och landsting.
I Jämtlands län föreslås Regionförbundet Jämtlands län bli Regional
kollektivtrafikmyndighet. De kriterier för fördelning av kostnadsansvar som idag finns i
konsortialavtal för Länstrafiken i Jämtlands län AB föreslås även gälla för den Regionala
kollektivtrafikmyndigheten.

Beslutsunderlag
Trafikbeställning 2012
Länstrafikens bilder inför trafikbeställning 2012
Trafikförsörjningsplan, landstingsdel 2010-11

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Trafik Ljungdalen, söndagar, utökas till helår 60 tkr
2. Optionstur Bräcke ersätts med en eftermiddagstur, vardagar, Bräcke –
Östersund (-230 tkr)
3. Förstärkningstrafiken minskas med 200 tkr och intäkter höjs med 370 tkr
4. I Åre är en anpassning/justering, så långt det är möjligt, till Norrtågs trafik på
MittNabolinjen viktig, där även linje 155 (Årependeln) anpassas.
5. Trafiken Östersund – Dorotea samordnas mellan linje 45 och linje 63 inom
Jämtlands län.
6. Budget för länstrafiken beräknas till 71,9 mkr 2012, inklusive redan beslutad
utökning med ytterligare tågset på MittNabolinjen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Trafik Ljungdalen, söndagar, utökas till helår 60 tkr
2. Optionstur Bräcke ersätts med en eftermiddagstur, vardagar, Bräcke –
Östersund (-230 tkr)
3. Förstärkningstrafiken minskas med 200 tkr och intäkter höjs med 370 tkr
4. I Åre är en anpassning/justering, så långt det är möjligt, till Norrtågs trafik på
MittNabolinjen viktig, där även linje 155 (Årependeln) anpassas.
5. Trafiken Östersund – Dorotea samordnas mellan linje 45 och linje 63 inom
Jämtlands län.
6. Budget för länstrafiken beräknas till 71,9 mkr 2012, inklusive redan beslutad
utökning med ytterligare tågset på MittNabolinjen.

§ 186 Regional kollektivtrafikmyndighet för Jämtlands län
(LS/843/2011)
Ärendebeskrivning
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag ska det finnas en
Regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för de strategiskt viktiga
besluten och ansvarar för att det upprättas ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Begreppen trafikhuvudman (idag Länstrafiken i Jämtland AB) och länstrafikansvariga
försvinner i alla de lagar där begreppen förekommer. Den nya kollektivtrafiklagen träder
i kraft den 1 januari 2012 då också marknaden öppnas för konkurrens.
En arbetsgrupp har arbetat fram ett material som ansvarig politisk styrgrupp tagit
ställning till. Ärendet har nu gått vidare till samtliga kommuner och landstinget.
Styrgruppen föreslår att det nyligen inrättade Regionförbundet Jämtlands län även blir
Regional kollektivtrafikmyndighet i Jämtlands län. Förbundsordningen för
Regionförbundet föreslås revideras för att anpassas utifrån detta. Den fördelning av
kostnadsansvaret som idag finns i konsortialavtalet för Länstrafiken i Jämtlands län
föreslås bli densamma i Regionförbundets förbundsordning.
En regional kollektivtrafikmyndighet får överlämna sin befogenhet att ingå avtal om
allmän trafik till en kommun inom länet i fråga om kollektivtrafik som bedrivs inom
denna kommuns område, inklusive trafik på linjer som sträcker sig in i angränsande
kommuner. Myndigheten får enligt den nya kollektivtrafiklagen även överlämna
befogenheten att ingå avtal om allmän trafikplikt till ett aktiebolag. Dessutom kan
upphandling och samordning av tjänster överlämnas till ett aktiebolag.
Länets kommuner och landstinget äger idag aktierna i Länstrafiken i Jämtlands län AB.
Eftersom det blir den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten som ska ta ställning till om
vissa tjänster ska upphandlas av ett aktiebolag och i så fall vara den som upphandlar
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
trafiktjänster föreslås att nuvarande aktier i Länstrafikbolaget överlåts till den Regionala
trafikmyndigheten i Jämtlands län till bokfört värde.
Särskilt beslut tas om samhällsbetalda resor, för landstingets del sjukresor.

Beslutsunderlag
Ny kollektivtrafiklag från 2012-01-01 (SFS 2010:1065) Brev till kommuner/landsting
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
Ny kollektivtrafiklag från 2012-01-01
Förslag förändring förbundsordning Regionförbundet Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Regionförbundet Jämtlands län ska vara Regional kollektivtrafikmyndighet i
länet.
2. Regionförbundets förbundsordning revideras enligt upprättat förslag.
3. Landstingets aktier i Länstrafiken i Jämtlands län överlåts till Regionförbundet i
Jämtlands län till bokfört värde.

Yrkande
Linnea Swedenmark yrkar ”Landstingsstyrelsen får i uppdrag att efter kompletterande
utredning om alternativa lösningar, fatta beslut om villkor för överförande av
landstingets aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB till Regionförbundet Jämtlands
län.”.

Proposition
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag på punkt 1 och 2 och
finner dem antagna.
Ordförande ställer proposition på Linnea Swedenmarks yrkande och landstingsdirektörens förslag på punkt 3 och finner Linnea Swedenmarks yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Regionförbundet Jämtlands län ska vara Regional kollektivtrafikmyndighet i
länet.
2. Regionförbundets förbundsordning revideras enligt upprättat förslag.
3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att efter kompletterande utredning om
alternativa lösningar, fatta beslut om villkor för överförande av landstingets
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB till Regionförbundet Jämtlands län.

§ 187 Avtal samhällsbetalda resor i Jämtlands län
(LS/844/2011)
Ärendebeskrivning
Sedan 2008 finns ett samarbetsavtal om samordning av samhällsbetalda resor mellan ett
antal kommuner och landstinget. Samordning sker genom gemensam upphandling av
trafikutövare för olika resor (färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor, närtrafik, linje och
anropsstyrd linjetrafik). Alla förbeställda resor bokas genom en beställningscentral (BC).
Taxorna samordnas och blir mer enhetliga med länstrafiktaxan som norm. Syftet är
också att sänka samhällets kostnad för resorna.
Från och med 1 juli i år ingår kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda,
Strömsund och Åre samt landstinget i samarbetet. Landstinget och kommunerna har
tecknat ett samarbetsavtal och till detta avtal fogas ett uppdragsavtal mellan
kommunerna, landstinget och idag Länstrafiken i Jämtlands län AB. I uppdraget ingår
att bedriva beställnings- och samordningsfunktion för samhällsbetalda resor.
Utifrån den nya kollektivtrafiklagen som gäller från 2012-01-01 har nu samarbets- och
uppdragsavtalen omarbetats tillsammans med berörda kommuner. Regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet föreslås blir part istället för Länstrafiken.
För landstinget del innebär det att Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
ges i uppdrag att verkställa landstingets uppgift som huvudman för sjukresor dels i form
av beställningscentral och dels i form av transporttjänster fr o m 2012-01-01.
Landstinget säger upp tidigare samordningsavtal och uppdragsavtal med Länstrafiken i
Jämtlands län AB.

Beslutsunderlag
Avtal om samordning av samhällsbetalda resor i Jämtlands län
Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor i Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättat samarbetsavtal om samordning av samhällsbetalda resor fastställas.
2. Upprättat uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor fastställs.
3. Landstingets tidigare samordningsavtal och uppdragsavtal med Länstrafiken i
Jämtlands län AB sägs upp.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättat samarbetsavtal om samordning av samhällsbetalda resor fastställas.
2. Upprättat uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor fastställs.
3. Landstingets tidigare samordningsavtal och uppdragsavtal med Länstrafiken i
Jämtlands län AB sägs upp.

§ 188 Organisatoriska ledningsnivåer i Jämtlands läns
landsting (LS/427/2011)
PROTOKOLLSUTDRAG PERSONALPOLITISKA UTSKOTTET 201105-03
§ 40 Organisatoriska ledningsnivåer i Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen har remitterat nedanstående förslag till Personalpolitiska utskottet.
”Landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
Antalet organisatoriska ledningsnivåer får anpassas till det som krävs för att
verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt och kontrollerat sätt och att de krav
som ställs på landstinget kan uppfyllas.”
Landstingsdirektören har för avsikt att till Landstingsstyrelsen i juni lämna ett utförligare
förslag om övergripande organisationsstruktur för Landstingsstyrelsens
förvaltningsorganisation för beslut i landstingsfullmäktige i juni 2011.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag LS 2011-03-30, § 96, Organisatoriska nivåer
Ledningsstrukturen ska organiseras på ett sådant att verksamhetsområdena får en
ändamålsenlig ledning och styrning samt möjliggör ett gott ledarskap.

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Tidigare fullmäktigebeslut om antalet organisatoriska ledningsnivåer upphävs.

Personalpolitiska utskottets beslut
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Tidigare fullmäktigebeslut om antalet organisatoriska ledningsnivåer upphävs.

Yrkande
Robert Uitto yrkar ”Antalet organisatoriska ledningsnivåer i landstinget behandlas i
ärenden om Principer för landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation(LS/830/2011)
och Landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation(LS/853/2011). Personalpolitiska
utskottets synpunkter beaktas i behandlingen av de ärenden.”.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och Personalpolitiska
utskottets förslag och finner Robert Uittos yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Antalet organisatoriska ledningsnivåer i landstinget behandlas i ärenden om Principer
för landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation(LS/830/2011) och Landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation(LS/853/2011). Personalpolitiska utskottets
synpunkter beaktas i behandlingen av de ärenden.

§ 189 Principer för landstingsstyrelsens
förvaltningsorganisation (LS/830/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2004-06-16 – 17, § 133, om
inriktningsdokument för Landstingsplan 2005-2007, Att skifta perspektiv. Av
dokumenten framgår den organisation som skulle gälla för landstinget från 2005 och
framåt. I landstingsplan 2005 – 2007 beslutades organisationen i detalj. Ett av skälen till
organisationsförändringen var att det var för långt mellan den politiska nivån och
verksamheten. För att minska avståndet togs förvaltningsnivån bort i syfte att öka den
politiska styrningens genomslag i verksamheten. Förändringen innebar att det blev tre
organisatoriska ledningsnivåer på förvaltningsnivå i landstinget, landstingsdirektör,
verksamhetsområde och enhet. Beslutet medförde också att den dittillsvarande
principen, att landstingsstyrelsen beslutade om sin organisation utifrån principer
angivna av fullmäktige, upphörde.
Landstingsdirektören föreslog i ärendet LS/427/2011 att landstingsstyrelsen skulle
föreslå landstingsfullmäktige besluta följande: ”Antalet organisatoriska ledningsnivåer
får anpassas till det som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt
och kontrollerat sätt och att de krav som ställs på landstinget kan uppfyllas.”
Effekterna av den organisation som skapades 2005 har utvärderats. Intentionerna med
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
att den politiska styrningen ska ha genomslag i verksamheten har infriats. Att
landstingsdirektören har ett stort antal verksamhetsområden direkt under sig har trots
ett omfattande och medvetet arbete att utveckla samverkan visat sig medföra
begränsningar i möjligheten att ha en god kostnadskontroll i syfte att uppnå en god
ekonomisk hushållning. Det begränsar också möjligheterna att utveckla ledning,
styrning och uppföljning. Behovet av att införa fler ledningsnivåer bedöms som viktig
för att fortsatt utveckla verksamhetens kvalitet och processer.
Landstingsstyrelsen remitterade förslaget till Personalpolitiska utskottet som vid sitt
sammanträde 2011-05-03 lämnade följande förslag: ”Personalpolitiska utskottet föreslår
landstingstyrelsen besluta att tidigare fullmäktigebeslut om antalet organisatoriska
ledningsnivåer bör upphävas. Ledningsstrukturen ska organiseras på ett sådant sätt att
verksamhetsområdena får en ändamålsenlig ledning och styrning samt möjliggör ett gott
ledarskap.”
Ett pm om organisationsprinciper för Landstingsstyrelsens förvaltning har upprättats
inom Ledningsstab sekretariat. Förvaltningsorganisationen ska vara enkel och tydlig,
främja mål- och resultatuppfyllelse och en effektiv resursanvändning. Verksamheten ska
organiseras så att den enkelt kan samordnas. Verksamheten ska vara indelad i
organisatoriska enheter med tydligt verksamhets- och resultatansvar. Antalet
organisatoriska nivåer ska styras av verksamhetens behov. Organisationen ska vara
flexibel och snabbt kunna anpassas efter verksamhetens krav. Beslut om organisation
kan därför fattas på olika nivåer i organisationen. Ansvar och befogenheter ska anpassas
till den organisatoriska enhetens verksamhetsansvar. Principerna beaktar
Personalpolitiska utskottets förslag till landstingsstyrelsen angående antalet
organisatoriska nivåer i landstinget.

Beslutsunderlag
Principer för landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation
Protokollsutdrag från Personalpolitiska utskottet 2011-05-03, § 40: Organisatoriska
ledningsnivåer

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Föreslagna principer för landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation fastställs.
2. Landstingsstyrelsen får utforma sin organisation utifrån de fastställda
principerna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Föreslagna principer för landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation fastställs.
2. Landstingsstyrelsen får utforma sin organisation utifrån de fastställda
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
principerna.

§ 190 Justering av tandvårdstaxa 2011 (LS/838/2011)
Ärendebeskrivning
Den nya tandvårdsförsäkring som trädde i kraft 2008-07-01 medförde en ny typ av
åtgärdslista med nya ersättningsregler för varje åtgärd samt referenspriser.
Landstingsstyrelsen beslutade i juni 2008, § 128, att tandvårdstaxan för Folktandvården i
Jämtlands län skulle sättas enligt med referensprislistan.
Den första september träder en ny prisjustering i kraft, denna är i dagsläget ej
offentligjord av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Folktandvårdens taxa bör
fortsätta följa denna referensprislistan.
Landstingsfullmäktige tog i juni 2009 beslut om att implantatkomponenter, åtgärd 851
skulle justeras till 3 400 kronor. Detta pris bör fortsätta gälla. För fyllningsåtgärderna nr
701, 702, 703, 704, 705, 706 och 707 , täcker referenspriset inte kostnaden i
tandvårdsstödet. Taxan för fyllningsåtgärderna föreslås därför ligga över referenspriset.
Dessa sju åtgärder föreslås ligga 7 procent över referenspriset.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Folktandvårdens taxa avseende fyllningsåtgärderna nr 701, 702, 703, 704, 705,
706 och 707 föreslås justeras till 7 % över referenspriset.
Implantatkomponenter, åtgärd nr 851, ska debiteras med 3 400 kronor.
2. Priserna för frisktandvården ska följa gemensam prissättning för
norrlandstingen.
3. Jämtlands läns landsting ska i övrigt följa Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket referenslista.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Folktandvårdens taxa avseende fyllningsåtgärderna nr 701, 702, 703, 704, 705,
706 och 707 föreslås justeras till 7 % över referenspriset.
Implantatkomponenter, åtgärd nr 851 ska debiteras med 3 400 kronor.
2. Priserna för frisktandvården ska följa gemensam prissättning för
norrlandstingen.
3. Jämtlands läns landsting ska i övrigt följa Tandvårds- och
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
läkemedelsförmånsverket referenslista.

§ 191 Initiativärende: Samordning och klargörande av
ansvarsområden mellan landstingets beredning för
demokrati, folkhälsa och kultur och Regionförbundet
Jämtlands län (LS/791/2011)
Ärendebeskrivning
Beredningar har rätt att väcka ärenden i landstingsfullmäktige i frågor som ligger inom
respektive beredningars verksamhetsområde (arbetsordning för Jämtlands läns landsting
punkt1.17.2)
Delar av landstingets verksamhet har förts över till Regionförbundet och behov av
fortsatta kontaktytor mellan kvarvarande verksamheter och Regionförbundets finns.
Det finns behov av en analys av det fortsatta samarbetet på politisk nivå.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag beredningen för demokrati 2011-05-11 §22: initiativärende samordning

Beslut av beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsfullmäktige
Beredningen får i uppdrag att samordna och klargöra politiska sammanfattande
ansvarsområden, mellan landstingets beredning för demokrati, folkhälsa och kultur och
Regionförbundet Jämtlands län.

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 192 Ändring av huvudmannadirektiv m m för Stiftelsen
Jamtli (LS/865/2011)
Ärendebeskrivning
Östersunds kommun har, efter att läst Stiftelsen Jamtlis årsredovisning för år 2010,
observerat att stiftelsen tagit upp långfristigt lån och som säkerhet för lånet pantsatt
inteckningar i stiftelsens fastighet utan att kommunen har informerats eller frågan har
diskuterats med kommunen. Med anledning av Stiftelsens handlande har Östersunds
kommun har tagit upp frågan om ändring i huvudmannadirektiv och ändring i stiftelsens
stadgar.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Jamtli bedriver sin verksamhet delvis på uppdrag från Jämtlands läns landsting och
Östersunds kommun enligt årsavtal som upprättas mellan parterna. Till grund för
årsavtalen ligger huvudmannadirektivet av vilket uppdraget framgår.
Huvudmannadirektivet är en överenskommelse mellan samtliga stiftare av Stiftelsen
Jamtli, som förutom landstinget och kommunen är Heimbygda, hembygdsförbundet för
Jämtlands län och Jämtlands läns konstförening. Genom årsavtalen finansieras den
verksamhet som bedrivs enligt uppdraget.
Samråd har hållits i frågan mellan landstinget, kommunen och Stiftelsen Jamtli den 19
april 2011 och mellan Landstinget och Kommunen den 10 maj 2011. Samråd har även
hållits med Jämtlands läns konstförening den 18 maj och med Heimbygda,
hembygdsförbundet för Jämtlands län den 19 maj.

Beslutsunderlag
Ändring av huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jamtli m m

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Huvudmannadirektivet för stiftelsen Jamtli avseende åren 2011 - 2014
kompletteras med villkoret att Stiftelsen Jamtli inte får låna pengar och ingå
borgen eller andra liknande förbindelser om inte huvudmännen godkänt detta.
2. Styrelsen för Jamtli uppmanas att omedelbart se över sin arbetsordning och
säkerställa en god intern kontroll av verksamheten. Styrelsen uppmanas att i sin
arbetsordning föra in att beslut som avser principiella frågor och frågor av större
ekonomisk vikt ska fattas av styrelsen i sin helhet genom protokollförda beslut.
3. Styrelsen för Jamtli uppmanas anpassa sin verksamhet så att slutamortering av
upptaget lån sker inom en femårsperiod.
4. Stadgarna för Stiftelsen Jamtli kompletteras med att stiftelsen ej får upplåta
panträtt i sin egendom till säkerhet för fordran.
5. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att vidta de övriga åtgärder som krävs för att
verkställa fullmäktiges beslut.

Jäv
Lena Bäckelin anmäler jäv.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Huvudmannadirektivet för stiftelsen Jamtli avseende åren 2011 - 2014
kompletteras med villkoret att Stiftelsen Jamtli inte får låna pengar och ingå
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
borgen eller andra liknande förbindelser om inte huvudmännen godkänt detta.
2. Styrelsen för Jamtli uppmanas att omedelbart se över sin arbetsordning och
säkerställa en god intern kontroll av verksamheten. Styrelsen uppmanas att i sin
arbetsordning föra in att beslut som avser principiella frågor och frågor av
större ekonomisk vikt ska fattas av styrelsen i sin helhet genom protokollförda
beslut.
3. Styrelsen för Jamtli uppmanas anpassa sin verksamhet så att slutamortering av
upptaget lån sker inom en femårsperiod.
4. Stadgarna för Stiftelsen Jamtli kompletteras med att stiftelsen ej får upplåta
panträtt i sin egendom till säkerhet för fordran.
5. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att vidta de övriga åtgärder som krävs för att
verkställa fullmäktiges beslut.

§ 193 Svar på medborgarförslag från Karin Wallin, om
anpassa tider hos mottagningarna efter busstidtabell
(LS/26/2011)
Ärendebeskrivning
Karin Wallin har lämnat in ett medborgarförslag att anpassa mottagningstider efter
busstidtabell så att det går att åka buss från orter ute i länet till mottagningarna på
Östersunds sjukhus. I motiveringen anges att det ofta är lång resväg och att det skulle
fungera bäst med mottagningstider mellan klockan 09.00 till kl 11.30. Detta skulle ge
möjlighet både för att få lite mat och återhämtning innan hemresan sker med buss.
Medborgaren ger som exempel busstider mellan Sveg och Östersund.
Svar har tagits fram med sakstöd av verksamhetsområde ortopedi
•

•

•
•

•

De flesta av sjukhuset öppenvårdsmottagningar har idag öppettider från klockan
09.00- 17.00. Målsättningen vid bokning av mottagningsbesök är att planera in tider
som passar för de patienter som bor utanför Östersund och behöver resa med buss.
För patienter som får besökstid som inte passar med busstider eller andra önskemål
så är patienten alltid välkommen att ringa mottagningen och boka en ny tid som
passar bättre.
Många mottagningar arbetar med att införa ett förbättrat bokningssystem så att
patienten själv kan boka den tid som passar bra.
Landstinget har infört ”buss-biljett på kallelsen” för att underlätta att åka med
kollektivtrafiken både för att minska behovet av dyra sjukresor samt värna om vår
miljö.
I de fall där det är flera undersökningar eller behandlingar/operationer som ska
genomföras och det inte fungerar med busstider finns det möjlighet att erbjuda

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
patienten övernattning på patienthotell, för att resan med buss ska fungera.
Landstinget har tagit till sig förslaget och arbetar för en förbättrad tillgänglighet för våra
medborgare.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Karin Wallin, om anpassa tider hos mottagningarna efter
busstidtabell

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget bifalls.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget bifalls.

§ 194 Svar på medborgarförslag från Gudrun Ekengren,
om skriftlig information efter läkarbesök (LS/1729/2010)
Ärendebeskrivning
Gun Ekengren har i ett medborgarförslag föreslagit att det i samband med läkarbesök
ska skickas med skriftlig information.
Förlaget uppmärksammar en viktig och angelägen utvecklingsfråga för sjukvården.
Situationen för patienten vid ett läkarbesök innebär ofta stress och svårigheter att ta till
sig muntlig information om diagnos, läkemedel, behandlingsrekommendationer o s v.
Landstinget arbetar aktivt med patientinformation i olika former. Viss information är
generell och finns att tillgå i väntrum och på internet. Annan information bör vara mer
individuellt utformad. Den information som avses i förslaget är av det senare slaget. Då
det är möjligt lämnas skriftlig information direkt till patienten. Detta sker i vissa fall i dag
och kan säkert vidareutvecklas. Att tillgodose förslaget kan dock vara svårt att prioritera
i verksamheterna eftersom det kräver betydande arbetsinsatser.
Det pågår ett omfattande utvecklingsarbeten när det gäller IT lösningar som kommer att
förbättra servicen till patienter och medborgare. Dessa lösningar kommer på sikt att
medföra att patienter får tillgång till sin egen journal på ett enkelt sätt och därmed den
information som lämnas vid besök i sjukvården.
Landstingets ambition är att då så är möjligt tillgodose önskemålet om skriftlig
information redan idag. Parallellt arbetar man med de nämnda långsiktiga lösningarna.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gudrun Ekengren, om skriftlig information efter läkarbesök.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

§ 195 Svar på medborgarförslag från Per Hansson, om
idebank där medborgare och utvecklare kan lämna förslag
på innovationer inom vården (LS/264/2011)
Ärendebeskrivning
Per Hanson har inkommit med ett medborgarförslag om att Jämtlands läns landsting
utarbetar ett system för att behandla, belöna och slussa vidare
förbättringsförslag/innovationer i syfte att kunna utveckla, effektivisera , förbilliga
”vårdapparaten” eller ”bota patienter”.
Jämtlands läns landsting har, ur ett medarbetarperspektiv, påbörjat diskussionen kring
ett utvecklingsarbete med syfte att bättre kunna ta vara på vardagligt förbättringsarbete,
men också hur vi i ett bredare perspektiv ska kunna stödja innovationer i vården till
gagn för patient och verksamhet, men också ur ett tillväxtperspektiv för länet. Frågan
har tidigare väckts i en motion från Bernt Söderman (c) Dnr LS/504/2010
I ett fortsatt utvecklingsarbete av hur landstinget som arbetsgivare tar till vara
förbättringsförslag och innovationer från medarbetare, ska också möjligheten att ta
tillvara medborgares idéer beaktas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Per Hansson, om idebank där medborgare och utvecklare kan
lämna förslag på innovationer inom vården

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget bifalls.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget bifalls.

§ 196 Svar på medborgarförslag från Per Hansson, om
slopad egenavgift i sjukresebidraget (LS/266/2011)
Ärendebeskrivning
Per Hansson har lämnat ett medborgarförslag om slopad egenavgift i sjukresebidraget.
Landstingsfullmäktige har vid sitt möte den 15-16 februari gett landstingsstyrelsen i
uppdrag att ta fram ett förslag på svar senast till fullmäktige i juni 2011.
Per Hansson vill att landstinget ska ta bort egenavgifterna i sjukresebidraget. P Hansson
skriver att om man ger gratis resor med buss så är det inget annat än rättvist att
bilresorna också ersätts om vi ska värna om glesbygden och inte diskriminera sjuka som
har svårt att nyttja buss. Ersättning ska utgå med 16 kr milen för kostnader för resa och
parkering från första kilometern. Även färdtjänst/taxi bör ses över så att fler överväger
egen bil framför taxi i besparingsskäl.
Under 2010 ersatte landstinget patienter med motsvarande 4 556 331 kr för resor med
egen bil. Att höja bidragsnivån från 10 till 16 kr/mil skulle innebära en merkostnad på
2 733 858 kr. Att slopa egenavgifterna för egen bil skulle innebär en merkostnad på
1 913 602 kr. Totalt innebär alltså medborgarförslaget en merkostnad på 4 647 460 kr
utifrån 2010 års resor.
Landstingen i norra sjukvårdsregionen har tillsammans utarbetat ett regelverk för att
sjukresor skall vara så lika som möjligt oberoende vilket län man är bosatt i. Regelverket
är också, så långt det är möjligt, harmoniserat med egenavgifter för färdtjänst för att
möjliggöra samåkning i taxi. Syftet är både att få hög kvalitet på resorna till rimliga
kostnader, att förenkla hanteringen och att minska negativ miljöpåverkan från bilresor.
Kollektivtrafiken är en viktig del av sjukresorna och strävan är alltid att patienten i första
hand ska kunna åka kollektivt. Egenavgift för egen bil och försöket med ”kallelse som
bussbiljett” är två delar som tillsammans styr mot kollektivtrafiken. Att kollektivtrafiken
inte klarar av att trafikera alla länets vägar och inte heller har tidtabeller som passar alla
former av besök på Östersunds sjukhus är en realitet som inte är okänd. Det får dock
inte hindra olika försök att minska kostnader och negativ miljöpåverkan samt förbättra
för de patienter som kan åka kollektivt.
Att ta bort egenavgift för egen bil och att höja milersättningen torde innebära att fler
patienter väljer detta färdsätt framför kollektivtrafiken vilket motverkar syftet ovan. Om
en patient har ett handikapp eller en sjukdom som förhindrar resor med kollektivtrafik
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
skall detta intygas av en läkare utifrån det medicinska tillståndet. Då får patienten
möjlighet att åka taxi istället.
Utifrån beräknad kostnadsökning och risk för ökad negativ miljöpåverkan bör
medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Per Hansson, om slopad egenavgift i sjukresebidraget

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

§ 197 Svar på medborgarförslag från Per Hansson, om
kostnadsfri tillgång till träningslokal vid ordinerad
sjukgymnastik (LS/265/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören har fått i uppdrag att ta fram förslag på svar till medborgarförslag
från Per Hansson. I medborgarförslaget föreslås att patienter som har ordinerats
sjukgymnastikträning ska ha kostnadsfri tillgång till träningslokaler som är i anslutning
till offentliga sjukgymnasterna för att stimulera folkhälsan.
Landstingets uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård enligt Hälso- och
sjukvårdslagen. Anpassad träning i sammanhängande perioder enligt särskilt
träningsprogram framtaget av sjukgymnast är att anse som sjukvårdande behandling.
Behandlingen skall tillhandahållas i enlighet med sedvanliga regler för prioriteringar och
mot fastställd patientavgift och ingår i högkostnadsskyddet.
En träningsverksamhet som bedrivs utan medicinska indikationer ingår inte i
landstingets uppdrag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Per Hansson, om kostnadsfri tillgång till träningslokal vid
ordinerad sjukgymnastik

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

§ 198 Svar på medborgarförslag från Håkan Olofsson, om
införande av IVPA och hjärtstopps verksamhet på
brandstationer i länet (LS/1258/2010)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige tog 2010-10-12 beslut om att till landstingstyrelsen fördela ett
medborgarförslag från Håkan Olofsson, om införande av IVPA och
hjärtstoppsverksamhet på brandstationer i länet. H Olofsson vill att stationerna ska
utrustas med hjärtstartare och personalen utbildas för att kunna ge syrgas.
Räddningstjänsten bör ersättas med 3 500 kr per larm.
Svar på medborgarförslaget har tagits fram med sakstöd av verksamhetsområde akuten.
Landstinget har inte resurser till att införskaffa hjärtstartare, stå för drift av dessa eller
höja ersättningen från den nuvarande nivån.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Håkan Olofsson, om införande av IVPA och hjärtstoppsverksamhet på brandstationer i länet
Svar på medborgarförslag från H Olofsson om IVPA

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 199 Svar på medborgarförslag från Astrid Hedqvist om
avgiftsfria besök inom primärvården för tobaksavvänjning
(LS/753/2010)
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören har fått i uppdrag att ta fram förslag på svar till medborgarförslag
från Astrid Hedqvist. I medborgarförslaget föreslås att besök till distriktssköterska vad
gäller tobaksstopp och motiverande samtal för detta ska bli avgiftsfria.
Landstingets uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård enligt Hälso- och
sjukvårdslagen. Besök inom sjukvården vad gäller tobaksavvänjning är att anse som
sjukvårdande behandling. Behandlingen skall tillhandahållas i enlighet med sedvanliga
regler för prioriteringar och mot fastställd patientavgift och ingår i högkostnadsskyddet.
En förfrågan har gjorts till övriga landsting beträffande avgift vid tobaksavvänjning. Av
de fjorton landsting som har besvarat frågan tar två landsting aldrig betalt för
sjukvårdande behandling inom primärvården. I resterande landsting tar elva betalt för
tobaksavvänjning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Astrid Hedqvist om avgiftsfria besök inom primärvården för
tobaksavvänjning.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

§ 200 Svar på medborgarförslag från Inger Hultgren, om
tarmcancerscreening för innevånarna i Jämtlands län
(LS/67/2011)
Ärendebeskrivning
Inger Hultgren har lämnat in ett medborgarförslag om tarmcancerscreening till
landstinget. Hultgren vill att landstinget inför screening på samma sätt som i Stockholm
och på Gotland.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Förslag på svar har tagits fram med sakstöd av verksamhetsområde Kirurgi.
EU:s rekommendation kom 2003, men 2007 slog riktlinjer från Socialstyrelsen fast att
även om kolorektal(tjock och ändtarm) screening har evidensgrad 1 så föreslås screening
med F-Hb (test på blod i avföringen) vara en FoU-fråga. Samtidigt finns inom det nu
framväxande Regionalt centrum för cancer(RCC) ett kriterium som behandlar tidig
upptäckt av cancer och i det ingår screening. Ett nationellt nätverk har just bildats för
utbyte av erfarenheter och samordning av initiativ.
Det är ingen tvekan om att screening för kolorektal cancer kommer att införas, frågan är
således inte om utan när. Screening bör genomförs lika inom regionen för att bl.a. få
effektiviseringsvinster i form av gemensamma rutiner. RCC i Norr kommer att etableras
under 2011 och första förslag till screening är sannolikt att vänta under 2012. I avvaktan
på vad RCC kommer att rekommendera införs i Jämtlands län ingen screening för
tarmcancer.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Inger Hultgren, om tarmcancerscreening för innevånarna i
Jämtlands län
Svar på medborgarförslag om tarmscreening

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

§ 201 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
merkostnader för landstinget i samband med det
förorenade kommunala vattnet (LS/78/2011)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) föreslår i en motion att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att beräkna och kräva ersättning från Östersunds kommun för de
merkostnader på över 200 000 kronor som landstinget åsamkats till följd av att
dricksvattnet under en period i vintras var förorenat av Cryptosporidiumparasiter.
Med delaktighet från externa jurister och kommunens försäkringsbolag har Östersunds
kommun gjort en egen juridisk utredning om kommunens skadeståndsskyldighet. Man
kom fram till att kommunen inte är skyldig att betala ut skadestånd.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Landstinget har flera alternativ för att hantera merkostnaderna för Cryptosporidiumparasiten. Man kan betrakta uppkomna kostnader som förbrukade och avstå från att
begära ersättning från Östersunds kommun eller man kan begära ersättning från
Östersunds kommun. Om man begär ersättning från Östersunds kommun kan det få
flera olika konsekvenser.
Det är sannolikt att Östersunds kommun skulle avslå en begäran om ersättning med
hänsyn till att man i den juridiska utredningen inte ansåg att man var skadeståndsskyldig.
Formuleringen i aktuell lagtext lämnar visst utrymme för tolkningar som kan medge
ersättning. Landstinget har möjlighet att stämma kommunen vid domstol för att få
ärendet prövat. Om landstinget förlorar målet tvingas landstinget betala både sina egna
och Östersunds kommuns rättegångskostnader.
Oavsett utfallet av en process är det tveksamt om det är i länets skattebetalares intresse
att använda skattemedel för ett sådant ändamål.
Sammantaget görs bedömningen att eventuell nytta av den föreslagna åtgärden blir
mindre än de olägenheter som den ger upphov till.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om merkostnader för landstinget i samband med
det förorenade kommunala vattnet

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande
Christer Siwertsson yrkar på bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Christer Siwertsson yrkande och landstingsdirektörens förslag och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

§ 202 Svar på motion från Lena Bäckelin (S) om höjning
av glasögonbidrag till barn upp t.o.m. 7 år (LS/296/2011)
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Ärendebeskrivning
I en motion från Lena Bäckelin föreslås landstingsfullmäktige besluta att:
- ge styrelsen i uppdrag att se över nuvarande nivå på glasögonbidrag till barn upp t.o.m
7 år.
- ge bidrags-/avgiftsgruppen i uppdrag att kontinuerligt följa prisutvecklingen för
glasögon till barn upp tilll 7 år.
Nuvarande bidrag/avgifter som gäller synhjälpmedel för barn är följande:
- Glasögonbidrag för barn 0-7 år utgår med 500 kronor med minst ett års mellanrum.
- Barn med Downs Syndrom får glas, undersökning o s v under förskoleåldern, därefter
individuell bedömning.
- 0-19 år, för flerstyrkeglas erlägger patienten 1 000 kronor/glasögon, överstigande
belopp betalas av landstinget.
- 0-19 år med täta refraktionsförändringar (>2 ggr/år) får glas via Syncentralen.
Patienten erlägger 400 kronor.
- För behandlingsglas vid medicinsk indikation erlägger patienten 400 kronor.
Avgiftskommittén arbetar på uppdrag av landstingsdirektören och följer löpande upp de
avgifter och bidrag som finns i avgiftshandboken. Enskilda avgiftsfrågor stäms av med
övriga landsting via deras kontaktpersoner.
Glasögonbidragets storlek varierar mellan landstingen, från 0 kronor i bidrag till
kostnadsfria glas och bidrag till bågen. Enligt Syncentralen är baspriset på
standardglasögon, inklusive båge, ca 1 000 kronor. Eventuell ytbehandling och andra
bågar höjer priset. Baspriset för standardglasögon har stått stilla under de senaste tio
åren.

Beslutsunderlag
Motion från Lena Bäckelin (S) om höjning av glasögonbidrag till barn upp t.o.m. 7 år

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalls.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalls.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 203 Svar på motion från Allians för Jämtlands län, om
väntetider vid akutmottagningen vid Östersunds sjukhus
(LS/150/2011)
Ärendebeskrivning
Allians för Jämtlands län har lämnat in en motion om väntetiderna vid
akutmottagningen vid Östersunds sjukhus. Man anser att det inte fungerar bra och
föreslår:
En översyn av akutmottagningens organisation och bemanning omedelbart
genomförs med syfte att förstärka patientens ställning inom akutsjukvården och
förbättra tillgängligheten till akutvård vid Östersunds sjukhus.
Landstingsledningen har redan uppmärksammat problemet med det akuta patientflödet.
Det finns många faktorer som påverkar detta, dels de inre processer som sker på
akutmottagningen och de svårigheter som finns när patienten är färdigutredd och ska
antingen hem eller till vårdavdelning. Landstingsdirektören har därför beslutat att ett
projekt "akutprocessen" ska starta under våren. Projektledare och systemstöd är
utsedda. Projektets huvudmål är ett system för akut vårdsökande patienter som klarar
kravet med en vårdtid på max 4 tim på akutmottagningen (dörr till dörr tid max 4
timmar för 80 % av besökarna) innan 2012-02-28.
Akutprocessens delmål:
1. 30 minuter efter att patienten är medicinskt färdigbehandlad skall vårdplats
kunna erbjudas.
2. Ortopedens återbesök på akutmottagningen (5 st/vardag) skall ha en maxtid
(dörr till dörr) på 2 timmar och vara avslutade kl. 11.00. Patienter som skall
röntgas kallas idag till kl. 08.00 och övriga till 09.00. Återbesök som inte klarar
denna tidsgräns skall ej bokas på akutmottagningen.
3. Införa en maxtid i triage; 1 timme. Sedan skall beslut tas om vidare vård, vart
patienten ska och vilken vårdnivå som krävs.
Fler delmål kan komma att specificeras efterhand som mätningar är gjorda och tydliggör
”onödiga” väntetider. Tre arbetsgrupper med deltagare från olika yrkeskategorier och
olika vårdenheter har bildats. Arbetsgrupperna ska kartlägga och mäta flöden, tider och
därefter ge förslag på lösningar av problemen. Projekttiden är beräknad till 20111231.

Beslutsunderlag
Motion från Allians för Jämtlands län, om väntetider vid akutmottagningen vid
Östersunds sjukhus

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 204 Svar på motion från Finn Cromberger (FP), om
tillgängligheten på akuten (LS/491/2011)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion om tillgängligheten på
akutmottagningen. F Cromberger vill att Jämtlands läns landsting undersöker
möjligheten och lämpligheten att pröva en tillgänglighetsgaranti vid sjukhusets
akutmottagning om kanske 3 timmar.
Förslag på svar har tagits fram med sakstöd av verksamhetsområde akuten.
Landstingsledningen har redan uppmärksammat problemet med det akuta patientflödet.
Det finns många faktorer som påverkar detta, dels de inre processer som sker på
akutmottagningen och de svårigheter som finns när patienten är färdigutredd och ska
antingen hem eller till vårdavdelning. Landstingsdirektören har därför beslutat att ett
projekt "akutprocessen" ska starta under våren. Projektledare och systemstöd är
utsedda. Projektets huvudmål är ett system för akut vårdsökande patienter som klarar
kravet med en vårdtid på max 4 tim på akutmottagningen (dörr till dörr tid max 4
timmar för 80 % av besökarna) innan 2012-02-28.
Akutprocessens delmål:
1. 30 minuter efter att patienten är medicinskt färdigbehandlad skall vårdplats
kunna erbjudas.
2. Ortopedens återbesök på akutmottagningen (5 st/vardag) skall ha en maxtid
(dörr till dörr) på 2 timmar och vara avslutade kl. 11.00. Patienter som skall
röntgas kallas idag till kl. 08.00 och övriga till 09.00. Återbesök som inte klarar
denna tidsgräns skall ej bokas på akutmottagningen.
3. Införa en maxtid i triage; 1 timme. Sedan skall beslut tas om vidare vård, vart
patienten ska och vilken vårdnivå som krävs.
Fler delmål kan komma att specificeras efterhand som mätningar är gjorda och tydliggör
”onödiga” väntetider. Tre arbetsgrupper med deltagare från olika yrkeskategorier och
olika vårdenheter har bildats. Arbetsgrupperna ska kartlägga och mäta flöden, tider och
därefter ge förslag på lösningar av problemen. Projekttiden är beräknad till 20111231.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP), om tillgängligheten på akuten

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 205 Svar på motion från Thomas Andersson (C) om att
utveckla länets kollektivtrafik (LS/295/2011)
Ärendebeskrivning
Från Thomas Andersson (c) har landstingsfullmäktige erhållit en motion om att utveckla
kollektivtrafiken i länet. Landstingsfullmäktige har gett landstingsstyrelsen i uppdrag att
besvara motionen.
Thomas Anderson yrkar att
”Landstinget utvecklar sina trafikbeställningar så att det även blir möjligt att resa
kollektivt på kvällar och helger till och från Östersund till flera orter i Jämtlands län”.
Förslag till svar har tagits fram med sakstöd av landstingsdirektörens stab.
Med tillräckligt stora resurser skulle en önskan att utöka trafiken kvällstid, vardagar och
helger, kunna vara en möjlighet men tyvärr så finns det i nuläget inte tillräckligt med
ekonomiska resurser för att möjliggöra detta. Utan att det görs några utökningar
beräknas kostnaderna öka kraftigt bl a på grund av ett ökat bränsleindex.
Trafikbeställning för kommande trafikår (2012) finns nu framme (LS/812/2011). Inom
den ekonomiska ramen finns idag ingen möjlighet att utöka trafiken i någon större
omfattning. Enbart kvällstur från Östersund till Svenstavik, Strömsund och
Hammarstrand lördagar skulle ge en ytterligare kostnad på 330 tkr per år.

Beslutsunderlag
Motion från Thomas Andersson (C) om att utveckla länets kollektivtrafik

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande
Thomas Andersson yrkar på bifall till motionen.
Anna Hildebrand yrkar på tillägg i Ärendebeskrivningen med ”Landstinget är positiv till
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
att öka kollektivtrafiken i glesbygd, men beställningar måste komma från
kommunerna.”.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och landstingsdirektörens förslag och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Tillägg i Ärendebeskrivningen med ”Landstinget är positiv till att öka
kollektivtrafiken i glesbygd, men beställningar måste komma från
kommunerna.”
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

§ 206 Svar på motion från ungdomstinget 2011:
Ungdomsmottagningen i Östersund (LS/636/2011)
Ärendebeskrivning
Beredningen för vård och rehabilitering har fått i uppdrag av fullmäktige att ta fram
förslag på svar på motion från ungdomstinget om tillgängligheten på
Ungdomsmottagningen i Östersund. Motionen ska behandlas i samband med
beredningens behandling av befintlig motion och utredningen om ungdomsmottagning
LS 433/2010.
I den utredning som nyligen framtagits av Ungdomsmottagningen,
Ungdomsmottagningar i Jämtlands län – underlag, kartläggning, besvaras de synpunkter
som framförs i motionen från ungdomstinget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Ungdomstinget 2011-02-16 §14: motion 14
ungdomstingsmottagningen
Ungdomsmottagningar i Jämtlands län – underlag, kartläggning LS1488/2009.
Protokollsutdrag Beredningen för vård och rehabilitering 2011-05-17 § 107:
Ungdomstingsmotion om ungdomsmottagning

BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 207 Svar på motion från Kerstin Weimer (FP) om
ungdomsmottagningarna i Östersund och Sveg
(LS/433/2010)
Ärendebeskrivning
Beredningen för vård och rehabilitering har fått i uppdrag av fullmäktige att ta fram
förslag på svar på motion från Kerstin Weimer (FP) om ungdomsmottagningarna i
Östersund och Sveg. I motionen föreslås att landstingsfullmäktige beslutar att
ungdomsmottagningen i Sveg får del av de särskilda anslag som landstinget ger för
länets ungdomar till ungdomsmottagningen i Östersund.
I den utredning som nyligen framtagits av Ungdomsmottagningen,
Ungdomsmottagningar i Jämtlands län – underlag, kartläggning, rekommenderas att
Härjedalens ungdomsmottagning blir filial till ungdomsmottagningen i Östersund.
Kompetens och kvalité anges som fördelar till detta förslag.
Härjedalens ungdomsmottagning bör bli filial till ungdomsmottagningen i Östersund i
enlighet med utredningens rekommendation.

Beslutsunderlag
Motion från Kerstin Weimer (FP) om ungdomsmottagningarna i Östersund och Sveg
Ungdomsmottagningar i Jämtlands län – underlag, kartläggning LS 1488/2009
Protokollsutdrag beredningen för vård och rehabilitering 2011-05-17 §106:
ungdomstingsmotion

BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 208 Svar på motion från Kerstin Weimer (FP) om
utvecklad samverkan av specialistsjukvården över
länsgränser (LS/434/2010)
Ärendebeskrivning
Beredningen för vård och rehabilitering har fått i uppdrag av fullmäktige att ta fram
förslag på svar på motion från Kerstin Weimer (FP) om utvecklad samverkan av
specialistsjukvården över länsgränser. I motionen föreslås att landstingsfullmäktige
snarast tillsätter en utredning om den specialiserade vårdens möjligheter att dela
verksamhetsområden över länsgränser.
Det pågår ett samarbete mellan Norrlandstingen angående högspecialistvården. Det
pågår också en utredning angående de ”små specialiteterna” som berör ett minskat
behov och som kan leda till en reducering av kompetens. Dagens samverkansbehov
hanteras inom ramen för samarbetet i Norrlandstingens Regionförbund.
En utredning bör tillsättas men landstinget bör avvakta regeringens utredning och beslut
om kommande regionindelning för att få bästa förutsättningar för landstingets
utredning.

Beslutsunderlag
Motion från Kerstin Weimer (FP) om utvecklad samverkan av specialistsjukvården över
länsgränser.
Svar på motion från Kerstin Weimer (FP) om utvecklad samverkan av
specialistsjukvården över länsgränser
Protokollsutdrag beredningen för vård och rehabilitering 2011-05-17 §108: Motion om
specialistsjukvård

BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Landstingsdirektörens förslag
Enligt beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 209 Svar på motion från Susanne Wallner (M) om
handläggartjänst för bevakning av ansökningar om EUmedel (LS/221/2011)
Ärendebeskrivning
Susanne Wallner (M) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att resurser avsätts till
handläggartjänst med uppgift dels att kartlägga EU-stöd och villkoren kring dessa, dels
producera ansökningar med relevans för landstinget för beslut i styrelse och fullmäktige.
Landstinget har en mångårig kunskap och erfarenhet av EU-stöd och har framgångsrikt
sökt och erhållit stöd för olika utvecklingsprojekt, framförallt inom regional utveckling,
kultur och utbildning.
När landstinget januari 2011 överförde verksamheten inom JiLU och regionala
utvecklingsstaben till regionförbundet Jämtlands län övergick samtidigt huvuddelen av
de tjänstemän som tidigare arbetat med EU-stöd i landstinget. När sedan även kulturen
och folkhögskolorna övergår januari 2012 kommer ytterligare kompetens att övergå till
regionförbundet.
Även om landstinget och regionförbundet Jämtlands län ska samverka i gemensamma
utvecklingsfrågor har landstinget identifierat ett behov av att bygga upp egen kompetens
för EU-stöd och ansökningar. Hur detta ska ske är ännu inte klarlagt och en förstudie
pågår som ska lämna förslag på alternativa sätt att tillgodose behovet. Förslag kommer
att presenteras landstingsstyrelsen efter sommaren.
I förstudien kommer pågående omorganisation i landstinget att beaktas då
handläggarstödet både centralt och i verksamhetsområdena kommer att ses över. I den
processen är det möjligt att utrymme för att tillskapa EU-handläggare kan skapas utan
tillskott av ytterligare resurser.

Beslutsunderlag
Motion från Susanne Wallner (M) om handläggartjänst för bevakning av ansökningar
om EU-medel

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 210 Informationer
Tisdagen den 31 maj
Beroendevård (Håkan Gadd)
Översyn vårdplatser (Anna Kerstin Lejonklou)
Nysam (Roland Frisdalen)
Delårsbokslut april (Karin Jonsson, Björn Ahlnäs)
Landstingsplan 2012-2014 (Karin Jonsson )
Likviditetsrapport april 2011 (Annika Jonsson)
Mittnorden (Lena Bergeskär)
AER-kommitté 2 ( Harriet Jorderud)
Folkhälsofrågan i Regionkommittén (Monalisa Norrman)
Regionförbundet Jämtlands län (Robert Uitto)
Region MittSverige (Robert Uitto)
Revisorernas granskning av förvaltade fonder (Majvor Enström)
Revisorernas granskning av byggprocessen (Ulf Rubensson, Georgios Bitsakis)
Kollektivtrafiklagen/Transitio (Helge Jonsson)
Tandvårdstaxan (Kristin Gahnström-Jonsson)
Ungdomsmottagningen (Susanne Högberg)
Personalstrategier (Anni Åsén, Annica Sörensdotter och Malin Bergstrand Edfeldt)
Nationalmuseum Norr (Annika Jonsson)
Brukarrevision på psykiatri (Lena Larsson)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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