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

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 2 Information från landstingsstyrelsens utskott
Personalpolitiska utskottet
Ingen ny information.
Etiska utskottet
Ingen ny information.
Ekonomiutskottet
Utskottet arbetar aktivt med planeringsarbete 2013-2015. Även arbetet med budget 2014
påbörjas snart.

§ 3 Landstingsdirektörens rapport
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om den tidigare utsända sammanställningen
över pågående aktiviteter i ledningsstaberna, verksamheten, fastigheter och investeringar. Direktören informerar bland annat om helikopterutredningen och rapporterar om
hur verksamheten lyckades över jul och nyår.
Månadsrapport december 2011 presenteras av ekonomichefen Karin Jonsson.
Landstingsdirektören informerar om kommande handlingsplan eHälsa 2013-2018 och
att ny organisation är genomförd.

§ 4 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
Christina Reuterwall informerar styrelsen om FoU-verksamheten, inklusive lägesbeskrivning och redovisning av fördelning av FoU-medel.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen ställer frågor och tackar för informationen.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Annie Åsén presenterar Kompetensförsörjning och -utveckling, inklusive regionaliserad
läkarutbildning. Bland annat följande punkter presenteras närmare:
Planeringsförutsättningar
• Generationsväxling på arbetsmarknaden
• Vård och omsorg
• Tillgång och efterfrågan
• Utbildningsutbud på orten
• Kompetensförskjutning
Utvecklingsområden
• Handlingsplan till strategin
• Utbildningsuppdraget
• Kompetens- utbildningsnivå på medarbetarna – kopplat till behov
• Kompetensväxling
• Kompetensförskjutning
• Glesbygd
• Unga ska välja hälso- och sjukvården
• Män ska välja hälso- och sjukvården
• Utlandsrekrytering
• Samverkan och tillsättning
• Sommarrekrytering
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen ställer frågor och tackar för informationen.

§ 5 Styrelsens information om frågor som kan inverka på
landstingets utveckling och ekonomiska ställning
Centrumens verksamhetsplaner med inriktning på handlingsplaner avseende ekonomi
presenteras av centrumscheferna (Lisbet Gibson, Ingalill Persson, Håkan Gadd, Olle
Christmansson, Jonas Törngren, Kristin Gahnström Jonsson).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen ställer frågor och följer verksamheten vidare.

Planeringsförutsättningar 2013/Behovsanalys 2013-2015 presenteras av Roland
Frisdalen och Karin Jonsson.
Följande punkter presenteras:
Utveckling (utifrån faktorerna)
Befolkning
Folkhälsa
Kompetensförsörjning
Justerandes sign

Justerandes sign
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Vård
Mått och mätetal
Planeringsförutsättningar för ekonomi 2013-2015
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen ställer frågor och tackar för informationen.

§ 6 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
Beatrice Melin, chef för Regionalt cancercentrum Norr (RCC Norr), informerar om
RCC Norr.
Landstingen bedömer att antalet cancerfall i Sverige fördubblas de närmaste 20 åren. De
visar också på skillnader i insjuknande och dödlighet beroende på vem man är och var
man bor. För att komma tillrätta med dessa ojämlikheter och klara den ökade cancerbördan bildas därför sex regionala cancercentrum.
RCC Norr ska stödja de fyra norrlandslandstingen i arbetet med att uppfylla den gemensamma visionen om en "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets
och bredd". Tillsammans med de fyra norrlandstingen arbetar RCC Norr för att skapa
en jämlik, effektiv och patientfokuserad cancervård med hög kvalitet. Resurser och
kompetenser inom hela cancerområdet ska knytas samman, från förebyggande insatser
till palliativ vård.
Organisation och samverkan
RCC Norr ingår i ett nätverk för samtliga sex RCC i landet, som har ett nationellt, regionalt och lokalt samarbete. RCC ska även arbeta för ett samarbete mellan den norra
sjukvårdsregionen och de östra och sydöstra regionerna när det gäller högspecialiserad
vård, forskning och utbildning.
Förbundsdirektionen och arbetsutskottet i Norrlandstingens regionförbund utgör den
politiska ledningen för RCC Norr. RCC:s styrgrupp ansvarar för att verksamheten kontinuerligt utvecklas samt att de övergripande målen för RCC nås. I styrgruppen ingår
RCC-chefen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen ställer frågor och tackar för informationen.
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§ 7 Överföring av verksamhet till regionförbundet
(LS/553/2011)
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Jämtlands län har begärt att få överfört verksamheten inom länskulturen och folkhögskolorna Birka och Bäckedal till sig. Landstingsfullmäktige beslutade i
november 2011 § 241 att överföra Birka och Bäckedals folkhögskolor samt länskulturen
till Regionförbundet Jämtlands län 2012-01-01 enligt den i förslag till Överlåtelseavtal
punkt 1-3 preciserade ansvarsregleringen och gav Landstingsstyrelsen i uppdrag att fullfölja förhandlingarna och teckna överlåtelseavtal och samarbetsavtal med Regionförbundet Jämtlands län.
Förhandlingar har skett med Regionförbundet Jämtlands län angående villkor för verksamheternas överföring. Villkoren regleras i ett överlåtelseavtal och ett samarbetsavtal.
För den verksamhet som Landstinget överlåter till Regionförbundet, erhåller Regionförbundet årligen:
Finansiering

tkr för Birka folkhögskola
6751 tkr för Bäckedals folkhögskolar
-140 tkr Rationaliseringskrav på Folkhögskolorna
48146 tkr för Länskulturen
-14537 tkr för Jamtli - kvar i JLL
-1600 tkr Jamtli NCK, tillgänglighet, investeringar, buss ungdom, förrådshyra
-736 tkr för konsthandläggare och konstsamlingens skötsel - kvar i JLL
75 tkr för Naboer ökat bidrag enl beslut LS § 142/2011
800 tkr för hyra repetitionslokaler Folkets Hus tillkommer (hittills gratis)
-370 tkr Rationaliseringskrav på Kulturen
200 tkr finansiering av administratör överlåten heltid trots halvtid i överlåten verksamhet
909 tkr uppräkning med 1,8 % till 2012 års nivå
175 tkr för ökade politikerkostnader
950 tkr för överlåten verksamhets andel av landstingets overhead-kostnader
52101 tkr årligt driftbidrag
11478

Folkhögskolornas ram
Folkhögskolornas ram
Folkhögskolornas ram
Länskulturens ram
Länskulturens ram
Länskulturens ram
Länskulturens ram
Resultatpåverkan
Motsedda kostnadsökningar
Länskulturens ram
Reslutatpåverkan
Motsedda kostnadsökningar
Landstingets politiker ram
Reslutatpåverkan

För bidrag som ovan angetts som resultatpåverkande måste beslut tas om finansiering.
För bidrag som tas från motsedda kostnader och från kostnader för politiker måste beslut tas om omfördelning. Dessa beslut måste tas av landstingsfullmäktige och hanteras
lämpligen i ärendet om ändring av landstingsplan, LS/1735/2010.

Beslutsunderlag
Förslag till Överlåtelseavtal
Förslag till Samarbetsavtal

Landstingsdirektörens förslag
1. Överlåtelseavtalet och samarbetsavtalet godkänns.
2. Beslutet förutsätter att beslut om finansiering och omfördelning av anslag sker i
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-01-25

ärendet om ändring av landstingsplan, LS/1735/2010.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att ärendet bordläggs för att möjliggöra för den politiska
majoriteten att tänka om i frågan då regionbildning med Västernorrland har fallit.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Överlåtelseavtalet och samarbetsavtalet godkänns.
2. Beslutet förutsätter att beslut om finansiering och omfördelning av anslag sker i
ärendet om ändring av landstingsplan, LS/1735/2010.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

§ 8 Svar på landstingets revisorers granskning av vårdplatsutnyttjande (LS/1542/2011)
Ärendebeskrivning
Revisionskontoret har på landstingets revisorers uppdrag följt upp vårdplatsutnyttjande
inom Jämtlands läns landsting. Granskningen är en uppföljning av tidigare granskning
av vårdplatsutnyttjande som gjordes 2008.
Revisorerna har gjort tio djupintervjuer med chefer och sakkunniga. Revisorerna har
också genomfört en enkätundersökning som besvarats av sjuksköterskor inom vårdavdelningar som underlag till uppföljningen.
Inom landstingsdirektörens stab har ett svar utarbetats, för överlämnande till landstingets revisorer.

Beslutsunderlag
Förslag till svar till Landstingets revisorer
Revisorernas rapport Granskning av vårdplatsutnyttjande

Landstingsdirektörens förslag
Utarbetat förslag till svar överlämnas till landstingets revisorer.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(32)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-01-25

Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar att ett tillägg införs på sidan 2, andra stycke, i utarbetat förslag.
Meningen: ”Det är en uppgift i patientsäkerhetsarbetet att utforma förutsättningar för
arbetet så att risk för vårdskada blir lägre.” får tillägget: ”och att patientens integritet och
sekretess stärks.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar att ett tillägg införs på sidan 3, efter tredje meningen ”(…)
och att personalstyrkan förstärks”. Tillägget lyder: ”Dessa vittnesmål är upplevelser av
situationer i verksamheten som naturligtvis är viktiga att beakta.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Elin Hoffners yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Utarbetat förslag till svar med antagna tillägg överlämnas till landstingets revisorer.

§ 9 Svar på landstingets revisorers granskning av vårdgarantin inom Jämtlands läns landsting (LS/1622/2011)
Ärendebeskrivning
Revisionskontoret har med hjälp av Capire Consulting AB på landstingets revisorers
uppdrag granskat Vårdgarantin inom Jämtlands läns landsting. De övergripande revisionsfrågorna har varit att undersöka om det finns en tillfredsställande kontroll av att vårdgarantin inom specialistvården klaras långsiktigt samt om en god tillgänglighet, för patientgrupper som
inte omfattas av vårdgarantin, kan tillgodoses.
Granskningen har omfattat analys av relevanta dokument , intervjuer med representanter för landstingets ledning och stab, chefer för verksamhetsområden, enhetschefer samt
kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor inom verksamhetsområdena RHR (Rehabilitering och Reumatologi), Ortopedi och Psykiatri. Granskningen har också omfattat
en enkätundersökning ställd till enhets- och avdelningschefer samt kliniskt verksamma
yrkesutövare inom ovan nämnda verksamhetsområden, totalt 42 personer.
Inom landstingsdirektörens stab har ett svar utarbetats, för överlämnande till landstingets revisorer.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Förslag till svar till Landstingets revisorer
Revisorernas rapport Granskning av Vårdgarantin inom Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
Utarbetat förslag till svar överlämnas till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Utarbetat förslag till svar överlämnas till landstingets revisorer.

§ 10 Svar på remiss: Betänkandet Händelseanalyser vid
självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
(SOU 2010:45) (LS/1861/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45). Utredningens
uppgift var att klargöra och analysera förutsättningarna för att inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område utveckla och förbättra händelseanalyser av inträffade
självmord. Utredningen har också haft i uppgift att utreda och lämna förslag på hur man
kan föra över de nya kunskaper som framkommer till relevanta verksamheter eller aktörer på regional eller lokal nivå med syfte att dessa kunskaper ska kunna komma till praktisk användning i det självmordspreventiva arbetet.
I betänkandet föreslås att dagens skyldighet för hälso- och sjukvården att göra en händelseanalys vid självmord utmönstras från Lex-Maria systemet och att motsvarande
skyldighet införs i en separat lag som utvidgas till att gälla även socialtjänsten. Händelseanalysskyldigheten ligger primärt kvar på respektive verksamhet och Socialstyrelsen tar,
liksom idag emot och analyserar anmälningarna samt följer upp att verksamheterna vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga självmord. Socialstyrelsen får också vissa
möjligheter att, för att genomföra den samlade händelseanalysen inhämta uppgifter från
andra berörda aktörer. Utredningen föreslår också kompletteringar gällande rapporterings- och underrättelseskyldigheter och utökning av tidsram för vilka själmord som blir
föremål för händelseanalys.
Inom ledningsstab hälso- och sjukvård har ett förslag till yttrande till Socialdepartementet utarbetats. Landstinget tillstyrker i huvudsak förslaget, men har synpunkter på definitioner av vissa begrepp och på tidpunkten för ikraftträdande.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande till Socialdepartementet
Missiv från Socialdepartementet
Justerandes sign

Justerandes sign
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Sammanfattning i betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45)

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

Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.

§ 11 Svar på remiss: Ds 2011:38 En EU-rättslig
anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
(LS/1862/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på Ds 2011:38 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler.
I promemorian föreslås att förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler ska upphävas. Bakgrunden till det är att nuvarande förordning
(1968:70) är oförenlig med gällande EU-direktiv rörande handel med sprutor och kanyler.
Det övergripande syftet med den nu föreslagna regleringen är således att även fortsättningsvis förhindra att sprutor och kanyler används för missbruk av narkotika. Sprutor
och kanylers användning vid missbruk av dopningsmedel berörs inte i förarbetena till
1968 års förordning.
Reglering beträffande dopningsmedel kom inte förrän den 1 juli 1992 i och med lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Förslaget syftar således även till att
förhindra att sprutor och kanyler används för att injicera dopningsmedel.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom verksamhetsområdet psykiatri.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande till Socialdepartementet
Remiss: Ds 2011:38 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler

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

Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.
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§ 12 Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande
landstingsfullmäktiges beslut § 186, om Framtida ägande
och ansvar i AB Transitio (LS/1831/2011)
Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Härnösand har förelagt Jämtlands läns landsting att svara på överklagande av landstingsfullmäktiges beslut om framtida ägande och ansvar i AB Transitio.
Klaganden har anfört att beslutet strider mot lag eftersom de handlingar som godkändes
inte uppfyller kraven i 3 kap 16 -18 §§ kommunallagen.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom Ledningsstab sekretariat.

Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand
Förslag till yttrande över överklagat beslut av Landstingsfullmäktige om framtida ägande
i AB Transitio

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.

§ 13 Svar på landstingets revisorers skrivelse om framtida
ägande och ansvar i AB Transitio (LS/1164/2011)
Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har genomfört en granskning av ärendet om framtida ägande och
ansvar i AB Transitio och begärt svar av landstingsstyrelsen på de synpunkter som
framkommit i och bedömningar som gjorts i av granskningen. Revisorerna har bedömt
att kommunallagens krav på bolagsordningen inte uppfyllts på ett antal punkter
Landstingsstyrelsen håller inte med i revisorernas bedömningar på alla punkter. Avsaknaden av reglerig av lekmannarevisorer är dock i strid mot kommunallagens bestämmelser och måste åtgärdas framöver. Eftersom landstingsfullmäktige har beslutat dels att
Regionförbundet Jämtlands län ska vara regional kollektivtrafikmyndighet och dels att
överlåta aktierna i Länstrafiken i Jämtland AB, som idag äger aktier i AB Transitio, är
inflytandefrågorna inte längre en angelägenhet för landstingsfullmäktige utan för
Regionförbundet Jämtlands län. Landstingsstyrelsen har inte någon rättslig möjlighet att
agera i frågorna än genom uppsiktsplikten över Regionförbundet. Ett förslag till svar har
utarbetats inom Ledningsstab sekretariat.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Skrivelse från revisorerna ”Kommunallagens krav är inte tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio”
Bilagor till Hannes Snellmans utkast till aktieägaravtal
Förslag till svar på skrivelse från landstingets revisorer angående bolagsordning för AB
Transito

Landstingsdirektörens förslag
Svar avges till Landstingets revisorer enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar avges till Landstingets revisorer enligt upprättat förslag.

§ 14 Initiativärende från Marianne Larm-Svensson (C),
om HPV-vaccin (LS/1791/2011)
Ärendebeskrivning
Marianne Larm-Svensson har i ett initiativärende yrkat ”att landstingsstyrelsen snarast
undersöker möjligheten och tar ställning till att direktupphandla vaccin med syfte att
snabbt komma igång med verksamheten.”
Den nationella upphandlingen av HPV-vaccin har överklagats vid upprepade tillfällen,
vilket har lett till en utdragen rättsprocess med stora förseningar av vaccinering av
flickor, en förebyggande åtgärd för att förebygga livmoderhalscancer. Under hösten
2011 prövade Region Skåne och Stockholms läns landsting att göra direktupphandlingar
av vaccin för att komma igång med verksamheten. Dessa försök visade sig vara omöjliga
att genomföra p g a orimliga kostnader och risker för stora juridiska repressalier.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderade i det skedet landstingen att
avvakta den rättsliga processen, då en lösning bedömdes komma inom kort.
Under december månad öppnade sig nya möjligheter att göra direktupphandlingar, efter
överenskommelser med de inblandade läkemedelsföretagen. SKL gav då en ny rekommendation, som innebar att landstingen kunde göra direktupphandlingar för att påskynda vaccineringen.
Jämtlands läns landsting har följt SKL:s rekommendationer och har gjort en direktupphandling av vaccin. Verksamheten med vaccinering påbörjas under januari månad 2012.
I de flesta fall utför skolhälsovården vaccinationerna, med finansiering av landstinget. I
de fall kommunerna inte har möjlighet att utföra vaccineringarna, kommer primärvården
att göra det.
Då verksamheten redan är påbörjad föranleder initiativärendet inga övriga åtgärder.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Initiativärende från Marianne Larm-Svensson (C) om HPV vaccin (LS/1791/2011)

Landstingsdirektörens förslag
Initiativärendet föranleder inga åtgärder.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Initiativärendet föranleder inga åtgärder.

§ 15 Reviderad uppföljningsplan för 2012 för landstingsstyrelsen (LS/1083/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen antog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2011 landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2012. Uppföljningsplanen har därefter reviderats och kompletterats. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan kommer vid behov att ytterligare revideras och kompletteras under verksamhetsåret 2012 och skall därför ses som ett så kallat
”levande dokument”. Vid revidering och/eller komplettering tas uppföljningsplanen till
landstingsstyrelsen för nytt beslut.

Beslutsunderlag
Reviderad uppföljningsplan för 2012 för Landstingsstyrelsen

Landstingsdirektörens förslag
Reviderad uppföljningsplan 2012 för landstingsstyrelsen fastställs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Reviderad uppföljningsplan 2012 för landstingsstyrelsen fastställs.

§ 16 Landstingsstyrelsens internkontrollplan 2012
(LS/48/2012)
Ärendebeskrivning
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel.
En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.
Detta görs i huvudsak via landstingsstyrelsens uppföljningsplan men för att säkerställa
att inget väsentligt utlämnas, kompletteras den med Landstingsstyrelsens internkontrollplan för 2012.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Till grund för planen ligger av landstingsstyrelsen genomförd risk och väsentlighetsanalys.

Beslutsunderlag
Landstingsstyrelsens internkontrollplan för 2012

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsens internkontrollplan för 2012 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens internkontrollplan för 2012 antas.

§ 17 Ansökan om bidrag till NCK:s vårkonferens 2012
(8-9 februari) på Jamtli - Gränsöverskridande kulturarvspedagogik (LS/57/2012)
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Jamtli arrangerar årligen inom ramen för Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) en vårkonferens. Vid vårens konferens, som äger rum 8 till 9 februari, är
temat ”Kliv ut! Gränsöverskridande kulturarvspedagogik”. Stiftelsen Jamtli har ansökt
om bidrag till den festmiddag som ingår i konferensen den 8 februari. Jämtlands läns
landsting har gett bidrag till middagen vid tidigare års konferensen. Stiftelsen Jamtli beräknar antalet deltagare till ca 80 personer. Kostnaden för middagen kan beräknas till ca
30 000 kronor.
Stiftelsen Jamtli får i detta sammanhang betraktas som en extern arrangör av konferenser. Landstingsfullmäktige har beslutat om Sponsringspolicy - om stöd och bidrag till
externa arrangemang och projekt. LS/264/2006. Ansökan uppfyller inte kraven på stöd
enligt policyn.
Konferensen arrangeras som ett led i Stiftelsen Jamtlis verksamhet. Den främjar inte
bara Stiftelsens egna verksamhet utan även och länets utveckling både inom näringslivet
och lärande. Landstinget finansierar, tillsammans med Östersunds kommun, en stor del
av Stiftelsen Jamtli verksamhet. Finansieringen rymmer även eventuella kostnader för
konferensarrangemang. Ansökan kan ses som en ansökan om extra anslag till verksamheten och ska då vägas mot andra behov i landstinget. en sådan ansökan behöver i sådan
tid att den hinner beredas i budgetarbetet.
Landstinget kan inom ramen för representation lämna bidrag till bland annat middag om
representationen har anknytning till landstingets verksamhet och är ett naturligt led i
umgänget med de som representationen avser. I detta fall avser i så fall representationen
ett arrangemang som landstinget inte deltar i på annat sätt än som deltagare. Den
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kommunala likställighetsprincipen innebär att om bidrag beviljas i detta fall måste även
andra arrangörer med motsvarande verksamhet beviljas bidrag.
I ovanstående redovisning finns skäl för att ansökan både kan beviljas och avslås. Skälen
överväger dock för att ansökan ska beviljas. Bidraget får, i enlighet med landstingets
regler för representation, inte användas för kostnader för alkoholhaltiga drycker.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till NCKs vårkonferens 2012
Sponsringspolicy - om stöd och bidrag till externa arrangemang och projekt

Landstingsdirektörens förslag
1. Jämtlands läns landsting lämnar bidrag till Stiftelsen Jamtli för kostnad för
festmiddag vid NCKs vårkonferens den 8 februari 2012. I bidraget ingår inte
kostnader för alkoholhaltiga drycker.
2. Bidraget belastar landstingsstyrelsens kostnader för representation.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar att ansökan avslås. Motivering: Jamtli har egen budget och
borde ha budgeterat för denna återkommande middag. I spartider när sjukvården ständigt är utsatt för inbesparingar, är det inte försvarbart att landstingets ekonomiska medel
använts till middagsbjudningar på Jamtli.
Finn Cromberger (FP) yrkar att ansökan avslås. Motivering: Ansökan är inte förenlig
med landstingets sponsringspolicy och landstingets ekonomi är synnerligen ansträngd.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer Siwertssons och Finn Crombergers avslagsyrkande och finner landstingsdirektörens förslag
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Jämtlands läns landsting lämnar bidrag till Stiftelsen Jamtli för kostnad för festmiddag vid NCKs vårkonferens den 8 februari 2012. I bidraget ingår inte kostnader för alkoholhaltiga drycker.
2. Bidraget belastar landstingsstyrelsens kostnader för representation.

Reservation
Christer Siwertsson (M) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2012 (LS/19/2012)
Beslut fattade av finansekonom
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2011-11-15
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LA/536/2010, 2011-11-15
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2011-12-16
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2011-11-28, 2011-12-28
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Omdisponering till VO Barn/Kvinna
Omdisponering av medel för diabetestekniska hjälpmedel för perioden 110901-111231
Kostnadskrävande patienter, december
Beslut landstingsdirektörens delegationsbestämmelser
Beslut landstingsdirektörens befogenhetsplan
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Lena Bäckelin är beviljad att delta i kulturella och kreativa näringar den 1 december
2011 i Östersund
Marianne Larm-Svensson är beviljad att delta i Framtidsdag för toppolitiker 26 januari
2012 i Stockholm
Margareta Gladh är beviljad att delta i Mobilisering mot alkohol, narkotika och kriminalitet 26 januari 2012 i Östersund
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 19 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen (LS/20/2012)
Landstingsbostäder: Protokoll från sammanträde 2011-11-01
Länstrafiken i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2011-11-11
Strömsunds kommun, Gemensam nämnd för närvård Frostviken: Protokoll från sammanträde 2011-11-17
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur: Protokoll från sammanträde 2011-1124
Länets Handikappråd: Protokoll från sammanträde 2011-12-02
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Etiskt utskott: Protokoll från sammanträde 2011-12-05
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträde 2011-12-08
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 2011-12-19
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2011-12-15
Länstrafiken i Jämtlands län AB: Protokoll från sammanträde 2011-12-16
Underrättelse om upphörande av stiftelsen Hanna och Nils Larssons stipendiefond,
org.nr: 893201-2217
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE

§ 20 Svar på medborgarförslag från Anna Lindström om
behandling av patienter med stroke- och hjärtsjukdomar
(LS/1139/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 18 oktober beslut om att till landstingsstyrelsen fördela Anna Lindströms medborgarförslag om behandling av patienter
med stroke- och hjärtsjukdomar. Medborgarförslaget ska behandlas senast vid landstingsfullmäktige den 15 februari 2011.
Anna Lindström föreslår att arbetsplanering och schemaläggning ska omfatta hela
dyngnet.
Landstingets verkar ständigt för att förbättra arbetsmiljö, patientsäkerhet och schemaläggning. Landstinget gör kontinuerligt risk- och konsekvensanalyser och gör utifrån
resultat av dessa förbättringar ibland annat schemaläggning. I landstinget pågår en
genomgång av strokeprocessen för att förbättra hela vårdkedjan och även för hjärtsjukvården har ett liknande arbete gjorts.
Det är viktigt för landstinget att vidmakthålla en bra patientsäkerhet samt att se till att
personalen har en bra arbetsmiljö.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anna Lindström om behandling av patienter med stroke- och
hjärtsjukdomar

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

§ 21 Svar på medborgarförslag från Carin Ahlstedt, om
tjänsten Mina Vårdkontakter (LS/1157/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 18 oktober beslut om att till landstingsstyrelsen fördela Carin Ahlstedts medborgarförslag om tjänsten Mina Vårdkontakter. Medborgarförslaget ska behandlas senast vid landstingsfullmäktige den 15 februari
2011.
Carin Ahlstedt föreslår att tjänsten ”Mina vårdkontakter” inte införs på respektive hälsocentral
förrän det finns tid och utbildad personal att hantera den. Alternativt att det under hög
belastning, t.ex. sommartid, ligger ett meddelande på den hemsidan om att tjänsten inte
bevakas.
Mina vårdkontakter är ett digitalt system för dialog mellan exempelvis hälsocentral och
patient. Systemet har successivt införts i Jämtlands läns landsting under 2011 och det är
naturligtvis viktigt att det fungerar väl så att patienten kan använda det på ett enkelt och
lätt sätt. När nya system och gemensamma datalösningar införs är det dock ofrånkomligt att det blir en del inkörningsproblem. Det kan av olika skäl ta tid att skapa fungerande rutiner för ett nytt sätt att hantera patientkontakter. Funäsdalen var den sista hälsocentralen i våras att införa Mina vårdkontakter och rutinerna var således relativt nya
vid tidpunkten för Carin Ahlstedts medborgarförslag.
Chefen för hälsocentralen i Funäsdalen är sedan länge kontaktad angående de problem
som Carin Ahlstedt påpekat och rutinerna för Mina vårdkontakter har förbättrats. Även
Carin Ahlstedt har personligen fått en återkoppling.
Justerandes sign

Justerandes sign
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I dag är Mina vårdkontakter infört på i stort sett samtliga hälsocentraler i länet och ett
införande av tjänsten pågår inom specialistvården. Utbildningsinsatser har gjorts
löpande och systematiskt och det finns alltid möjligheter till ytterligare utbildningsinsatser i den mån det behövs. De förklarande texterna på landstingets hemsida angående
Mina vårdkontakter kommer att ses över så de blir tydligare.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Carin Ahlstedt.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

§ 22 Svar på medborgarförslag från Stina Almén om
flexiblare möjlighet till tidsbokning på hälsocentralen
m.m. (LS/1146/2011)
Ärendebeskrivning
Stina Almén har lämnat in ett medborgarförslag om flexiblare möjlighet till tidsbokning
på hälsocentralen, gemensamt överenskommet system för förvaring av material på
provtagning för att underlätta för personal som ska rycka in vid sjukdom m m.
Inom primärvården i Östersunds pågår ett utvecklingsarbete kring struktur, arbetsmetoder och rutiner. Arbetet omfattar bland annat öppettider och produktionsplanering
för att säkerställa en trygg tillgänglighet. För närvarande är en del rutiner inte optimalt
utformade.
En struktur för hanteringen av labbprover som är lika vid alla hälsocentraler skulle
effektivisera arbetet. Det pågår ett arbete med gemensamma rutiner med lokala tillämpningar. Lokala tillämpningar kan vara nödvändiga med hänsyn till exempel till skillnader
i lokaler. Målet är dock att hälsocentralerna i länet och dess rutiner, så långt som möjligt, skall kunna kännas igen oavsett om man är personal eller patient. Förslagen i medborgarförslaget kommer att beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Stina Almén om flexiblare möjlighet till tidsbokning på hälsocentralen m.m.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar att medborgarförslaget bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons yrkande och landstingsdirektörens förslag och finner Ann-Marie Johanssons yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget bifalls.

§ 23 Svar på Medborgarförslag från Emanuel Sandberg
om frivilliga livräddare (LS/1227/2011)
Ärendebeskrivning
Emanuel Sandberg har i ett medborgarförslag yrkat på att Landstinget bör ta initiativ till
att erbjuda frivillig utbildning av lämpliga personer eller registrera redan utbildade personer som ska kunna larmas via SMS för livräddande insatser. E Sandberg hänvisar till
verksamhet som bedrivs i Stockholm, som på detta sätt har bidragit till att rädda liv.
Det är svårt att göra jämförelser mellan Stockholm län och Jämtland, då Stockholms län
är så mycket mer tätbefolkat. I Jämtlands län finns IVPA, (i väntan på ambulans), en
verksamhet som bedrivs i samverkan mellan kommunernas räddningstjänst och landstinget. Där det förekommer svarar landstinget för utbildning och utrustning till räddningstjänstens personal.
Den verksamhet som E Sandberg föreslår kan inte ses som något som ligger under
landstingets ansvarsområde. Verksamheten är snarare en angelägenhet för SOS alarm
och frivilligorganisationer.
Röda korset har viss utbildningsverksamhet i första hjälpen som eventuellt kan motsvara
det som E Sandberg åsyftar. Om SOS-alarm och frivilligorganisationer i länet skulle vilja
upprätta ett samarbete enligt det som beskrivs i förslaget, ställer sig Jämtlands läns
landsting sig positivt till det.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Frivilliga livräddare

Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

§ 24 Svar på Motion från Finn Cromberger (FP), om ett
vargfritt landsting/län av regionalpolitiska skäl
(LS/1787/2011)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har i motion till Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 8
november 2011 motionerat att landstingsfullmäktige uttalar att man som politiskt organ
anser att fasta etableringar av varg inte bör få ske i Jämtlands län och att landstingsfullmäktige ska översända motionen till Region Jämtland med rekommendation att de fattar
ett likalydande beslut.
De regler och arbetsmetoder som gäller för förvaltningen av de stora rovdjursarterna är
samlade i en nationell rovdjurspolitik som fastställs av riksdagen. På regional nivå är det
länsstyrelsen som ansvarar för den regionala rovdjursförvaltningen. I det ansvaret ingår
bland annat att utarbeta regionala förvaltningsplaner med mål som är i linje med de
nationella målen. I arbetet med att på regional nivå utveckla olika former av åtgärder för
att förebygga skador och andra olägenheter som rovdjuren orsakar samverkar näringen,
intresseorganisationer, forskning, Viltskadecenter, Sametinget, naturvårdsverket och
Länsstyrelsen.
Vargpopulationens utbredning i länet är inte en fråga som ligger inom Jämtlands läns
landstings verksamhetsområde och som landstingsfullmäktige ska besluta om.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om ett vargfritt landsting/län av regionalpolitiska
skäl.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att motionen bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

§ 25 Svar på motion från Gert Norman (V), om ambulansverksamheten (LS/1171/2011)
Ärendebeskrivning
Gert Norman (V) har i en motion till Jämtlands läns landsting föreslagit fullmäktige att
ge landstingsledningen i uppdrag att genomlysa ambulansverksamheten med en extern
uppdragsgivare.
Ambulansverksamheten i Jämtlands läns landsting har varit föremål för ett flertal förslag, genomgångar, utredningar och förändringar under de senaste 10 åren. Den senaste
utredningen genomfördes under 2010 och 2011. Syftet med den senaste översynen var
att hitta alternativ till dagens verksamhet som kunde leda till lägre kostnader, då ambulansverksamheten i Jämtland är förhållandevis dyr i jämförelse med andra Nysam-landsting.
Utredningen ”Översyn av ambulanssjukvården i Jämtlands län” (dnr LS/475/2011) är
en gedigen genomgång av ambulansverksamheten med redogörelse för utveckling och
förändringar under den senaste 10-årsperioden, beskrivning av dagens verksamhet redogörelse för antal uppdrag och uppdragens prioriteringsnivåer, redovisning av kostnader
samt jämförelser med andra närliggande landstingsambulansverksamheter.
Slutrapporten överlämnades till landstingsdirektören i mars 2011och förslaget presenterades för den politiska majoriteten i landstinget. Förslaget innebar en förändring från
jour till beredskap för vissa ambulansstationer med få uppdrag. Konsekvenserna skulle
bland annat innebära längre inställelsetid under vissa tider. Förslaget beräknades på 5
stationer med mindre än ett uppdrag varannan natt kl 21-06 . En sådan förändring skulle
innebära en kostnadsreducering med 2,1 mkr per år. Förslagen i utredningen bedömdes
politiskt inte vara genomförbara.
Då en grundlig genomgång av verksamheten så nyligt har genomförts är det tveksamt
om en extern genomlysning skulle tillföra något mervärde. Motionen bör därför avslås.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Motion från Gert Norman (V) om ambulansverksamheten
Översyn av ambulanssjukvården i Jämtlands län (LS/475/2011)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

§ 26 Svar på motion från Christer Siwertsson (M,)
Marianne Larm Svensson (C) och Finn Cromberger (FP),
om kommunala sjuksköterskors åtkomst till VAS för
palliativa patienter (LS/1626/2011)
Ärendebeskrivning
Alliansen har lämnat ett initiativärende (motion) rörande kommunala sjuksköterskors
åtkomst till VAS för palliativa patienter. Alliansen föreslår att VAS, eller delar av VAS,
med de restriktioner som bedöms nödvändiga, görs tillgängligt för kommunsköterskor
med ansvar för palliativa patienter.
Patientdatalagen 2008:355 (PDL) reglerar hur personuppgifter och journalhandlingar ska
hanteras inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten för lagstiftaren är att hanteringen
av personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska underlättas samtidigt som patientsäkerheten och patientens egen möjlighet till medverkan skall stärkas. Lagen är utformad
med syfte att underlätta informationsutbyte mellan vårdgivare och mellan vårdgivare
och patient, men alltid med skyddet för patientens integritet som första prioritet.
För att en vårdgivare ska kunna göra en journal tillgänglig för andra vårdgivare (sammanhållen journalföring) krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar är bland annat:
att patienten har en aktuell patientrelation till vårdgivaren
att journaluppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda och
behandla sjukdomar eller skador hos patienten
att patienten samtycker till att vårdgivaren tar del av patientjournalen
I Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och
sjukvården (SOSFS 2008:14) anges hur PDL ska tillämpas. Av föreskrifterna framgår
kravet på stark autentisering vid åtkomst till vårdinformation. Detta innebär t ex e-IDJusterandes sign

Justerandes sign
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kort kombinerat med pinkod, idag är godkänd standard SITHS-certifikat. Vidare finns
krav på behörighetstilldelning som bygger på egenskaper för aktören, dessa uppgifter
finns idag i katalogtjänsten HSA.
Landstingen har gemensamt utvecklat vårdtjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ)
som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av
journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Idag är 6 landsting anslutna
till NPÖ och målet är att vid årsskiftet 2012/2013 ska NPÖ vara infört i alla landsting
och användas i betydande utsträckning för kommunikation mellan landsting, kommuner
och privata vårdgivare.
Anslutning av VAS till NPÖ kommer att utvecklas under 2012 och planeras vara i drift
före årsskiftet. Inom kommunerna pågår arbetet med att registrera uppgifter i HSA och
landstinget kommer under februari-mars att ge ut SITHS-kort till kommunernas
distriktssköterskor. Det innebär att kommunala sjuksköterskors åtkomst till VAS för
palliativa patienter, kommer att lösas under 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Alliansen rörande kommunala sjuksköterskors åtkomst till VAS för palliativa patienter.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige
Motionen anses besvarat med hänvisning till att anslutning till Nationell Patientöversikt
(NPÖ) är planerad att genomföras under 2012.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att motionen bifalls med hänvisning till att anslutning till
Nationell Patientöversikt (NPÖ) är planerad att genomföras under 2012.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige
Motionen anses besvarat med hänvisning till att anslutning till Nationell Patientöversikt
(NPÖ) är planerad att genomföras under 2012.

§ 27 Landstingsplan 2012-2014 (LS/1735/2010)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag ekonomiutskottet 2012-01-17, § 3 Landstingsplan 2012-2014
Justerandes sign

Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-15, § 238 att lägga ett rationaliseringskrav på all
landstingsfinansierad verksamhet, förutom Hälsovalet, för att undvika en underskottsbudget 2012. Rationaliseringskravet uppgår till sammanlagt 18 mkr för år 2012.
Efter tolkning av avtalet med Regionförbundet Jämtlands län konstaterades att regionförbundet inte kan åläggas ett sådant rationaliseringskrav. Konsekvensen av detta är att
335 000 kronor måste återföras till anslaget för regionförbundet för år 2012.
Landstinget, som har ett budgeterat 0-resultat för år 2012, finansierar denna ökade kostnad genom omfördelning av anslaget för Motsedda kostnader till Landstingsdirektör
med staber.
Regionförbundet Jämtlands län har begärt att få verksamheten inom länskulturen och
folkhögskolorna Birka och Bäckedal överfört till sig. Landstingsfullmäktige beslutade i
november 2011 § 241 att överföra Birka och Bäckedals folkhögskolor samt länskulturen
till Regionförbundet Jämtlands län 2012-01-01 enligt den i förslag till Överlåtelseavtal
punkt 1-3 preciserade ansvarsregleringen Landstingsfullmäktige gav samtidigt Landstingsstyrelsen i uppdrag att fullfölja förhandlingarna och teckna överlåtelseavtal och
samarbetsavtal med Regionförbundet Jämtlands län.
Förhandlingar har skett med Regionförbundet Jämtlands län angående villkor för verksamheternas överföring. Villkoren regleras i ett överlåtelseavtal och ett samarbetsavtal.
Vid de slutliga förhandlingarna om avtalen har det visat sig att tidigare beslut om finansiering inte räcker till. För följande poster saknas beslut om finansiering.
Nedanstående poster är resultatpåverkande.
75 000
Ökat bidrag till Naboer AB. Beslut Landstingsstyrelsen §
142/2011
200 000
Finansiering av administratör. Tidigare beslut om ram avsåg en
halvtidstjänst, personalövergång skedde med en heltid.
950 000
Landstingets del av kostnader för overhead för tidigare överlåten
verksamhet
1 225 000 Summa
Nedanstående poster finansieras genom omfördelning av befintlig budget.
175 000 Ökade kostnader för förtroendevalda Från anslaget för Politisk
organisation till Landstingsdirektör med staber
800 000 Ökade hyreskostnader för Kulturens Från anslaget för Motsedda
lokaler i Folkets Hus
kostnader till Landstingsdirektör med staber
Vid genomgång av landstingsplan har det konstaterats felaktigheter i bilaga 1, LandsJusterandes sign
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tingets engagemang i bolag, stiftelser och förbund. Ändringarna berör dels tabellen över
koncernorganisationer och dels rubrikerna Bolag, Kommunalförbund och gemensamma
nämnder. Bilagan bör därför bytas ut. Den nya bilagan framgår av förslaget till reviderad
landstingsplan.
De föreslagna ändringar föranleder justeringar i kapitel 5 i landstingsplanen 2012 - 2014.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad landstingsplan 2012-2014 inklusive ny bilaga 1 och ändrat kapitel 5
Bilaga 1 enligt beslut fattat av Landstingsfullmäktige 2011-11-15
Bilaga: kapitel 5 enligt beslut fattat av Landstingsfullmäktige 2011-11-15

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottets föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Anslaget till Regionförbundet Jämtlands län tillförs 2 535 000 kronor från och
med år 2012.
2. Det ökade anslaget finansieras genom omfördelning av 1 135 000 kronor från
Motsedda kostnader till Landstingsdirektör med staber och omfördelning av
175 000 kronor från anslaget för Politisk organisation till Landstingsdirektör
med staber.
3. Resterande ökning av anslaget, 1 225 000 kronor, belastar resultatet.
4. Bilaga 1 i landstingplan 2012-14 ersätts med ny bilaga enligt förslag.
Landstingsplanens kapitel 5 justeras utifrån de förändringar som detta beslut
medför.

Yrkande
Harriet Jorderud yrkar att skatteintäkterna i landstingsplanen 2012-2014 höjs med 11,2
miljoner kronor för 2012, 16,1 miljoner kronor för år 2013 och 21,0 miljoner kronor för
år 2014.
Harriet Jorderud yrkar att den reaförlust om 7,5 miljoner kronor som uppstår vid försäljningen av fastigheterna i Ås till Krokoms kommun förs in i budgeten för år 2012.

Proposition
Harriet Jorderud ställer proposition på sitt yrkande om höjning av skatteintäkterna och
finner det antaget.
Harriet Jorderud ställer proposition på sitt yrkande om att föra in reaförlust vid försäljning av fastigheterna i Ås och finner det antaget.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Harriet Jorderud ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det
antaget.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Anslaget till Regionförbundet Jämtlands län tillförs 2 535 000 kronor från och
med år 2012.
2. Det ökade anslaget finansieras genom omfördelning av 1 135 000 kronor från
Motsedda kostnader till Landstingsdirektör med staber och omfördelning av
175 000 kronor från anslaget för Politisk organisation till Landstingsdirektör
med staber.
3. Resterande ökning av anslaget, 1 225 000 kronor, belastar resultatet.
4. Skatteintäkterna i landstingsplanen 2012-2014 höjs med 14,2 miljoner kronor för
år 2012, 16,1 miljoner kronor för år 2013 och 21,0 miljoner kronor för 2014.
5. Den reaförlust om 7,5 miljoner kronor som uppstår vid försäljningen av
fastigheten i Ås till Krokoms kommun förs in i budgeten för 2012.
6. Bilaga 1 i landstingsplan 2012-2014 ersätts med ny bilaga enligt förslag. Landstingsplanens kapitel 5 justeras utifrån de förändringar som detta beslut medför.
--------

Yrkande
Finn Cromberger (FP) yrkar att ärendet bordläggs för att möjliggöra för den politiska
majoriteten att tänka om i frågan då regionbildning med Västernorrland har fallit.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Anslaget till Regionförbundet Jämtlands län tillförs 2 535 000 kronor från och
med år 2012.
2. Det ökade anslaget finansieras genom omfördelning av 1 135 000 kronor från
Motsedda kostnader till Landstingsdirektör med staber och omfördelning av
175 000 kronor från anslaget för Politisk organisation till Landstingsdirektör
med staber.
Justerandes sign
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3. Resterande ökning av anslaget, 1 225 000 kronor, belastar resultatet.
4. Skatteintäkterna i landstingsplanen 2012-2014 höjs med 14,2 miljoner kronor
för år 2012, 16,1 miljoner kronor för år 2013 och 21,0 miljoner kronor för
2014.
5. Den reaförlust om 7,5 miljoner kronor som uppstår vid försäljningen av
fastigheten i Ås till Krokoms kommun förs in i budgeten för 2012.
6. Bilaga 1 i landstingsplan 2012-2014 ersätts med ny bilaga enligt förslag. Landstingsplanens kapitel 5 justeras utifrån de förändringar som detta beslut medför.

§ 28 Webbsändning av landstingsfullmäktige - ansvarig
utgivare (LS/50/2012)
Ärendebeskrivning
I samband med upphandlingen av nya sammanträdeslokaler för fullmäktige upphandlades även webbsändning av fullmäktigesammanträden som nu ska permanentas enligt
fullmäktiges beslut 2011-02-16, § 18.
Att webbsända ett fullmäktige innebär ett antal krav, bland annat följer med grundlagsskyddet, en skyldighet för den som driver verksamheten, det vill säga landstingsfullmäktige, att se till att det alltid finns en behörig utgivare och att anmäla denne till Radio- och
TV- verket. Beslut om att utse utgivare kan göras innan det fullmäktige som ska starta
webbsändning. Det är rimligt att välja
fullmäktiges ordförande och vice ordförande till att vara ansvariga utgivare. Ordföranden blev utsett till ansvarig utgivare i samband med testsändningarna. Ny vice ordförande har utsetts sedan dess och ska därför utses som ny ställföreträdande utgivare.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förste vice ordförande, Agnetha Danielsson (S) utses som ställföreträdande utgivare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förste vice ordförande, Agnetha Danielsson (S) utses som ställföreträdande utgivare.

Justerandes sign
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§ 29 Översyn av landstingets IT-policy (LS/1058/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur 2011-11-24, § 64

Ärendebeskrivning
Beredningen för Demokrati, folkhälsa och kultur har av landstingsfullmäktige fått i
uppdrag att se över landstingets IT-policy. Beredningen har med sakstöd från ledningsstab IT tagit fram förslag till beslut.
Nuvarande IT-policy (LS/379/2005) beslutades 2009 att förlängas och gälla t.o.m. 2011
samt att fr.o.m. 2012 ersättas av en Informatikpolicy.
Medborgare och patienter förväntar sig i allt högre grad att enkelt kunna nyttja digitala
kontaktvägar, sköta sin ärenden och ta del av information. Utveckling av vårdens kvalitet och effektivitet ställer krav på enkel och säker tillgång till information och användarvänliga beslutsstöd. Beslutsfattare som arbetar med styrning och uppföljning av verksamheten behöver mer heltäckande och aktuella underlag för det löpande förbättringsarbetet, liksom för forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder och arbetsrutiner. En förutsättning för denna utveckling är att arbetet sker gemensamt och i samverkan mellan kommuner, landsting och region. Med den utgångspunkten har fullmäktige
beslutat att anta och tillämpa Nationell eHälsa och Strategi för eSamhället. Dessa strategier anger övergripande mål inom området informatik i Jämtlands läns landsting.

Beslutsunderlag
IT-policy för Jämtlands läns landsting
Strategi för eSamhället
Nationell eHälsa

Beslut av beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsfullmäktige
Nuvarande IT-policy utgår och ersätts med landstingsfullmäktiges beslut att anta och
tillämpa Nationell eHälsa och Strategi för eSamhället.
--------------

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Justerandes sign
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§ 30 Översyn av landstingets bildkonstpolicy
(LS/1654/2010)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur 2011-11-24, § 65

Ärendebeskrivning
Fullmäktiges presidium har gjort en översyn av landstingets policys. En av intentionerna
är att minska antalet policys. En av de policys som sätts i fråga är Bildkonstpolicy
Jämtlands läns landsting. Argumentet är att ansvaret för landstingets inköpta konst är en
fråga för landstingsstyrelsen och policyn snarare ses som riktlinjer för inköp och hantering.
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att göra en översyn av landstingets Bildkonstpolicy. Beredningen ha med sakstöd
från verksamhetsområde kultur tagit fram förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Bildkonstpolicy Jämtlands läns landsting (LS/525/2006)
Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst (LS/549/2011)

Beslutsförslag
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsfullmäktige
1. Bildkonstpolicy Jämtlands läns landsting upphör att gälla.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer utifrån de intentioner
som finns i nuvarande policy.

Beslut av beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsfullmäktige
1. Bildkonstpolicy Jämtlands läns landsting upphör att gälla.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer utifrån de intentioner
som finns i nuvarande policy.
------------Med hänsyn till storleken på landstingets bildkonstsamling och den betydelse den har
för invånarna genom att vara tillgänglig för dem i landstingets lokaler bör landstingets ha
en policy för bildkonst. Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur har till följd av
sitt förslag, att bildkonstpolicyn ska upphör att gälla, inte gjort någon översyn av den
nuvarande policyn. Med hänsyn till den tid som gått sedan den antogs senast bör en
översyn av den göras. Ärendet bör därför återremitteras till beredningen för demokrati
och folkhälsa med utgångspunkten att bildkonstpolicyn ska finnas kvar.
Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet återremiteras till beredningen för demokrati och folkhälsa.
Med hänsyn till storleken på landstingets bildkonstsamling och den betydelse den har
för invånarna genom att vara tillgänglig för dem i landstingets lokaler ska bildkonstpolicy finnas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet återremiteras till beredningen för demokrati och folkhälsa.
Motivering: Med hänsyn till storleken på landstingets bildkonstsamling och den betydelse den har för invånarna genom att vara tillgänglig för dem i landstingets lokaler ska
bildkonstpolicy finnas.

§ 31 Informationer
Tisdagen den 24 januari
Granskning av vårdgarantin, LS/1622/2011 (Nina Fållbäck-Svensson, Majvor
Enström)
Granskning av vårdplatsutnyttjande, LS/1542/2011 (Anna Kerstin Lejonklou,
Jan-Olov Undvall)
Representanter från ungdomsrådet besöker styrelsen (Sandra Hedman)
Lokalförsörjning och fastighetsstrategi (Jan-Åke Lindroth)
Internationella frågor (Robert Uitto)
Onsdagen den 25 januari
Information om regionfrågan (Harriet Jorderud)
Remiss: Betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45), LS/1861/2011 (Britt-Inger Nord)
Remiss: Ds 2011:38 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och
kanyler, LS/1862/2011 (Anders Andersson)
Hur arbetar landstinget lokalt med RCC-frågorna (Nina Fållbäck-Svensson)
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