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§ 56 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

1. Som extraärenden tas upp:
Laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsstyrelsens beslut 2011
§ 177, om hantering av betalning i sjukhusentrén (LS/1072/2011)
Svar på Remiss: Trafikverkets kapacitetsutredning (LS/292/2012)
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 57 Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/159/2012)
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson rapporterar från utskottets senaste sammanträde. Bland annat
diskuterades om det finns särskilda patientgrupper som drabbades särskilt av omställningsarbetet. Frågan om etiskt råd togs upp i dialog med landstingsdirektören.
Personalpolitiska utskottet
Monalisa Norrman rapporterar från utskottets sammanträde. Bland annat togs upp följande punkter: Information inför avtalsrörelsen, information handlingsplaner personal
och visstidsanställningar/timanställningar.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud rapporterar från ekonomiutskottets senaste sammanträde den 22 mars.
Bland annat behandlades: Landstingsplan 2013-2015, landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013, landstingsplan 2014-2016 och genomgång av årsredovisning 2011. Analys av detaljerat personalbokslut 2011 väntas. Det konstaterades att landstinget står inför
en mycket svår ekonomisk situation 2012. Handlingsplaner behövs för att få grepp på
ekonomin 2012. Nya skatteprognoser är inte särskilt positiva för landstingen i stort.
Frågan är om det finns utrymme för inprioriteringar 2013. Utskottet noterade det
mycket allvarliga ekonomiska läget.

§ 58 Landstingsdirektörens rapport (LS/160/2012)
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om den utsända sammanställningen Direktörens rapport, mars 2012, över pågående aktiviteter i ledningsstaber, centrumen, fastigheter och investeringar. Ledamöterna ställer frågor till landstingsdirektören.
Justerandes sign
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Ekonomichefen presenterar månadsrapport februari 2012:
För närvarande ligger en prognos på ca. -39 miljoner kronor för 2012. Reviderade resultatkrav för 2012 och handlingsplaner för centrumen har upprättats. Handlingsplaner
för Centrum för opererande specialiteter och för Centrum för primärvården presenteras
av Ingalill Persson och Olle Christmansson.
Fördelning av underskottet kommer att göras solidariskt över alla centrumen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen ser allvarligt på den uppkomna ekonomiska situationen. Styrelsen kommer
som tidigare att månadsvis följa verksamheternas resultat, särskilt med avseende på
ekonomi, tillgänglighet, arbetsmiljö och patientsäkerhet.
Styrelsen beslutar att godkänna landstingsdirektörens rapport och de reviderade
åtgärdsplanerna för centrumens verksamheter som har presenterats.

§ 59 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/156/2012)
Årsbokslut 2011, inklusive bolag och privata utförare, del av Personalbokslut 2011
samt Över- och underskottshantering 2011 presenteras av Karin Jonsson och Björn
Ahlnäs.
Föredragning tillhörande § 76.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamöterna ställer frågor och diskuterar enskilda punkter. Styrelsen anser att det är
viktigt att komma med ekonomin i balans. Styrelsen efterfrågar en fördjupad analys
angående personalbokslut 2011 till styrelsens nästa sammanträde.
Uppföljning Hälsoval 2011 (tillhör årsbokslut) presenteras av Lena Weinstock
Svedh.
Föredragning tillhörande § 76.
Uppföljning Vårdavtal 2011 (tillhör årsbokslut) presenteras av Ann-Marie Jaarnek.
Föredragning tillhörande § 76.
Jämställdhet och mångfalt – Uppföljning 2011 (tillhör årsbokslut) presenteras av
Anna Ebenmark.
Föredragning tillhörande § 76.
Riks- och regionvård(tillhör årsbokslut) presenteras av IngelaJönsson.
Föredragning tillhörande § 76.
Läkemedel (tillhör årsbokslut) presenteras av Per Magnusson.
Föredragning tillhörande § 76.
Justerandes sign
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Likviditetsrapport 2011 presenteras av Annika Jonsson.
Föredragning tillhörande § 71.
Redovisning Projekt Akutprocessen presenteras av Anna-Lena Alfreds. Följande
punkter presenteras:
Bakgrund till projektet:
• Långa handläggningstider.
• Tidvis bristande arbetsmiljö och patientsäkerhet (ofta kvällar, helger).
• Nationell patientenkät – generellt goda resultat för akutmottagningen utom för
vänte- och handläggningstider.
• Bara 65% av akut vårdsökande patienter väntar under 4 timmar i Jämtlands läns
landsting (lägst värde av landstingen inom Nysam).
Uppdrag:
• Att skapa en organisation och ett vårdflöde som minskar handläggningstiderna
och klarar av att möta toppar.
• Att nå nationellt mål på 4 timmar (från dörr till dörr) som väntas komma.
Förbättringsområden:
• Utflöde till vårdavdelningar och sjukresor.
• Tillgång till röntgen och laboratoriemedicin.
• Läkarbemanning och kompetens.
• Bristande flexibilitet och beredskap för att klara toppar.
• Akutmottagningens inre processer.
Mål:
Ett system för akut vårdsökande patienter som klarar kravet med en vårdtid på max 4
tim på akutmottagningen (från dörr till dörr - max 4 timmar för 80% av besökarna) innan 2012-02-28.
Sammanfattande resultat:
• Andel patienter som väntar under 4 timmar samt mediantid för att träffa läkare
har förbättrats med små steg
• System för att mäta framtagna – redovisas i månadsrapport på centrumnivå
• Goda resultat för test med utökat bakjoursstöd på eftermiddagar
• Förbättrade svarstider på laboratorium
• Förslag till röntgenprioriteringar är framtagna
• Goda resultat för ändrade utskrivningsrutiner på strokeenheten
• Förslag till ytterligare en sjukreseavgång kl. 12.00
• Förslag till förbättrat serviceapotek till vårdavdelningar
• Beredskapsplan är framtagen
• Ortopedens ÅB akutmottagning – klarar ej sina besök under 2 timmar
• Modell för värdeflödesmätning framtagen
• Handläggningstider och prioriteringar röntgen
Justerandes sign
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Spridning goda resultat – ex utskrivning avdelningar
Utökat bakjoursstöd på eftermiddagar
Läkarkompetens akutmottagning
Ortopedens ÅB akutmottagning
Värdeflödesmätningar – utvecklas vidare
Handskrivna läkemedelslistor och diktering akutmottagning
Fortsatta mätningar – vem äger resultatet
Internremittering Akutmottagningen

Centrumschefen för opererande specialiteter har fått i uppdrag från direktören att arbeta
vidare med att utveckla akutprocessen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamöterna ställer frågor och diskuterar enskilda punkter.
Uppföljning av tillgänglighet hörcentral och ortopedi presenteras av Ingalill
Persson. Följande punkter presenteras:
Uppföljning Ortopedi
Ortopedin har fortsatt ökat remissinflöde (+ 12%).
• 490 pat. väntar på mottagningsbesök varav 212 mer än 60 dagar (126 fler än
2011)
• Största gruppen är patienter med knäartros, fotbesvär
• Fler nybesök
• Fler återbesök
• Mottagningsbesöken har ökat med 20 % men klarar inte kömiljarden (62 %,
2012-03-18)
• Fler operationer i egen regi (totalt 655) men trots det står fler patienter på
väntelistan till op
Förklaringar hittas bland annat i stort akutinflöde (74% av vårddygnen är akuta),
Calicivirus och influensa samt ökat remissinflöde (14% fler vårdtillfällen).
Åtgärder/mål
• Framförhållning i schema och produktionsplanering
• Studiebesök till Falun är planerat
• Satsning inom vissa diagnosgrupper
• Skicka knäprotesoperationer
• Målet är att klara 70% behandling i mars
• Tveksamt om 70%-målet kan nås för första besök
Uppföljning hörcentral
• Ökat remissinflöde
• ”Audionomtid”- 50% hörapparater, 35% diagnos och 15% service
• Brist på audionomer
Justerandes sign
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Extern aktör anlitat
Översyn ledningsorganisationen
Fortsatt stort arbete för att klara tillgängligheten
Uppdrag till vårdutvecklare/chef
• följa remissinflödet och tillgänglighet/väntetider varje vecka
• produktionsplanera för kvalitetssäkring och stabilitet
Förbättringsarbete
• utveckla nya rutiner för remisshantering, scheman och bokningssystem
• förbättra samverkan mellan olika aktörer
• uppdatera informationsmateriel till patient/medborgare och medarbetare

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen anser att det är viktigt att minska kötider för hörapparater inom
landstinget och ger därför landstingsdirektören i uppdrag att se över situationen på
hörcentralen. Detta för att få tillgång till riktat statsbidrag. Landstingsstyrelsen kommer
att bevaka den fortsatta utvecklingen.

§ 60 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
medborgarförslag från Märit Eriksdotter och Inger
Wetterstrand, om att Härjedalens befolkning ska hänvisas
till Akademiska sjukhuset i Uppsala för specialistvård
(LS/1842/2011)
Ärendebeskrivning
Märit Eriksdotter och Inger Wetterstrand har lämnat in ett medborgarförslag om att
Härjedalens befolkning ska hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala för specialistvård (LS/1842/2011).
Landstingsfullmäktige tog den 15 februari beslut om att fördela medborgarförslaget till
landstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast juni 2012.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Märit Eriksdotter och Inger Wetterstrand, om att Härjedalens
befolkning ska hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala för specialistvård

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
30 maj 2012 ta fram ett underlag till svar på medborgarförslag om att Härjedalens befolkning ska hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala för specialistvård.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
30 maj 2012 ta fram ett underlag till svar på medborgarförslag om att Härjedalens befolkning ska hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala för specialistvård.
Justerandes sign
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§ 61 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Christer Siwertsson (M) om nytt chefsavtal
(LS/64/2012)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om nytt
chefsavtal.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15 februari fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast oktober 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om nytt chefsavtal

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger personalpolitiska utskottet i uppdrag att senast till sammanträdet
den 27-28 september 2012 ta fram ett förslag till svar på motionen om nytt chefsavtal.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger personalpolitiska utskottet i uppdrag att senast till sammanträdet den 27-28 september 2012 ta fram ett förslag till svar på motionen om nytt chefsavtal.

§ 62 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Finn Cromberger (FP), om att bilda ett Region
Jämtland snarast (LS/208/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att bilda en
Region Jämtland snarast.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15 februari fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast oktober 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om att bilda en Region Jämtland snarast

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
27-28 september 2012 ta fram ett förslag till svar på motionen om att bilda en Region
Jämtland snarast.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
27-28 september 2012 ta fram ett förslag till svar på motionen om att bilda en Region
Jämtland snarast.

§ 63 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Finn Cromberger (FP), om fotoförbud i landstingets
lokaler (LS/225/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om fotoförbud
i landstingets lokaler.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15 februari fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast oktober 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om fotoförbud i landstingets lokaler

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
27-28 september 2012 ta fram ett förslag till svar på motionen om fotoförbud i landstingets lokaler.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
27-28 september 2012 ta fram ett förslag till svar på motionen om fotoförbud i landstingets lokaler.

§ 64 Uppdrag till landstingsdirektören att ta kontakt med
SKL angående ansvarsprövning (LS/806/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 15 februari 2012, § 18, i samband med behandling
av motion från Jan-Olof Andersson (M) och Finn Cromberger (FP) om ansvarsprövning av AB och stiftelser att landstinget skulle fråga SKL:s experter för ansvarsprövning
hur landstinget på bästa sätt kan pröva ansvaret i de organ där landstinget har ekonomiska intressen.
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Beslutsunderlag
Landstingsfullmäktige 2012-02-14--15, § 18

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att fråga SKL:s experter för ansvarsprövning hur landstinget på bästa sätt kan pröva ansvaret i de organ där landstinget
har ekonomiska intressen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att fråga SKL:s experter för ansvarsprövning hur landstinget på bästa sätt kan pröva ansvaret i de organ där landstinget har ekonomiska intressen.

§ 65 Uppdrag till landstingsdirektören om att förtydliga
hur en policy förhåller sig till dokumenten i den nya
landstingsplanprocessen. (LS/1341/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 14-15 februari 2012, § 22, i samband med behandling av ärendet översyn av kostpolicy att det tydliggörs hur en policy förhåller sig till
dokumenten i den nya landstingsplaneprocessen.

Beslutsunderlag
Landstingsfullmäktige 2012-02-14--15, § 22

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att förtydliga hur en policy förhåller sig till dokumenten i den nya landstingsplaneprocessen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att förtydliga hur en policy förhåller sig till dokumenten i den nya landstingsplaneprocessen.

§ 66 Föreläggande: 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
Justerandes sign
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inte uppfyller kraven i 3 kap 16 -18 §§ kommunallagen.
Landstingsstyrelsen har yttrat sig över överklagandet genom beslut vid sammanträdet
2012-0125, § 6 och bestridit överklagandet. Landstingsstyrelsen har anfört att landstingsfullmäktiges beslut inte strider mot lag. Klaganden har nu yttrat sig över landstingsstyrelsen yttrande i målet och Förvaltningsrätten har berett landstinget möjlighet att yttra sig
över vad klaganden har anfört. Ett förslag till yttrande har upprättats inom Ledningsstab
sekretariat.

Beslutsunderlag
Underrättelse från Förvaltningsrätten i Härnösand.
Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten över klagandens synpunkter på landstingsstyrelsens yttrande i målet.

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

Yttrandet avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.

§ 67 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av
landstingsstyrelsens beslut 2011 § 177, om hantering av
betalning i sjukhusentrén (LS/1072/2011)
Ärendebeskrivning
Första punkten 1 i landstingsstyrelsen beslut om hantering av betalning i sjukhusentrén
har överklagats. Klaganden har anfört att beslutet strider mot lag eftersom sedlar och
mynt är lagliga betalningsmedel och har yrkat att det ska upphävas.
Landstingsstyrelsen har bestridit överklagandet och lämnat två yttrande i målet. Landstingsstyrelsens beslut innebär att sedlar och mynt inte ska få användas för betalning i
receptionen i Östersunds sjukhus. Patienterna erbjuds i stället att få faktura eller betala
med kort. Skälen för detta är att det kan innebära både säkerhetsrisker för personal, investeringskostnader för säkerhetslösningar och transporter av sedlar samt ökade köbildningar vid kassafunktionerna. Även om lagen föreskriver att sedlar och mynt utgivna ar
Sveriges riksbank är lagliga betalningsmedel innebär inte det att betalning med kontanter
behöver accepteras i alla sammanhang.
Förvaltningsrätten i Härnösand har meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten har bifallit
överklagandet och upphävt landstingsstyrelsen beslut. Förvaltningsrättens dom bör
överklagas till kammarrätten. En förutsättning för att kammarrätten ska behandla överklagandet är att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Eftersom det inte har funnits tillräckligt med tid för att färdigställa överklagandet till landstingsstyrelsens sammanträde i den 28 mars måste anstånd begäras med att utveckla grunderna för prövJusterandes sign
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ningstillstånd och överklagande. Nästa sammanträde då styrelse kan behandla frågan är
den 25 april. anstånd bör därför begäras till den 10 maj 2012.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrätten i Härnösands dom meddelad 2012-03-19 i mål 1865-11
För slag till ansökan om prövningstillstånd och överklagande av Förvaltningsrättens
dom

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting ansöker om prövningstillstånd och överklagar förvaltningsrättens ovan angivna dom samt begär anstånd med att utveckla grunderna för ansökan om
prövningstillstånd och överklagandet till den 10 maj 2012 enligt upprättat förslag.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att landstingsstyrelsen beslutar att inte ansöka om prövningstillstånd, att bejaka förvaltningsrättens dom och att snarast införa kontanter, sedlar
och mynt, som betalningsmedel i centralkassan på Östersunds sjukhus.

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

Jämtlands läns landsting ansöker om prövningstillstånd och överklagar förvaltningsrättens ovan angivna dom samt begär anstånd med att utveckla grunderna för ansökan om
prövningstillstånd och överklagandet till den 10 maj 2012 enligt upprättat förslag.

Jäv
Mats El Kott (FP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende.

§ 68 Svar på remiss om förslag angående former och
inriktning av nationellt samarbete inom eHälsa
(LS/172/2012)
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse uppdrog den 21 oktober 2011 till
förbundskansliet att ta fram beslutsunderlag för tänkbara utvecklingsvägar för landstingens/regionernas gemensamma bolag Inera AB och för Center för eHälsa. Samtidigt
lämnades ett uppdrag till en fristående konsultfirma att göra en extern analys och bedömning av Inera AB.
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på Förslag angående former
och inriktning av nationellt samarbete inom eHälsa.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(42)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-03-27--28

Beslutsunderlag
Remissvar - Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom
eHälsa
Remiss - förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom eHälsa
Bilaga 1 till remiss - Utvecklingsvägar för Center för eHälsa i samarbete med Inera AB
Bilaga 2 till remiss - Genomlysning av styrning och ägande av Inera AB

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting avger remissvar enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting avger remissvar enligt upprättat förslag.

§ 69 Remiss: Trafikverkets kapacitetsutredning
(LS/292/2012)
Ärendebeskrivning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera åtgärder för att öka kapaciteten och effektiviteten i transportsystemet. Jämtlands läns landsting är remissinstans tillsammans med en rad andra myndigheter.
När det gäller vägsystemets brister har i stort sett allt fokus lagts på trängselfrågor.
Effektivitetshöjande åtgärder ges i utredningen begränsat utrymme trots att uppdraget
innefattar att ge förslag på förbättrad effektivitet och långsiktig hållbarhet. För
Jämtlands län innebär förslaget att de viktigaste trafikstråken endast berörs marginellt.
Det innebär också att infrastrukturens roll för utveckling av hela landet inte beaktas.
Inriktningen blir starkt mot att lösa brister i expansiva delar av landet utan tanke på att
andra åtgärder skulle kunna sprida trycket på infrastrukturen över större delar av landet.
Regionförbundet Jämtlands län har tagit fram ett yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning som landtinget föreslås ställa sig bakom.

Beslutsunderlag
Missiv till Trafikverkets kapacitetsutredning
Regionförbundet i Jämtlands läns yttrande avseende Trafikverkets kapacitetsutredning

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ansluter sig till det yttrande som Regionförbundet Jämtlands län
lämnat.

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar att följande ändring görs på sidan 2, under rubrik ”De viktigaste åtgärdsbehoven”: Under Punkt Väg 84 stryks ”Jämtlandsfjällen” i den andra meningen.
Justerandes sign
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Anna Hildebrand (MP) yrkar vidare på följande tillägg:
(1) På sidan 6, under rubrik ”Kap 9 Klimatscenario”, avslutas stycket med: ”Nuvarande
Transportplan bör omprövas eftersom den baseras på prognoser om ökad trafik. Exempelvis bör Förbifart Stockholm ses som en felinvestering – med tanke på att personbilstrafiken måste minska med 20% till 2030.”
(2) ”Följande allmänna synpunkter tilläggs i yttrandet:
• Antagandet att höghastighetsbanor inte är samhällsekonomiskt lönsamma nu
stämmer dåligt med scenarier om oljetoppen, med dagens bensinprisutveckling
och med de styrmedel som måste till om klimatutsläppen skall minska.
•

Landstinget säger nej till höjningar av banavgifterna i väntan på en rättvis
lastbilsskatt. Kilometerskatten finns inte alls med som en intäktskälla, vilket är
högst märkligt då lastbilarna inte betalar för sina kostnader för miljö, slitage med
mera.

•

Planeringen bygger på att utvecklingen fortsätter som idag, det vill säga att allt
fler flyttar till städerna. Man spår att Stockholm kan ha 3 miljoner invånare 2050.
Vi ser att det inte är en rimlig och eftersträvansvärd utveckling.

•

Trafikverket uppmärksammar att mindre järnvägar kan användas i ökad
utsträckning för avlastning och omledning. Till exempel så tar man upp omledning av trafik via Inlandsbanan. Det är positivt.”

•

Spårinvesteringar måste inledas tidigare. Kapacitetsutredningen lägger de flesta
förslag med byggstart först framåt 2025 och de blir då inte färdiga förrän 20302040. Flaskhalsarna måste avskaffas inom tio år.

•

Kapacitetsutredningen förespråkar tyngre och längre lastbilar. Det försämrar
trafiksäkerheten och järnvägens konkurrenskraft, varför vi är starkt kritiska till
detta.”

Marianne Larm-Svensson (C) m.fl. yrkar bifall till landstingsdirektörens förslag.
Harriet Jorderud (S) yrkar att landstingsstyrelsen avger eget yttrande där man ansluter sig
till Regionförbundets yttrande med de ändringar och tillägg som Anna Hildebrand har
yrkat.

Proposition
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och landstingsdirektörens förslag
och finner sitt eget yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen avger eget yttrande där man ansluter sig till Regionförbundets
yttrande med de ändringar och tillägg som Anna Hildebrand har yrkat.

Justerandes sign
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Reservation
Marianne Larm-Svensson (C), Christer Siwertsson (M), Susanne Wallner (M), Berit
Johansson (C) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för Marianne LarmSvenssons m.fl. yrkande.

§ 70 Strategi för riskhantering och krisberedskap
(LS/309/2012)
Ärendebeskrivning
En ny strategi för riskhantering och krisberedskap för Jämtlands läns landsting har utarbetats utifrån gällande författningskrav samt Policy för riskhantering och krisberedskap i
Jämtlands läns landsting.
I strategin beskrivs det tillvägagångssätt som valts i landstinget för att uppnå tillräcklig
grundläggande säkerhet liksom kris- och katastrofmedicinsk beredskap.
Strategin tydliggör vad som ska regleras i olika handlingsplaner inom områdena grundläggande säkerhet och kris- och katastrofmedicinsk beredskap.
Strategin ersätter Landstingets strategi för krisberedskap med dnr LS/845/2006 beslutad i landstingsstyrelsen den 23 augusti 2006.

Beslutsunderlag
Strategi för riskhantering och krisberedskap (LS/309/2012)

Landstingsdirektörens förslag
1. Ny strategi för riskhantering och krisberedskap (LS/309/2012) antas.
2. Landstingets strategi för krisberedskap med dnr LS/845/2006 upphävs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Ny strategi för riskhantering och krisberedskap (LS/309/2012) antas.
2. Landstingets strategi för krisberedskap med diarienummer nr LS/845/2006
upphävs.
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§ 71 Likviditetsrapport/likviditetsplan 2012
(LS/371/2012)
Ärendebeskrivning
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under år 2011 av landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj.
Den innehåller även likviditetsplan för 2012.

Beslutsunderlag
Likviditetsrapport 2011/likviditetsplan 2012

Landstingsdirektörens förslag
Likviditetsrapport 2011/likviditetsplan 2012 noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Likviditetsrapport 2011/likviditetsplan 2012 noteras till protokollet.

§ 72 FoU-grupperingar i Jämtlands läns landsting
(LS/1805/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstingsfullmäktige beslutade den 11 oktober 2000, § 118, om ”Strategisk plan för forskning och utveckling inom Jämtlands läns landsting” LS/580/2000.
Den strategiska planen innehåller landstingets värderingar i FoU-frågor, en beskrivning
om FoU-verksamhet inom landstinget och beskrivning av uppdrag och sammansättning
för de olika grupperingarna inom FoU området. Landstingsfullmäktige har också fastställt en FoU-policy den 15 februari 2006, § 29.
Förutsättningarna inom FoU-området har förändrats i förhållande till då strategin antogs. Åtagandet ”regionaliserad läkarutbildning” (RLU), samarbetet med Umeå universitet kring Umeå universitets regionaliserade läkarutbildning samt samarbetet inom norra
regionen kring ”klinisk behandlingsforskning Norrland” (KBN), som förutsätter kliniskt
forskningscentrum vid respektive länssjukhus, och samarbetet om forskningsverksamheten inom RCC (Regionalt cancercentrum i Norr) innebär behov av lokala grupperingar för planering, uppbyggnad och fortsatt arbete. Dessa förändringar innebär att
fastställd strategi inte längre kan tillämpas inom Jämtlands läns landsting och att uppdrag och sammansättning för landstingets FoU-grupperingar måste förändras. Ett
ärende om att upphäva Strategisk plan för forskning och utveckling inom Jämtlands läns
landsting har lämnats till landstingsfullmäktige.
För att politiskt ha fördjupad kunskap om FoU verksamheten i landstingsstyrelsen bör
det finnas ett FoU-råd. Under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar att uppJusterandes sign
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häva beslut den 11 oktober 2000, § 118, om strategisk plan, kan landstingsstyrelsen inrätta ett nytt FoU-råd anpassat efter nuvarande förhållanden. Rådet bör bestå av tre
förtroendevalda ledamöter utsedda inom landstingsstyrelsen och ha de uppgifter som
framgår av förslag till reglemente.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för FoU-rådet 2012-03-05
PM med beskrivning av landstingets FoU-verksamhet 2012-03-02

Landstingsdirektörens förslag
1. Under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar att upphäva beslut den 11
oktober 2000, § 118, om strategisk plan för forskning och utveckling inom
Jämtlands läns landsting, fastställer landstingsstyrelsen reglemente för FoU-rådet
enligt förslag daterat den 5 mars 2012.
2. Val till ledamöter i FoU-rådet

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) föreslår MonaLisa Norrman (V) och Lena Bäckelin (S) som
ledamöter till FoU-rådet.
Christer Sivertsson föreslår Thomas Andersson (C) som ledamot till FoU-rådet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johansson och Christer Siwertssons yrkanden och finner båda antagna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar att upphäva beslut den 11
oktober 2000, § 118, om strategisk plan för forskning och utveckling inom
Jämtlands läns landsting, fastställer landstingsstyrelsen reglemente för FoUrådet enligt förslag daterat den 5 mars 2012.
2. Till ledamöter i FoU-rådet utses MonaLisa Norrman, Lena Bäckelin och
Thomas Andersson.

§ 73 Förändringar i verksamheten inom Centrum för
primärvård, område Strömsund (LS/462/2012)
Ärendebeskrivning
Vid ingången av Hälsoval 2010 var 1400 medborgare listade vid hälsocentralen i Hoting
som tillhör Centrum för primärvård, område Strömsund. I och med nyetableringen av
Nya närvården har antalet medborgare som vill använda hälsocentralen förändrats till
knappt 200. Primärvården i område Strömsund har för närvarande en ekonomi som
Justerandes sign
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inte är balans.
Med anledning av situationen i Hoting och det ekonomiska läge i område Strömsund är
en förändring av verksamheten nödvändig.
Verksamheten vid Hotings hälsocentral anpassas till det antal patienter som vill använda
hälsocentralen. Landstinget behåller en lokal i Hoting för att planerade besök hos läkare
eller distriktssköterska ska kunna genomföras där. Övriga besök liksom bokning av
tider, rådgivning med mera hanteras från Backe hälsocentral.

Landstingsdirektörens förslag
Verksamheten inom Centrum för primärvård, område Strömsund ändras i enlighet med
vad som beskrivs ovan.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Verksamheten inom Centrum för primärvård, område Strömsund ändras i enlighet
med vad som beskrivs under Ärendebeskrivning.

§ 74 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2012 (LS/19/2012)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LA/536/2010, 2012-02-13, 2012-02-17,
2012-02-21
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Omdisponering av medel för overhead kostnader i samband med transparens i
Tandvården
Ansökningar om bidrag ur stiftelsen Per Sundells fond LS/346/2012
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Primärvårdens dag 2012 i Stockholm
31 januari.
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Medborgardialog med unga i Stockholm 26 april
2012.
Anna-Karin Dahl är beviljad att delta i Jämlik vård - vårda jämlikt den 11 juni 2012
i Stockholm.
Monalisa Norrman är beviljad att delta i Jämlik vård – vårda jämlikt den 11 juni 2012
i Stockholm.
Harriet Jorderud är beviljad att delta i Europaforum XVII Norra Sverige ”Vägval 2020”
29-30 mars i Östersund.
Susanne Wallner är beviljad att delta i Framtidsdag den 14/3 2012 i Östersund.
Finn Cromberger är beviljad att delta i Europaforum XVII Norra Sverige ”Vägval
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2020” 29-30 mars i Östersund.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Informationen om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.

§ 75 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen (LS/20/2012)
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträde 2012-02-01
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 2012-02-17
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträde 2012-02-19
Information från Coompanion Jämtlands län daterad Februari 2012
Länstrafiken i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2012-02-17
Ungdomsrådet: Protokoll från sammanträde 2012-01-26
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Informationen om landstingsstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad
förteckning noteras till protokollet.

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
§ 76 Årsredovisning/årsbokslut 2011 (LS/506/2011)
Ärendebeskrivning
Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen
för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom
annan juridisk person.
Landstinget redovisar ett ekonomiskt resultat för året på -118,2 miljoner kronor. Omvärderad pensionsskuld, lägre utdelning från riktade statliga bidrag än beräknat samt
ökade kostnader inom hälso- och sjukvården samt Länstrafiken har bidragit till årets
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underskott.
Budgeten för året baserades på lågt uppräknade skatteintäkter och en förväntan att verksamheten skulle kunna sänka sina kostnader med stöd av det omställningsarbete som
landstinget bedrivit sedan år 2008. Den förväntan kunde verksamheten inte infria i tillräcklig utsträckning och verksamheten gick därmed med underskott.
Verksamhetens nettokostnader, dvs. summan av verksamhetens intäkter, kostnader och
avskrivningar, ökade under året med 4,9 % eller 146,1 miljoner kronor. Jämfört med år
2010, då nettokostnaderna endast ökade med 0,1 %, är det en kraftig ökning. Skatter
och generella statsbidrag ökade under motsvarande period med 1,5 % eller 47 miljoner
kronor.
I juni reviderade Landstingsfullmäktige kravet på ekonomiskt utfall i samband med att
Verksamhetsområde medicin fick 6 miljoner kronor i tilläggsanslag. I relation till den
reviderade budgeten, 3 miljoner kronor, innebär det ekonomiska utfallet en negativ avvikelse med 121,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror till 58,7 miljoner kronor på försämrat resultat i verksamheten och 85,4 miljoner kronor på försämrat finansnetto (varav
79,7 miljoner avser reviderad pensionsskuldsberäkning). Skatter och generella statsbidrag blev 22,8 miljoner bättre än budgeterat.
Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de
närmast följande tre åren. I resultat enligt balanskravet får inte reavinster vid försäljning
av anläggningstillgångar tillgodoräknas, däremot ska reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar räknas in.
Landstinget har enligt balanskravet att återställa -72,2 miljoner kronor från år 2008 och 28,2 miljoner kronor från år 2009. År 2010 redovisades ett resultat enligt balanskravet på
63,7 miljoner kronor. Justerat resultat enligt balanskravet blev för år 2011 -21,4 miljoner
kronor. Detta innebär att planen för återställande av 2008 och 2009 års underskott inte
höll. 8,5 miljoner från 2008 års underskott kunde inte återställas under treårsperioden.
Totalt har Jämtlands läns landsting nu att återställa 58,1 miljoner kronor varav lägst 36,7
miljoner kronor under år 2012.
Resultatet för den sammanställda redovisningen ”Koncernen” uppgår till -116,2 miljoner kronor. I Landstingets sammanställda redovisning år 2011 ingår Landstingsbostäder
i Jämtland AB, Länstrafiken i Jämtland AB och Stiftelsen Jamtli.
Landstingsplanen anger att graden av måluppfyllnad ska vara avgörande för hur överoch underskott ska hanteras, det vill säga om verksamhetsområdena ska få behålla överskott eller ta med sig underskott till nästa år. Beslut om att överföra underskott eller
överskott till nästkommande år fattas av landstingsfullmäktige på förslag av landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2011 för Jämtlands läns landsting
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Årsredovisningar för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens regionförbund,
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Norrlands nätverk för musikteater och dans och Gemensam nämnd för närvård i Frostviken.
Förslag till över/underskottshantering för landstingets verksamhetsområden.

Landstingsdirektörens förslag
1. Årsredovisningen 2011 överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
2. Årsredovisningarna 2011 för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens
regionförbund, Norrlands nätverk för musikteater och dans, Gemensam nämnd
för närvård i Frostviken, Samordningsförbundet i Jämtlands län överlämnas till
landstingsfullmäktige.
3. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2011 godkänns.
2. Över- och underskottshantering för verksamhetsområdena godkänns.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att formuleringen under punkt 3.1 ändras till ”Årsredovisningen för 2011 överlämnas till landstingsfullmäktige”.

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

1. Årsredovisningen 2011 överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
2. Årsredovisningarna 2011 för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens
regionförbund, Norrlands nätverk för musikteater och dans, Gemensam
nämnd för närvård i Frostviken, Samordningsförbundet i Jämtlands län överlämnas till landstingsfullmäktige.
3. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2011 godkänns.
2. Över- och underskottshantering för verksamhetsområdena godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 77 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
särskilt anslag för reparationer av byggnader skadade av
skiffersvällningar (LS/836/2011)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) föreslår i en motion att landstingsfullmäktige inrättar ett särskilt
anslag för att finansiera reparationer av landstingets byggnader till följd av skiffersvällningar. För att sjukhuset ska stå stabilt och säkert krävs fortlöpande reparationer av de
pelare som håller upp sjukhuset. En enda pelare kan kosta kring en kvarts miljon kronor
att reparera. De finansieras ur underhållsbudgeten och innebär att annat underhåll ofta
måste skjutas framåt i tiden.
Från och med 2011 ska alla förslag på nya eller utökade utgifter för landstinget inordnas
i det ordinarie budget- och planeringsarbetet. Där utsätts de för en bedömning och
rangordning med syfte att synliggöra landstingets prioriteringar. Krav på ökade medel
för fastighetsunderhåll bör behandlas där.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om särskilt anslag för reparationer av byggnader
skadade av skiffersvällningar

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar att motionen bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 78 Svar på motion från Finn Cromberger (FP), om
Jämtlands län som tobaksfritt landsting (LS/1788/2011)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion om Jämtlands län som tobaksfritt
landsting. Finn Cromberger föreslår en översyn av landstingets regelsystem, policyer,
strategier och handlingsplaner vad gäller drogen tobak/nikotin.
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-06-15, § 117 att anta Länsgemensam folkhälsopolicy- Jämtlands län 2011 - 2014. Fullmäktige gav samtidigt landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för landstingets folkhälsoarbete. Arbetet med att ta fram
strategin pågår inom Folkhälsocentrum. Tobak/nikotin ingår i det som omfattas av
folkhälsopolicyn och strategin.
Folkhälsocentrum har också fått i uppdrag att ta fram förslag på hur landstinget fortsatt
ska arbeta med att vara ett Tobaksfritt landsting för perioden 2011-2016. Arbetet är påbörjat genom ett brett samarbete med många av landstingets aktörer.
Det arbete som redan pågår med framtagande av strategi omfattar den översyn som
Finn Cromberger föreslår. Motionen bör med hänsyn till det anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om Jämtlands län som tobaksfritt landsting

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 79 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om en
översyn av landstingets totala administration
(LS/1346/2011)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har i motion till Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 5
september 2011 motionerat att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag,
att genomföra en genomlysning av landstingets totala administration, där samtliga admiJusterandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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nistrativa enheter ska ingå. Även antal chefer och chefsnivåer bör ingå i denna genomlysning. Underlaget ska sedan tjäna som underlag i den fortsatta planeringen och framtida sparåtgärder.
Landstinget har i två omgångar sedan 2005 genomfört översyner av landstingets administrativa verksamhet, dels i samband med Karolina-projektet där landstingsfullmäktige
år 2004 beslutade att under en treårsperiod sänka kostnaderna för administration, stöd
och service med totalt 50 mkr, dels i samband med omställningsarbete 2008 och 2010.
Båda översynerna har resulterat i minskad administration. Under 2011 genomfördes
också en översyn av landstingets förvaltningsorganisation som resulterade i en ny organisationsmodell från 1 januari 2012. Den nya organisationen möjliggör på ett bra sätt en
god kostnadskontroll i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning och en utveckling
av ledning, styrning och uppföljning. I samband med överföringen av uppgifter till regionförbundet genomfördes under 2010 också en översyn av landstingsdirektörens staber.
Utifrån ovanstående är det i dagsläget inte rimligt en ytterligare översyn av administrationen. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
PM ”Beskrivning av översyner av administration i Jämtlands läns landsting” 2012-02-27
Motion från Christer Siwertsson (M) om en översyn av landstingets totala administration
2011-09-05

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar att motionen bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Christer Siwertsson (M), Susanne Wallner (M) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Christer Siwertssons yrkande.
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 80 Svar på motion från Gunnar Hjelm (M) om minskning
av landstingets overhead-kostnader (LS/1700/2011)
Ärendebeskrivning
Gunnar Hjelm (M) har i motion till Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 24 oktober
2011 yrkat att landstingsfullmäktige utser en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag
till genomförande av minskning av landstingets overheadkostnader med 100 mkr per år.
Förslaget ska redovisas för landstingsfullmäktige senast första kvartalet 2013.
Den administrativa verksamheten i Jämtlands läns landsting har i två omgångar sedan
2005 varit föremål för översyn, dels i samband med Karolina-projektet där landstingsfullmäktige år 2004 beslutade att under en treårsperiod sänka kostnaderna för administration, stöd och service med totalt 50 mkr, dels i samband med omställningsarbete 2008
och 2010. Båda översynerna har resulterat i minskad administration. Under 2011
genomfördes också en översyn av landstingets förvaltningsorganisation som resulterade
i en ny organisationsmodell från 1 januari 2012. En översyn av landstingsdirektörens
staber i samband med att regionförbundet bildades har också genomförts. Då analyserades bland annat de behov som föreligger för att få ett nödvändigt administrativt stöd till
verksamheten.
De genomlysningar av landstingets administration som gjorts i samband med ovanstående översyner har syftat till att administrationen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt utifrån det behov av stöd som finns i verksamheten. Totalt sett har antalet medarbetare inom administration, stöd och service minskat medan antalet medarbetare inom
vården ökat. För att minska overhead-kostnader med 100 mkr som motionären föreslår
skulle ett omfattande arbete med bortprioriteringar behöva genomföras. Utifrån ovanstående är det i dagsläget inte rimligt med ytterligare översyner. Motionen bör därför
avslås.

Beslutsunderlag
PM om ”Beskrivning av översyner av administration i Jämtlands läns landsting” 201202-27
Motion från Gunnar Hjelm (M) om en minskning av landstingets overhead-kostnader
2011-10-24

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Justerandes sign

Justerandes sign
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Motionen avslås.

§ 81 Svar på motion från Lena Bäckelin, Anna Gundersson
och Monica Hallqvist (S) om kulturaktiviteter som
komplement i behandling (LS/1621/2011)
Ärendebeskrivning
Lena Bäckelin, Anna Gundersson och Monica Hallqvist (S) har lämnat in en motion till
landstingsfullmäktige om kulturaktiviteter som komplement i behandling. Motionärerna
har föreslagit att Folkhälsocentrum får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt i
Jämtlands läns landsting med KUR (kultur på recept) och att efter fullföljt projekt utvärdera resultatet för att eventuellt permanenta verksamheten.
Landstingsfullmäktige har den 18 oktober 2011 beslutat att motionen om kulturaktiviteter som komplement i behandling fördelas till landstingsstyrelsen och ska besvaras
senast den 18 april 2012 i landstingsfullmäktige.
Ärendet är inte färdigt berett för behandling i landstingstyrelsen och därför måste uppskov begäras.

Beslutsunderlag
Motion från Lena Bäckelin, Anna Gundersson och Monica Hallqvist (S) om kulturaktiviteter som komplement i behandling

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen begär uppskov med motionen och att ärendet behandlas senast
oktober 2012 i fullmäktige.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen begär uppskov med motionen och att ärendet behandlas senast
oktober 2012 i fullmäktige.

§ 82 Svar på motion från Ann-Marie Johansson (S), om
rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i
kommunerna och landstinget (LS/1825/2011)
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Johansson (S) har i en motion föreslagit att landstinget ställer sig bakom förslaget att tillsammans med kommunerna i länet utforma en optimal vårdorganisation för
länets behov 2030 och en strategi för kompetensförsörjning.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beredningen för vård och rehabilitering fick i uppdrag av landstingsfullmäktige 201102-16, § 27, att behandla policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik. Motionen berör de
frågor som kommer att behandlas i ärendet om ny hälso- och sjukvårdspolitik i
Jämtlands län, LS/1364/2011. Motionen bör därför besvaras i samband med behandlingen av det ärendet.

Beslutsunderlag
Motion från Ann-Marie Johansson (S) om rätt kompetens för att möta kommande
vårdbehov i kommunerna och landstinget.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen överlämnas till beredningen för vård och rehabilitering för att besvaras i samband med behandlingen av policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen överlämnas till beredningen för vård och rehabilitering för att besvaras i
samband med behandlingen av policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län.

§ 83 Svar på motion från Christer Siwertsson (M), om
krav på redovisning av resor för fullmäktiges ledamöter
(LS/1635/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa, 2012-01-19, § 2

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
ta fram förslag på svar till motion från Christer Siwertsson (M) om krav på redovisning
av resor för fullmäktiges ledamöter. I motionen föreslås att de resor som tillkommer
utöver de förutbestämda i ordförandeuppdragen ska återredovisas i fullmäktige.
Vid tidigare svar på motion av likartad karaktär från Christer Siwertsson (M) om rapporteringsskyldighet för landstingspolitiker efter genomförda resor (Dnr LS/148/2009),
beslutade landstingsfullmäktige 2009-10-20-21 att återrapportering från resor ska göras
till det organ som utsett ledamoten att delta.
För att inte förlänga landstingsfullmäktiges sammanträden bör muntlig återrapportering
av resor till fullmäktige undvikas och återrapportering i stället göras till det organ som
Justerandes sign
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utsett ledamoten att delta. Det finns även möjlighet att i fullmäktiges elektroniska konferens, i mappen ”Rapporter från konferenser” återredovisa resor till fullmäktige.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M), om krav på redovisning av resor för fullmäktiges
ledamöter (LS/1635/2011)

Beslutsförslag
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande
Gunnar Hjelm (M) yrkar bifall till motionen
Monica Hallquist (S) yrkar avslag till motionen.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Gunnar Hjelms (M) bifallsyrkande och Monica
Hallquists (S) avslagsyrkande och finner att motionen avslås.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar att motionen bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 84 Svar på motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), om
att landstinget avvecklar Ungdomsrådet och
Ungdomstinget, och motsvarande resurser överförs till
Regionförbundet Jämtlands län (LS/815/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa, 2012-01-19, § 3

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram
förslag till svar på motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), ”Ge ungdomar reell makt
och reellt inflytande”. Motionären yrkar att landstinget avvecklar Ungdomsrådet och
Ungdomstinget och att motsvarande resurser överförs till Regionförbundet Jämtlands
län (LS/ 815/2011).
Anna Hildebrand m.fl. (MP) har till Regionförbundet Jämtlands län inkommit med en
motion, ” Ge ungdomar reell makt och reellt inflytande”. Motionären yrkar att, överförda medel från landstingets Ungdomsting och Ungdomsråd ska användas för att utveckla en struktur för ungdomsdemokrati, att en förstudie görs och att en ungdomssamordnare för hela länet tillsätts. Ärendet ska behandlas av Regionförbundets primärkommunala nämnd i samband med en förstudie med fokus på ungdomsfrågor.
Ungdomsfrågor är organiserade på olika sätt i länets kommuner och det saknas i dag en
dokumenterad helhetsbild. Regionförbundet Jämtlands län beslöt 2011-12-19 att i budget för 2012 avsätta medel för att på halvtid under ca sex månader genomföra en förstudie i länet på ungdomsfrågor i ett brett perspektiv. Det föreslås vidare att förstudien ska
innehålla en kartläggning av pågående verksamhet, fånga in behoven ur ett ur ett tillväxtperspektiv samt utmynna i en ungdomsstrategi för länet.
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att samordna och klargöra ansvarsområden mellan landstinget och Regionförbundet Jämtlands län. Beredningen har i dialog med Regionförbundet kommit fram till att
länets ungdomsinflytande bör utredas i samband med primärkommunala nämndens
förstudie för att därefter ta ställning till om resurser, motsvarande landstingets Ungdomsråd och Ungdomsting ska föras över till Regionförbundet.
Landstingets Ungdomsråd diskuterade motionen vid sitt sammanträde 2011-09-15 och
beslutade överlämna synpunkter till beredningen. Representant från Ungdomsrådet
deltog vid beredningssammanträdet 2011-11-24.

Beslutsunderlag
Motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), om att landstinget avvecklar Ungdomsrådet
och Ungdomstinget, och motsvarande resurser överförs till Regionförbundet Jämtlands
län (LS/ 815/2011).
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

30(42)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-03-27--28

Protokollsutdrag Regionförbundet Jämtlands län.
Protokollsutdrag landstingets Ungdomsråd.

Beslutsförslag
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 85 Initiativärende: Revidering av policy för fastighet
och lokalförsörjning (LS/1060/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa, 2012-01-19, § 4

Ärendebeskrivning
Initiativärende. Revidering av policy för fastighet och lokalförsörjning. Beredningen för
demokrati och folkhälsa har rätt att väcka ärenden i landstingsfullmäktige i frågor som
ligger inom respektive beredningars verksamhetsområde (arbetsordningen för Jämtlands
läns landsting (punkt 1.7.2).
Under beredningens arbete med underlag till svar på motion ”Långsiktig planering av
lokaler mm Gunnar Hjelm (LS/124/2011)” har framkommit att behov finns för revidering av policy för fastighet och lokalförsörjning.
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige 2011-10-18 fått i
uppdrag att se över landstingets policy för fastighet och lokalförsörjning. Beredningen
har med sakstöd från ledningsstab fastighet tagit fram ett förslag till policy.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Policy för fastighet och lokalförsörjning (LS/1060/2011).

Beslutsförslag
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Policy för fastighet och lokalförsörjning antas.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Policy för fastighet och lokalförsörjning antas.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 86 Revidering av jämlikhetspolicy för förtroendevalda
(LS/31/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa 2012-01-19, § 5

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av fullmäktige i uppdrag att kontinuerligt
följa upp jämlikheten för de förtroendevalda i landstinget. Beredningen har funnit att
behov finns för översyn av jämlikhetspolicy för förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting (LS/797/2002)

Beslutsförslag
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Beredningen får i uppdrag att i samverkan med fullmäktiges presidium ta fram förslag
till revidering av jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting.

Justerandes sign
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Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Beredningen får i uppdrag att i samverkan med fullmäktiges presidium ta fram förslag
till revidering av jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 87 Översyn av landstingets Miljöpolicy (LS/1059/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa, 2012-01-19, § 6

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av landstingets miljöpolicy. Beredningen har med sakstöd från ledningsstab kvalitet tagit fram ett förslag till reviderad policy.
Miljöpolicyn beskriver landstingets grundläggande värderingar, ambition och viljeriktning för miljöarbetet. Miljöpolicyn är grunden för landstingets miljöledningssystem och
de miljömål som verksamheterna arbetar med. Landstingets miljöledningssystem är sedan 2004 certifierat enligt ISO 14 001 och EMAS -registrerat med kravet att landstinget
efterlever standardens krav samt de åtaganden som miljöpolicyn ställer.
I landstinget finns andra policyer som relaterar till Miljöpolicyn och som också beskriver
förhållningssätt med miljöpåverkan, t.ex. resor, fastigheter m.m.

Beslutsunderlag
Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting (LS/1059/2011)

Beslutsförslag
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-03-27--28

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting antas.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet återremitteras till beredningen för demokrati och folkhälsa.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet återremitteras till beredningen för demokrati och folkhälsa.

§ 88 Avskrivning av fordran Länstrafiken (LS/379/2012)
Ärendebeskrivning
Länstrafiken i Jämtlands län AB har tom 2011-12-31 ägts av kommuner och landsting i
Jämtlands län. Under ett antal år genererade Länstrafiken överskott. Dessa medel har
bokförts som skuld hos bolaget och en fordran hos respektive kommun. Skuldebrev
upprättades för att tydliggöra denna lånetransaktion, dels mellan Jämtlands läns landsting och Länstrafiken AB och dels mellan kommunerna och Länstrafiken AB.
Totala fordran uppgår till 7 295 446 kronor varav landstingets fordran 3 327 223 kronor.
Beräknad kostnad för kollektivtrafik 2012 utifrån trafikbeställningar uppgår totalt till 154
174 000. Kommuner och landsting har fastställt trafikbudgetar som totalt uppgår till
148 625 000 kronor.
Fordran föreslås användas för att täcka mellanskillnaden genom att den avskrivs.
Beräknad kostnad för den trafik som landstinget har beställt uppgår till 73 250 000 kronor. Om lånet (3 327 223 kronor) avskrivs blir landstingets trafikkostnad 69 922 777
kronor för år 2012. Den fastställda budget uppgår till 71 100 000 kronor.
I bokslutet kommer avskrivningen att redovisas som en kundförlust med 3 327 223
kronor.
För att få en långsiktig kostnadsminskning av trafikkostnaderna ska en översyn av trafikbeställningen göras under 2012 för att kunna minska på kostnadsnivån 2013.

Beslutsunderlag
Enkelt skuldebrev upprättat 2004-12-29
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-03-27--28

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingets fordran på Länstrafiken i Jämtland AB med 3 327 223 kronor avskrivs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingets fordran på Länstrafiken i Jämtland AB med 3 327 223 kronor avskrivs.

§ 89 Uppsägning av medlemskap i Coompanion, JHT,
Norrlandsförbundet och Föreningsarkivet (LS/380/2012)
(LS/380/2012)
Ärendebeskrivning
Landstinget var med och bildade Regionförbundet Jämtlands län som startade
2011. Bland den verksamhet som då fördes över fanns den regionala utvecklingsstaben. Det innebar att avsatta medel för medlemsavgifter i Coompanion, Jämtland Härjedalen Turism (JHT) och Norrlandsförbundet fördes över. Från och
med 2012 har kultur och utbildningsverksamhet överförts till Regionförbundet.
Då överfördes även avsatta medel för medlemskapet i Föreningsarkivet i
Jämtlands län (FAJ).
Från 2011 är det Regionförbundet som betalar medlemsavgift till Coompanion,
JHT och Norrlandsförbundet och från 2012 även Föreningsarkivet. Landstingets
medlemskap föreslås därför upphöra.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medlemskapet i Coompanion, JHT, Norrlandsförbundet och Föreningsarkivet sägs upp
från och med 2012.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medlemskapet i Coompanion, JHT, Norrlandsförbundet och Föreningsarkivet sägs
upp från och med 2012.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen
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§ 90 Gemensam Överenskommelse Jämtlands läns
landsting och kommunerna i Jämtlands län gällande
personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt 5
kap. 8a § SoL samt 8a § HSL (LS/10/2012)
Ärendebeskrivning
Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommuner enligt 5 kap 8a § SoL samt 8a §
HSL skyldiga att ha en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med
psykiska funktionsnedsättningar. Ett förslag till överenskommelse om samarbete har nu
tagits fram för Jämtlands läns landsting samt kommunerna i Jämtlands län.
De nya bestämmelserna om överenskommelse tydliggör och förstärker huvudmännens
ansvar på området. De innebär att det ställs krav på kommuner och landsting att ingå
formaliserade övergripande överenskommelser. I upprättat förslag till överenskommelse
om samarbete anges inga åldersgränser, utan kraven på samordning gäller även insatser
till barn (0-18 år) och äldre (65+). Det finns heller inga undergrupper speciellt förtydligade (exempelvis barn- unga, äldre), inte heller är frågan om ansvarsfördelning för
hjälpmedel tydlig i förslag till överenskommelse. Dessa och andra viktiga inslag måste
därför diskuteras och förtydligas innan en detaljerad överenskommelse kan tecknas.
Ansvarsfördelningen mellan parterna innebär att landstinget som juridisk person avses,
och att det är kommunerna som helhet och inte dess nämnder som har skyldighet att
ingå överenskommelser med landstinget. Överenskommelsen ska även omfatta de personer som vårdas av enskilda aktörer som kommuner och landsting, i enlighet med 3 §
HSL och 2 kap. 5 § SoL har slutit avtal med (prop. 2008/09:193 s 16.).

Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och
Jämtlands läns landsting
Missivbrev från Regionförbundet Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget godkänner beskrivningen i överenskommelsen om samarbete mellan kommuner och landsting kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utifrån denna beskrivning arbeta vidare
med att förtydliga ansvaret för landstinget, ta fram en detaljerad överenskommelse och teckna den.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget godkänner beskrivningen i överenskommelsen om samarbete
mellan kommuner och landsting kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utifrån denna beskrivning arbeta vidare
med att förtydliga ansvaret för landstinget, ta fram en detaljerad överenskommelse och teckna den.

§ 91 Önskemål om inköp av markremsa, Torsta 1:23
(LS/1616/2010)
Ärendebeskrivning
Ägaren av Krokom Torsta 1:23, Eva Samuelsson, önskar köpa en bit mark av Krokom
Torsta 1:22 för att ett befintligt hus på Krokom Torsta 1:23 ska komma längre ifrån
tomtgräns.
Konsekvensen av fastighetsregleringen är bedömt på plats tillsammans med representant från Regionförbundet i Jämtlands län och det påverkar inte bruket av ytan på
Krokom Torsta 1:22.
Ärendet är också informerat till Krokoms Kommun i det preliminära köpeavtalet mellan
Jämtlands läns landsting och Krokoms Kommun.
Pris för den aktuella ytan är framtagen i samråd med Lantmäteriet.

Beslutsunderlag
Brev angående önskemål att få köpa markremsa Krokom Torsta 1:22
Förslag till köpekontrakt
Bilaga: kartskiss

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting säljer en del av markytan på fastigheten Krokom Torsta 1:22 till
ägaren av Krokom Torsta 1:23, Eva Samuelsson, för ett pris av 50 kronor per m² (ca
45 000 kronor). Exakt belopp beräknas efter lantmäteriets förrättning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting säljer en del av markytan på fastigheten Krokom Torsta 1:22
till ägaren av Krokom Torsta 1:23, Eva Samuelsson, för ett pris av 50 kronor per m²
(ca 45 000 kronor). Exakt belopp beräknas efter lantmäteriets förrättning.

§ 92 Införande av valfrihetssystem för medicinsk fotvård
(LS/386/2012)
Ärendebeskrivning
1 april 2009 tillkom Lagen om valfrihetssystem 2008:962 (LOV). Denna lag kan tillämpas när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller
tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som är upptagna som B-tjänster i kategori 25
i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Med valfrihetssystem
enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör
som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat
kontrakt med.
I nuvarande förfrågningsunderlag för Hälsoval Jämtlands län, LS 5/2012, ingår i uppdraget att ha tillgång till medicinsk fotvård för patienter med reumatoid artrit, arteriell
insufficiens i de nedre extremiteterna och diabetes mellitus. Några hälsocentraler har
egna anställda fotvårdare men den största andelen för den landstingsdrivna verksamheten är upphandlade enligt LOU.
Landstingets avtal med de medicinska fotvårdarna löper till 2013-02-28 men ett införande av valfrihetssystem för medicinsk fotvård föreslås införas från 1 januari 2013. De
förändringar och krav som kan bli aktuella ska under hösten kommuniceras med nuvarande avtalsparter.
Ett inriktningsdokument har tagits fram som beskriver ramarna för valfrihetssystem
inom medicinsk fotvård.

Beslutsunderlag
Bilaga: Valfrihetssystem inom medicinsk fotvård i Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget inför valfrihetssystem för medicinsk fotvård enligt inriktningsdokument.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. I förfrågningsunderlag 2013 för Hälsoval Jämtlands län ändras kravet om tillgång till medicinsk fotvård.
3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige i
november 2012 med förslag till regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget inför valfrihetssystem för medicinsk fotvård enligt inriktningsdokument.
2. I förfrågningsunderlag 2013 för Hälsoval Jämtlands län ändras kravet om tillgång till medicinsk fotvård.

3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige i
november 2012 med förslag till regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem.

§ 93 Överlåtelse av Åsbygdens naturbruksgymnasium
(LS/405/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 20110614—15 § 118 att landstinget ska avveckla sin
drift av Åsbygdens naturbruksgymnasium. Detta sker genom att Jämtlands läns landsting upphör med intagning av elever till naturbruksutbildning från och med läsåret
2012/2013. När samtliga intagna elever fullföljt sin utbildning avslutar landstinget sin
drift av utbildningarna. Landstingsstyrelsen påpekade i beslutet att det är oerhört angeläget att tillsammans med övriga länet finna en långsiktig lösning för skolans framtid.
I början av 2011 beslutade medlemskommunerna i Jämtlands Gymnasieförbund (JGY)
att genomföra en utredning om JGY ska kunna erbjuda utbildningar inom naturbruksprogrammet från 2012. Utredningen ledde fram till att JGY 2011-11-07 §64 beslutade
att Jämtlands gymnasieförbund ska, i tillägg till tidigare fastställt utbildningsutbud för
läsåret 2012/2013, erbjuda Naturbruksprogrammet med inriktningar Lantbruk, Skog
och Djur (ej häst) i Ås. Vidare gav direktionen förbundschefen i uppdrag att, i samarbete med Jämtlands läns landsting, ta fram förslag till överlåtelseavtal rörande huvudmannaskapet för nuvarande årskurs 1 och 2 på Åsbygdens Naturbruksgymnasium.
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-15 § 240 att sälja fastigheterna i Ås där naturbruksgymnasiet bedrivs till Krokoms kommun.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Under vintern har utvecklingsarbetet i länet fortsatt angående organiseringen av verksamheten kring Naturbruksgymnasiet och landsbygdsutvecklingen i Ås. Regionförbundet beslutade 2012-02-xx § xx om bildande av ett utvecklingsbolag under arbetsnamnet
Grönt Center AB. JGY kommer den 12 mars att behandla bildandet av detta bolag.
Landstinget har förhandlat med JGY och Grönt Center AB under bildande angående
överlåtelse av utbildningsansvaret, personal, inventarier mm. Resultatet finns nu i form
av förslag till dels ett överlåtelseavtal mellan landstinget och JGY och dels ett överlåtelseavtal mellan landstinget och Grönt Center AB under bildande. Genom dessa överlåtelseavtal verkställs landstingets beslut från juni 2011 om att upphöra med driften av
naturbruksgymnasiet. Istället för att utbildningen successivt upphör fram t o m vårterminen 2014 övergår den nu till annan huvudman fr o m 2012-07-01.
I samband med fastighetsförsäljningen reglerades vissa frågor angående konsten i Ås, t
ex Carl Malmsten-rummet och att utomhuskonstverk och väggmålningar följer med
fastigheten. När nu den lösa konsten ska hanteras med deponeringsavtal uppstår en del
frågor som behöver utredas. Det handlar dels om vem ska ta emot depositionen, verksamhetsföreträdare eller fastighetsägare, och dels om all konst i Ås ska bli föremål för
depositionsavtal.

Beslutsunderlag
Förslag till Överlåtelseavtal mellan landstinget och Jämtlands Gymnasieförbund
Förslag till Överlåtelseavtal mellan landstinget och Grönt Center AB under bildande

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen ger Landstingsdirektören i uppdrag att utreda hanteringen
av den lösa konsten i Ås. I denna utredning ska Jamtlis synpunkter vägas in,
liksom verksamhetsföreträdarnas och fastighetsägarnas.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Naturbruksgymnasiets verksamhet överlåts till Jämtlands Gymnasieförbund och Grönt Center AB, enligt upprättade förslag till överlåtelseavtal.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att verkställa överlåtelsen och teckna
avtalen.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att punkt 1 utgår och att i stället en punkt 2.3 införs där
fullmäktige föreslås besluta att den lösa konsten förvaras i landstingets lokaler.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers ändringsyrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. Landstingsstyrelsen ger Landstingsdirektören i uppdrag att utreda hanteringen
av den lösa konsten i Ås. I denna utredning ska Jamtlis synpunkter vägas in,
liksom verksamhetsföreträdarnas och fastighetsägarnas.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Naturbruksgymnasiets verksamhet överlåts till Jämtlands Gymnasieförbund och Grönt Center AB, enligt upprättade förslag till överlåtelseavtal.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att verkställa överlåtelsen och teckna
avtalen.

§ 94 Upphävande av strategisk plan för forskning och
utveckling inom Jämtlands läns landsting (LS/384/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstingsfullmäktige beslutade den 11 oktober 2000, § 118, om ”Strategisk plan för forskning och utveckling inom Jämtlands läns landsting” LS/580/2000.
Den strategiska planen innehåller landstingets värderingar i FoU-frågor, en beskrivning
om FoU-verksamhet inom landstinget och beskrivning av uppdrag och sammansättning
för de olika grupperingarna inom FoU området. Landstingsfullmäktige har också fastställt en FoU-policy den 15 februari 2006, § 29.
Förutsättningarna inom FoU-området har förändrats i förhållande till då strategin antogs. Åtagandet ”regionaliserad läkarutbildning” (RLU), samarbetet med Umeå universitet kring Umeå universitets regionaliserade läkarutbildning samt samarbetet inom norra
regionen kring ”klinisk behandlingsforskning Norrland” (KBN), som förutsätter kliniskt
forskningscentrum vid respektive länssjukhus, och även samarbetet om forskningsverksamheten inom RCC (regionalt cancercentrum i Norr) innebär behov av lokala grupperingar för planering, uppbyggnad och fortsatt arbete.
Dessa förändringar innebär att fastställd strategi inte längre kan tillämpas inom Jämtlands läns landsting och att uppdrag och sammansättning för landstingets FoU-grupperingar måste förändras. FoU-policyn måste revideras dels utifrån de nya förutsättningarna och att den nu har löpt ut.

Beslutsunderlag
Strategisk plan för forskning och utveckling inom Jämtlands läns landsting

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstingsfullmäktiges beslut den 11 oktober 2000, § 118, om strategisk plan för
forskning inom Jämtlands läns landsting, upphävs.
2. Beredning för folkhälsa och demokrati får i uppdrag att revidera policy för
forskning och utveckling inom Jämtlands läns landsting.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstingsfullmäktiges beslut den 11 oktober 2000, § 118, om strategisk plan
för forskning inom Jämtlands läns landsting, upphävs.

2. Beredning för folkhälsa och demokrati får i uppdrag att revidera policy för
forskning och utveckling inom Jämtlands läns landsting.

§ 95 Informationer
Tisdagen den 27 mars:
Internationella frågor (Harriet Jorderud och Robert Uitto)
Överlåtelse av Åsbygdens naturbruksgymnasium (Ingela Jönsson)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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