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3. Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/156/2012)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2012:
•
•
•
•
•
•

Delårsbokslut augusti
Likviditetsrapport
CEMR-deklaration, jämställd och jämlik verksamhet
Uppföljning inprioriteringar för 2012
Redovisning av budgetfördelning och uppdrag till Centrumen 2013
LD:s verksamhetsplan för 2013
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4. Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/158/2012)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2012:
•
•

Regionförbundet Jämtlands län
Landstingsbostäder i Jämtland AB
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5. Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/159/2012)
Personalpolitiska utskottet

Etiska utskottet

Ekonomiutskottet

FoU-rådet
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6. Landstingsdirektörens rapport (LS/160/2012)
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7. Svar på granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) (LS/110/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det
övergripande syftet har varit att undersöka om landstingets insatser för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar motsvarar invånarnas behov,
landstingets mål samt nationella krav och riktlinjer. Granskningen har också belyst om
det finns en ändamålsenlig samverkan inom landstinget och mellan landstinget och
länets kommuner. Revisorerna har identifierat ett antal områden som bör förbättras
såsom att uppdraget för de olika aktörerna, i det ”samlade omhändertagandet” för barn
och ungdomar med psykisk ohälsa, behöver förtydligas, deltagande i kvalitetsregistren
bör öka och att åtgärder vidtas för att klara målet om diagnosregistrering.
Ett förslag till svar har arbetats fram inom landstingsdirektörens staber.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
KPMGs pm granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Förslag till svar på landstingets revisorers granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP)

Landstingsdirektörens förslag
Svar avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Carsten Dencker
Landstingsöverläkare
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8. Svar på granskning av tjänsteresor inom Jämtlands
läns landsting (LS/576/2012)
Protokollsutdrag från Personalpolitiska utskottet 2012-08-22, § 40

Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat landstingets tjänsteresor för perioden oktober 2010 maj 2011. Den övergripande revisionsfrågan har varit att undersöka om
landstingsstyrelsen har en god intern kontroll och om styrelsens interna kontroll är
tillfredställande avseende handläggning av resor. Granskningen omfattar såväl
beställningsrutiner, kontroll om fakturor och reseräkningar innehåller information i
enlighet med regelverk samt om reglerna för resor efterlevs.
Revisorerna har funnit en i stort tillfredställande internkontroll för resor inom
landstinget, men det finns dock brister som landstinget bör åtgärda. Revisorerna
rekommenderar att kontrollen skärps av att
program/kallelser/inbjudan bilägges resefakturorna, samt
reseräkningarna lämnas in i anslutning till att resan avslutats
och att en översyn och förtydligande av reglerna görs enligt följande:
Regler, rutiner och ansvar för beslut och uppföljning av resor bör utformas så
att det är tydligt vem som ansvarar för vad och att regler och rutiner utformas så
att kontrollerna av resandet säkerställs och underlättas.
Rutinerna för resebeställning bör framhäva vikten av att resor planeras och
beställs i god tid så att rabatter mm kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.
Avtalet avseende resbyråtjänster bör, i samband med kommande upphandling,
ses över. Det är inte tillfredställande att, som gällande avtal, resenären ska
behöva säga till om att man vill ha lägre pris. Vidare bör kraven på den statistik
som resbyrån ska leverera utvecklas så att statistiken på ett bättre sätt kan ge
underlag för uppföljning av resekostnader, resmönster, beställningsrutiner mm.
Revisorerna har begärt en redovisning av vilka åtgärder landstingsstyrelsen vidtagit eller
avser att vidta med anledning av granskningsresultatet.
Ett förslag till svar har utarbetats inom ledningsstab personal.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av tjänsteresor inom Jämtlands läns landsting
Förslag till svar på revisorernas granskning av tjänsteresor, 2012-08-15

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Svar avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
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Personalpolitiska utskottets beslut
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Svar avges till landstingets revisorer enligt upprättat förslag.
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9. Svar på granskning av läkemedel i äldrevården
(LS/599/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har genomfört en granskning av läkemedelsförskrivning vid
kommunernas särskilda boenden för äldre. Granskningen har genomförts tillsammans
med revisorerna i tre av länets kommuner, Östersund, Krokom och Strömsund.
Granskningen är i stora delar en uppföljning av de två tidigare utförda granskningarna
av läkemedel i äldrevården. De övergripande revisionsfrågorna har varit att undersöka
om läkemedelsförskrivning och användning vid kommunernas särskilda boenden för
äldre är ändamålsenlig.
Granskningen har visat att det finns anledning att följa upp hur läkemedelsgenomgångar
genomförs och hur ofta samt att klara ut vad en läkemedelsgenomgång ska innehålla.
Den i vissa fall stora skillnaden i läkemedelsförskrivningen mellan äldreboendena bör
undersökas närmare och läkarnas medverkan i äldrevården kan behöva följas upp.
Avvikelsehanteringen bör ses över för att tillförsäkra att avvikelser avseende
läkemedelsterapier rapporteras. I granskningen har framkommit att utbildning av
personalen i geriatrik och läkemedelsfrågor är en nödvändig och effektiv åtgärd för att
förbättra läkemedelsbehandlingen vid äldreboenden liksom att läkemedelskommitténs
rekommendation om ökad användning av antidepressiva medel till äldre i kommunernas
boenden bör ses över.
Ett förslag till svar har utarbetat av landstingsöverläkaren och läkemedelsstrategen, med
stöd av medlemmar i läkemedelskommitténs arbetsutskott och landstingsapotekare.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers pm Granskning av läkemedel i äldrevården
Svar på revisorernas granskning av läkemedel i äldrevården

Landstingsdirektörens förslag
Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Chef Ledningsstab hälso- och sjukvård
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10. Svar på granskning av upphandlingsverksamheten
(LS/1995/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat upphandlingsverksamheten. Den övergripande
revisionsfrågan i granskningen har varit att undersöka om landstingsstyrelsen har en
tillfredsställande styrning och kontroll av upphandlingsverksamheten. Granskningen har
omfattat dokumentanalyser, intervjuer med dåvarande chef samt tf chef för
upphandlingsenheten. En enkät har skickats ut till landstingets chefer.
Ett förslag till redovisning av åtgärder som landstingsstyrelsen avser att vidta med
anledning av granskningen har upprättats inom Ledningsstab ekonomi.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av upphandlingsverksamheten
Förslag till svar på landstingets revisorers granskning av upphandlingsverksamheten

Landstingsdirektörens förslag
1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra de åtgärder som anges i
redovisningen och om det behövs återkomma till landstingsstyrelsen med
förslag till beslut.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Karin Jonsson
Chef Ledningsstab ekonomi
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11. Svar på Datainspektionen - Tillsyn - patientens rätt
till spärr enligt 4. kap. 4§ och 6 kap. 2§
patientdatalagen (LS/936/2011)
Ärendebeskrivning
Datainspektionen har genomfört en tillsyn gällande patientens rätt att spärra
vårdinformation. Tillsynen visar att Jämtlands läns landsting har brister i sina IT-system
när det gäller att uppfylla de olika kraven enligt patientdatalagen. Landstinget föreläggs
att redogöra för när dessa brister kan vara åtgärdade och vilka tillfälliga lösningar
landstinget har i väntan på permanenta lösningar.
Datainspektionen påpekar i sitt beslut, daterat 2012-06-15, att ett antal system är
berörda. Landstinget uppfyller inte kraven gällande patientens rätt till spärr enligt 4 kap.
4 § och 6 kap. 2 § patientdatalagen i flera av landstingets system innehållande
patientuppgifter.
Påpekade brister för landstingets journalsystem VAS är åtgärdade sedan 2012-08-24. För
ett antal av landstingets övriga system som innehåller patienthandlingar pågår ett arbete
med att få fram spärrfunktion hos de olika leverantörerna av systemen. Detaljerad
redovisning av när påpekade brister kommer att åtgärdas framgår av förslag till svar till
Datainspektionen.

Beslutsunderlag
Datainspektionens beslut: Tillsyn - patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 § och 6 kap. 2
§ patientdatalagen
Förslag till svar till Datainspektionen

Landstingsdirektörens förslag
1. Svar avges till Datainspektionen enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Chef ledningsstab sekretariat
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12. Nationell finansiering av biobanker för
navelsträngsblod och Tobiasregistret (LS/1014/2012)
Ärendebeskrivning
SKL:s sjukvårdsdelegation har beslutat att rekommendera medlemslandstingen
gemensamt finansiera biobanker för navelsträngsblod (1,50 kr/medborgare) samt
Tobiasregistret (0,43 kr/medborgare) under tre år med start andra halvåret 2012.
Jämtlands läns landsting tillämpar sedan hösten 2008 en modell för prioriteringar i
verksamheten. Modellen innebär att alla nya aktiviteter måste finansieras med
motsvarande frigjorda medel till följd av bortprioriteringar alternativt
effektiviseringsåtgärder. JLL har tidigare avslagit begäran om finansiering av biobank för
navelsträngsblod och Tobiasregistret. Finansiering av biobanker för navelsträngsblod
och Tobiasregistret har inte heller inför 2012- 2013 prioriterats då det har prövats i
förhållande till övriga behov av ny eller utökad verksamhet.

Beslutsunderlag
Beslut landstingsstyrelsen 2009-11-04, Nationell finansiering av biobanken för
navelsträngsblod och Tobiasregistret (LS/1070/2009)
Skrivelse från SKL; Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobias
registret (LS/1014/2012)

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting deltar inte i finansiering av biobank för navelsträngsblod samt
Tobiasregistret under perioden 2012-2015.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Biträdande landstingsdirektör
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13. Kvalitetsregistret Svenskt bråckregister
(LS/114/2012)
Handlingar skickas ut senare.
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14. Begäran om uppskov - Motion från Finn Cromberger
(FP) om inrättande av ungdomsavtal i landstinget med
syfte att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden
(LS/531/2012)
Protokollsutdrag från Personalpolitiska utskottet 2012-08-22, § 43

Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om inrättande
av ungdomsavtal i landstinget med syfte att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden.
Inrättande av ungdomsavtal innehåller många delar som behöver en djupare
genomarbetning. Det handlar om att utreda bl a ekonomiska förutsättningar,
verksamhetens möjligheter att ta emot ungdomar, möjliga arbetsuppgifter, utformande
och förhandling av kollektivavtal.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 april fördelat motionen till landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast i oktober 2012. Ärendet är inte färdigt
berett för behandling i landstingsstyrelsen och därför måste uppskov begäras.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger om inrättande av ungdomsavtal i landstinget med syfte
att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen begär uppskov med motionen och att ärendet behandlas senast
februari 2013 i landstingsfullmäktige.

Personalpolitiska utskottets beslut
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen begär uppskov med motionen och att ärendet behandlas senast
februari 2013 i landstingsfullmäktige.
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15. Begäran om uppskov - 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 (samtliga S) har lämnat in en
motion om kulturaktiviteter som komplement i behandling.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 oktober 2011 fördelat motionen
till landstingsstyrelsen. Ärendet är inte färdigt berett för behandling i landstingsstyrelsen
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
november 2012 i landstingsfullmäktige.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Chef ledningsstab sekretariat
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16. Likviditetsrapport/likviditetsplan 2012
(LS/371/2012)
Ärendebeskrivning
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under perioden 201201-01—2012-08-31 för landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt
pensionsåtagande och pensionsportfölj.

Beslutsunderlag
Likviditetsrapport per 31 augusti 2012

Landstingsdirektörens förslag
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Karin Jonsson
Chef Ledningsstab ekonomi
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17. Ledningssystem i landstingsstyrelsens förvaltning
(LS/1323/2012)
Handlingar skickas ut senare.
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18. Handlingsplaner för att uppnå budget 2012
(LS/1325/2012)
Handlingar skickas ut senare.
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19. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2013
(LS/1226/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens uppföljningsplan används som stöd för uppföljning av fattade
beslut, som stöd för ledning och samordning av förvaltningen, för att säkra styrelsens
uppsiktsskyldighet över kommunal verksamhet som drivs i företag och
kommunalförbund samt för information om frågor som kan inverka på landstingets
utveckling och ekonomiska ställning.
Landstingsstyrelsens uppföljningsplan kommer vid behov att ytterligare revideras och
kompletteras under verksamhetsåret 2013 och skall därför ses som ett så kallat ”levande
dokument”. Vid revidering och/eller komplettering tas uppföljningsplanen till
landstingsstyrelsen för nytt beslut.

Beslutsunderlag
Landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2013

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2013 antas.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Chef Ledningsstab sekretariat
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20. Landstingsstyrelsens internkontrollplan 2013
(LS/1227/2012)
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 2013.
Till grund för planen ligger av landstingsstyrelsen genomförd risk och
väsentlighetsanalys.

Beslutsunderlag
Landstingsstyrelsens internkontrollplan för 2012

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsens internkontrollplan för 2012 antas.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Chef Ledningsstab sekretariat
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21. Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013
(LS/1326/2012)
Ärendebeskrivning
Utifrån landstingsstyrelsens verksamhetsplan skapar Landstingsdirektören en
verksamhetsplan där mått och mätetal beskrivs utifrån vision, strategiska mål och
framgångsfaktorer. Jämtlands läns landstingsfullmäktige har den 20 juni 2012, i samband
med att landstingsplanen 2013-2015 antogs, beslutat att landstingsstyrelsen senast i
augusti 2012 ska fastställa landstingsdirektörens verksamhetsplan. Senast i november ska
landstingsstyrelsen redovisa uppdraget till landstingsdirektören samt styrelsens
uppföljningsplan för landstingsfullmäktige.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013 fastställs.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Chef Ledningsstab sekretariat
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22. Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2012 (LS/19/2012)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2012-08-14
Pensionsplaceringar LS7537/2010, 2012-08-14
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter augusti, medicin
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Anna Gundersson är beviljad att delta i gemensam träff SVOM och KOLA i
Kramfors 20-21 september 2012
Berit Johansson är beviljad att delta i Nätverken Hälsa och Demokrati – Uppdrag Hälsa
i Stockholm 21 september 2012
Monalisa Norrman är beviljad att delta i Folkhälsokonferensen i Stiklestad 7 september
2012
Lars-Eric Bergman är beviljad att delta i Kulturting, behövs beslut i Östersund 5
oktober 2012
Anna-Karin Vernberg är beviljad att delta i Kulturting, behövs beslut i Östersund
4 oktober 2012
Anna Gundersson är beviljad att delta i Nätverken Hälsa och Demokrati –
Uppdrag Hälsa i Stockholm 21 september 2012
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Folkhälsokonferensen i Stiklestad 6-7 september
2012
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23. Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen (LS/20/2012)
Etiska utskottet: Protokoll från sammanträde 2012-09-06
Avveckling av stiftelser
Distriktsläkarföreningen: Primärvårdsmanifest
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträde 2012-09-05
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24. Svar på medborgarförslag från Anette Bornhov om
lustgasdestruktionsanläggning på förlossningen
Östersunds sjukhus (LS/526/2012)
Ärendebeskrivning
Anette Bornhov har den 26 mars 2012 lämnat ett medborgarförslag till Jämtlands läns
landsting. Hon föreslår att en lustgasdestruktionsanläggning ska installeras på
förlossningen Östersunds sjukhus, samt att en ombyggnad ska genomföras på
förlossningen för att möjliggöra användning av dubbelmask vid lustgasbruk.
Område Kvinna har under vårvintern 2012 identifierat lustgasdestruktion som något
verksamheten skulle vilja åtgärda under 2013 och har därför föreslagit detta som ett
kostnadsförslag inom ramen för inprioriteringsarbetet för verksamhetsåret 2013.
Huvudskälet för detta är att verksamheten inte till fullo uppfyller de riktlinjer som gäller
för utsug av lustgas enligt arbetsmiljöverket. Studier av lustgasanvändning har visat att
det föreligger en risk att lustgasnivån i förlossningsrummet kan bli för hög. En långvarig
exponering av höga lustgasnivåer kan leda till ohälsa. Rekommendationer för att
undvika större exponering är att patienten ska ha dubbelmask och för detta krävs
ombyggnation i samtliga förlossningsrum.
Denna åtgärd kommer att genomföras under 2013 till en kostnad av ca 600 tkr som tas
ur befintlig budget. Innan åtgärden genomförs kommer mätningar genomföras för att
ha ett basvärde för att kunna följa upp. I dagsläget har inte Jämtlands läns landsting
någon kompetens för att göra sådana mätningar, men Landstingshälsan arbetar med att
undersöka vilken kompetens som skulle vara lämplig och som kan genomföra
mätningen.
Verksamheten har även föreslagit en ombyggnad för destruktion av lustgas vid
förlossningen och barnkliniken, dvs. att gasen renas innan den går ut i luften. Förslaget
bereds av Fastighetsenheten då det är en investering. Kostnaden för denna åtgärd är
betydligt högre och kan inte tas som enskild kostnad under 2013 inom område Kvinna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anette Bornhov om lustgasdestruktionsanläggning på
förlossningen Östersunds sjukhus 2012-03-26

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

I tjänsten
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Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Chef Ledningsstab sekretariat
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25. 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 Stockholms 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 självklart 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 positivt till det.
Medborgarförslaget behandlades i landstingsfullmäktige 2012-02-14 och
återremitterades för ”att se om förslaget kan komplettera nuvarande arbetssätt samt
ekonomiska konsekvenser”. Därefter har kontakter tagits med Stockholms läns
landsting som bedriver verksamhet sedan 2010 som ett försöksprojekt. En utvärdering
av förstudien gjordes 2011. Slutlig vetenskaplig utvärdering av överlevnadseffekter ska
göras av forskare vid hjärtkliniken på Södersjukhuset.
Stockholmsförsöket grundar sig bl.a. på resultat från en Holländsk studie, som
rekommenderar metoden för tätbefolkade områden. Den svenska forskningsgruppen är
dock av en annan uppfattning och menar att det finns stora fördelar att bedriva
verksamheten i mer glesbebyggda områden. I Stockholms län har man lyckats rekrytera
6000 frivilliga livräddare. Uppföljningen av förstudien har visat att frivilliga livräddare
anländer till olycksplatsen vid 56% av larmen, de anländer i snitt 2 minuter och 20
sekunder före ambulansen. Genomsnittlig inställelsetid för ambulanserna är 10-12
minuter.
Frågan om kostnader för att genomföra en liknande verksamhet i Jämtland som den
som finns i Stockholm är svårbedömd. Dock får man göra antagandet att det skulle
medföra betydande kostnader för uppbyggnad av system för kallelser, kostnader för
rekrytering och utbildning av samt ersättning vid utryckning till frivilliga livräddare.
Omfattningen av verksamheten i Jämtland kan vara för liten för att motivera
kostnaderna.
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Projektet i Stockholm kommer som tidigare nämnts att utvärderas inom de närmsta
månaderna. Den aktör, ett aktiebolag, som har utvecklat konceptet kommer att kunna
erbjuda det till andra aktörer i Sverige. Kostnadsberäkningar kommer att kunna tas fram
för andra landsting som baseras på hur många hjärtstopp som beräknas inträffa samt
hur många SMS-livräddare som kan engageras.
Landstinget bör inte som ensam aktör bygga upp en verksamhet med SMS-livräddare.
Om intresse från andra aktörer finns kan landstinget delta som en medpart. Frågan bör i
så fall utredas vidare i samverkan med länets kommuner, frivilligorganisationer och SOS
alarm.
Inom ramarna för arbetet med ”Ny hälso- och sjukvårdspolitik” kan frågan väckas och
utredas vidare under förutsättning att intresse finns hos övriga aktörer i länet.
Beslutsunderlag

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Frivilliga livräddare från Emanuel Sandberg

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Biträdande landstingsdirektör
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26. Svar på motion från Finn Cromberger (FP), om
fotoförbud i landstingets lokaler (LS/225/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har i en motion till Landstingsstyrelsen yrkat att: ett "klokt"
utformat fotoförbud införs i landstingets lokaler, i likhet med de förbud som ett antal
andra landsting har infört. Beslutsunderlaget i detta ärende grundar sig på en jämförelse
gentemot ovanstående förbud, rekommendationer från Sveriges Kommuner och
Landsting och Socialstyrelsen samt samråd med juridiskt sakkunniga i Jämtlands läns
landsting.
Landstingslokaler räknas inte som offentliga platser. Därmed är det upp till
fastighetsägarna att själv avgöra vad som är tillåtet. Jämtlands läns landsting har inte
ambitionen att införa förbud mot fotografering och filminspelning, men det innebär inte
att det lämnas helt oreglerat. Det pågår redan en revidering av riktlinjerna för spridning
av information i landstingets lokaler (dnr LS/1389/2009). Dessa omfattar allt från
skriftlig information i väntrum till utställningar och evenemang i korridorer och foajéer.
I det kommer även skrivningar om fotografering och filminspelning att ingå. Denna
revidering slutförs under hösten 2012.
Istället för ett förbud vill Jämtlands läns landsting värna om patientens rätt till
medbestämmande (där önskan att dokumentera sitt vårdmöte kan ingå), men samtidigt
om rätten att inte medverka på fotografier eller film utan sitt samtycke. Ambitionen är
att skapa balans däremellan, där fokus på sekretess och integritet alltid ska sättas i första
rummet. Detta går att upprätthålla utan att det ena utesluter det andra. Ett resonemang
kring detta finns i tillhörande beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger om fotoförbud i landstingets lokaler, 2012-02-03
PM om förhållningssätt till fotoförbud i landstingets lokaler. 2012-08-27

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Gun Råberg Kjellerstrand
Chef Ledningsstab kommunikation
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27. Svar på motion från Mats El Kott (FP) och Lise
Hjemgaard-Svensson (M) om friskvårdspeng
(LS/497/2012)
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2012-09-28, § 41

Ärendebeskrivning
Mats El Kott (FP) och Lise Hjemgaard-Svensson (M) har lämnat in en motion om friskvårdspeng.
De yrkar att landstingsfullmäktige som ett komplement eller ett alternativ till friskvårdstimme beslutar att införa ett friskvårdsbidrag för de anställda i form av friskvårdspeng,
och att ge landstingsstyrelsen alternativt beredningen för vård och rehabilitering i
uppdrag att dels utforma och till fullmäktige föreslå regler för en friskvårdspeng för
anställda och dels efter cirka ett års tillämpning utvärdera reformen.
Av fastställd Hälso- och arbetsmiljöstrategi 2011-2013 med bilaga om friskvårdsregler
framgår att syftet med nuvarande friskvårdstimme är att etablera en regelbunden
motionsvana, att stärka den fysiska kompetensen och hälsan, samt att förebygga ohälsa
och öka upplevelsen av välbefinnande, trivsel och samhörighet på arbetsplatsen. Skriftlig
överenskommelse om uttag av friskvård och vilken form ska alltid finnas med närmaste
enhetschef och är en förutsättning för att friskvårdstimmen kan tas ut. När Hälso- och
arbetsmiljöstrategin skulle revideras gjordes en enkät bland alla chefer. Det som
framkom där var att man ville ha friskvårdstimmen kvar men tydliggöra med en skriftlig
överenskommelse och att friskvården ska vara en hälsofrämjande fysisk aktivitet som
ger pulshöjning. Den skriftliga överenskommelsen ska följas upp årligen i samband med
utvecklingssamtalet och vid behov. Medarbetaren även kan få stöd i val av aktivitet
utifrån yrke, arbete och förutsättningar. I bokslutet kommer en uppföljning av de
skriftliga överenskommelserna att göras. En ny enkel manual för hur man registrerar
friskvården ska skickas ut under hösten som en påminnelse att friskvårdstimmen ska
registreras. Detta för att man sedan ska kunna få ut statistik som stämmer med det
faktiska uttaget.
I FYSS 2008 från Statens folkhälsoinstitut kan man läsa om forskningen som behandlar
att gå från att vara fysiskt passiv till att vara aktiv. Forskningen visar att denna process är
komplicerad. Att bara ge en friskvårdpeng innebär inte att medarbetarna blir fysiskt
aktiva. Att erbjuda olika former av friskvårdsaktiviteter bland annat via Zefyren och via
personalföreningen tillsammans med övriga på arbetsplatsen kan stimulera till en ökad
fysiskt aktivitet då det handlar om att motivera.
Sjukfrånvaron inom Jämtland läns landsting ligger i samma nivå som Östersunds
kommun. Inom kommunen har de infört friskvårdspeng men trots detta är
sjukfrånvaron där fortsatt hög.
Att införa en friskvårdspeng på 1200 kr per tillsvidareanställd skulle innebära en ökad
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kostnad på ca 4,2 miljoner kronor och då tillkommer även kostnaden för vikariernas
friskvårdspeng. Skattefriheten förutsätter att motions- eller friskvårdsförmånen riktar sig
till hela personalen oavsett anställningsform. Idag finns ingen separat budget till
friskvårdstimme men däremot får Personalföreningen JLL ett bidrag från Jämtlands läns
landsting på 791 tkr för 2011 summan baseras på 200 kr per anställd. Idag har
medarbetarna både möjlighet att nyttja sin friskvårdstimme och de olika rabatter som
finns via personalföreningen exempelvis 70 kr rabatt per månadsavgift på Gold´s Gym.
Landstinget har aktuella och funktionella friskvårdsregler som stimulerar till att etablera
en regelbunden motionsvana och att stärka den fysiska kompetensen och hälsan. Ett
införande av friskvårdspeng som motionärerna föreslår skulle medföra ytterligare
kostnader vilket är svårt med den ansträngda ekonomin som landstinget har idag. När
revidering av Hälso- och arbetsmiljöstrategin är aktuellt kommer en utvärdering av
friskvårdsreglerna att göras och utifrån den ta ställning till eventuella förändringar.
Motionen bör därför avslås i sin helhet.

Beslutsunderlag
Motion från Mats El Kott (FP) och Lise Hjemgaard-Svensson (M) om friskvårdspeng
Hälso- och arbetsmiljöstrategi 2011-2013 (LS/1221/2011)
Verksamhetsberättelse 2011 Personalföreningen JLL

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Personalpolitiska utskottets beslut
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Lars-Eric Bergman (M) reserverar sig mot beslutet.
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28. Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om nytt
chefsavtal (LS/64/2012)
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2012-08-22, § 43

Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har i en motion till landstingsfullmäktige begärt att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att se över landstingets chefsavtal med sikte
på att ge en mera jämställd syn på landstingets samtliga anställda samt över tid minska
lönekostnaderna för anställda.
Landstingets ledarförsörjningsprocess fastställdes, av landstingsdirektören, 2007-09-04.
Med syfte att ständigt utveckla och förbättra ledarförsörjningsprocessen gjordes under
2010-2011 en översyn av stora delar av ledarförsörjningsprocessen. I samband med
översynen analyserades för- och nackdelar med tidsbegränsade förordnanden vilket
resulterade i ett beslut om att fortsätta tillämpa tidsbegränsade avtal för chefer med
bibehållen tillsvidareanställning i Jämtlands läns landsting. Detta regleras i ett
kollektivavtal. Paragraf 4 i kollektivavtalet innehåller reglering av lön i samband med att
ett chefsförordnande avslutas. Med hänsyn till den översyn som gjordes 2010-11
behöver ingen ny översyn göras nu. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson om nytt chefsavtal
PM avseende motion från Christer Sivertsson (M) om nytt chefsavtal 2012-08-20

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Monalisa Norrman (V) yrkar följande:
1. Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i
uppdrag att utreda frågan ytterligare.
2. Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige att motionen anses besvarad.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande och
tjänstemannaförslaget och finner Monalisa Norrmans yrkande antaget.

32(38)

2012-09-19

Personalpolitiska utskottets beslut
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda frågan ytterligare.
2. Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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29. Svar på motion från Finn Cromberger (FP), om att
bilda en Region Jämtland snarast (LS/208/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att bilda en
Region Jämtland snarast möjligt och att landstinget säger upp sitt medlemskap i
Jämtlands regionförbund lagom till den nya Region Jämtland bildas.
Regeringen beslutade den 16 juni 2009 om direktiv till en översyn av den statliga
regionala förvaltningen. Mats Sjöstrand är särskild utredare av den statliga regionala
förvaltningen och har i uppdrag att lämna förslag på hur den kan bli tydligare, mer
samordnad och ändamålsenlig. Det innebär att utredaren bl.a. avser att föreslå en
ändrad länsstyrelseorganisation, en tydligare ansvarsfördelning för det regionala
tillväxtarbetet och en mer samordnad regional indelning.
Däremot kommer utredaren inte att föreslå någon ny indelning för landstingen i
Norrland eller Svealand, som varit ett tilläggsuppdrag, och inte heller någon ny
länsindelning. Orsaken är att berörda landsting inte lyckats komma överens om att
ansöka om att bilda nya regioner från 2015.
Utredningen ska redovisa sitt förslag senast den 15 december 2012
Signalerna från Mats Sjöstrand är att hans förslag kommer att innebära att samtliga
landsting i landet erbjuds bli Regioner, eller Landsting med utökat regionalt
utvecklingsansvar from 2019. Då övertar Landstinget - dvs de nya Regionerna, regionala
utvecklingsansvaret från Länsstyrelserna om man så önskar. I det fall att landstingen
tackar nej, fortsätter ansvaret för regional utveckling att finnas på länsstyrelserna. Mats
Sjöstrands utredning kommer inte att föreslå att det kan finnas Regionförbund efter
2019. Regionbildning redan 2015, kan vara möjligt, men kommer inte att föreslås i Mats
Sjöstrands utredning.
I Jämtlands läns landsting finns beslut från landstingsfullmäktige i februari, § 40, om att
avsluta frågan om att bilda regionkommun tillsammans med Västernorrlands län. Vid
samma sammanträde, § 41, besvarades ett initiativärende från Finn Cromberger och
Marianne Larm-Svensson och, § 42, ett initiativärende från Christer Siwertsson båda
gällande bildande av regionkommun Jämtlands län. Båda ärenden beslutade fullmäktige
att avslå, bl a med motiveringen att majoritetspartierna anser att landstinget ska avvakta
den statliga utredningen om statens indelning och vilka konsekvenser det beslutet ger
för den regionala nivån.
Det pågår även en fortsatt politisk process i länets partier och frågan kring
regionbildning är således inte enbart en landstingskommunal angelägenhet.
Kommunernas inställning är också en viktig beståndsdel som måste tas hänsyn till,
varför motionen i nuläget ska avslås.
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Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om att bilda en Region Jämtland snarast

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Chef Ledningsstab sekretariat
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30. Delårsbokslut augusti 2012 (LS/632/2012)
Handlingar skickas ut senare.
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31. Ändring av huvudmannadirektiv m m för Stiftelsen
Jamtli (LS/865/2011)
Ärendebeskrivning
Östersunds kommun har, efter att läst Stiftelsen Jamtlis årsredovisning för år 2010,
observerat att stiftelsen tagit upp långfristigt lån och som säkerhet för lånet pantsatt
inteckningar i stiftelsens fastighet utan att kommunen har informerats eller frågan har
diskuterats med kommunen. Med anledning av Stiftelsens handlande har Östersunds
kommun har tagit upp frågan om ändring i huvudmannadirektiv och stiftelsens stadgar.
Ett förslag till ändring av huvudmannadirektivet för Stiftelsen för åren 2011 – 2014 och
till ändring av stadgarna lämnades till landstingsfullmäktige. Förslaget har beslutats av
fullmäktige i Östersunds kommun.
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-06-14 –15, § att återremittera ärendet för att få en
ny diskussion och samsyn om det rimliga i att så kraftfullt begränsa Stiftelsen Jamtlis
styrelses möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.
För att ändringar i huvudmannadirektiv och stiftelsens stadgar ska kunna genomföras
krävs att enighet uppnås mellan huvudmännen. Efter ett antal träffar med företrädare
för Östersunds kommun både politisk nivå och på tjänstemannanivå kan konstateras att
det inte har gått att uppnå en samsyn i det rimliga att så kraftfullt begränsa Stiftelsen
Jamtlis styrelses möjlighet att fullgöra sitt uppdrag som förslaget medför. Eftersom det
inte har gått att få enighet om förslaget mellan huvudmännen för Stiftelsen bör ärendet
avskrivas från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2011-06-14--15, § 139 Ändring av
huvudmannadirektiv m m för Stiftelsen Jamtli.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet avskrivs från vidare handläggning.
I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Chef Ledningsstab sekretariat
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32. Informationer
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