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§ 231 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. Följande ärenden utgår:
• Månadsrapport till landstingsstyrelsen (LS/1472/2012)
• Landstingsplan 2013-2015 (LS/742/2012)
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 232 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/156/2012)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2012:
Uppföljning av kunskapsstyrning, implementering av nationella riktlinjer, effektivitet i prioriterade processer presenteras av Nina Fållbäck-Svensson.
Arbete inom Folkhälsa - utvecklingsprojekt, uppföljning, strategi presenteras av
Nina Fållbäck-Svensson.
Patientsäkerhet - resultat, avvikelser, åtgärder presenteras av Anna Kerstin
Lejonklou
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 233 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/158/2012)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2012:
Norrlandstingens regionförbund, NRF, presenteras av Karin Strandberg Nöjd.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 234 Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/159/2012)
FoU-rådet
Monalisa Norman rapporterar från FoU-rådets sammanträde. Rådet träffade representanter från regionförbundet och diskuterade bland annat vilka samarbetsarenor som
finns. FoU-rådet träffade även representant från Jamtlis ledning, Henrik Zipsane.
Ytterligare ett FoU-rådsmöte är planerat för november med nye FoU-chefen Göran S
Larsson. Thomas Andersson tillägger att rådet även kommer att träffa andra aktörer till
våren, både från Mittuniversitetet och Umeå universitet.
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson rapporterar om besök från Per Magnusson, Läkemedelskommitténs ordförande, som informerade utskottet om pågående diskussioner mellan Sveriges
kommuner och landsting (SKL) och läkemedelsindustriförbundet (LIF) gällande en
samverkansöverenskommelse från 2010. SKL har påbörjat ett nytt projekt för att se
över och utarbeta en ny överenskommelse. Viktiga punkter som kommer att diskuteras i
detta projekt är bland annat läkemedelsföretagens engagemang gällande kongresser,
konferenser och fortbildningar.
Personalpolitiska utskottet
Utskottet har inte haft något sammanträde sedan förra rapporten till landstingsstyrelsen.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud rapporterar att ekonomiutskottet har haft 2-dagarsmöte inför Landstingsplan 2014-2016. Dialog fördes bland annat kring förutsättningar, analyser och mål.
Framför allt punkten planeringsförutsättningar diskuterades mycket. Till den 1 december ska en faktasamling presenteras för det fortsatta arbetet och denna ska även ligga
till grund för den politiska behandlingen. Dag 2 redovisades det ekonomiska läget. När
det gäller ramfördelning finns en obalans och landstingsdirektören har fått i uppdrag att
leverera en översyn. Fråga om över-/underskottshantering i folktandvården och primärvården måste lösas. Inför 2013 är sju sammanträden planerade samt en träff med verksamheten.

§ 235 Landstingsdirektörens rapport (LS/160/2012)
Landstingsdirektören har inget att rapportera vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(25)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-10-23

§ 236 Reviderad grafisk profil för Jämtlands läns
landsting (LS/1500/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen antog den 23 november 2011 § 343 om ny Kommunikationsstrategi
med grafisk profil för Jämtlands läns landsting. Dokumentet grafisk profil har nu reviderats ytterligare främst vad det gäller val av teckensnitt. Revideringen är gjord för att anpassa och underlätta det administrativa arbetet med dokument som ska läsas på skärm
eller i utskrift.

Beslutsunderlag
Förlag till reviderad grafisk profil för Jämtlands läns landsting 2012-10-03

Landstingsdirektörens förslag
Grafisk profil för Jämtlands läns landsting antas enligt utarbetat förslag daterat den 3
oktober 2012.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Grafisk profil för Jämtlands läns landsting antas enligt utarbetat förslag daterat den 3
oktober 2012.

§ 237 Direktiv för Tvångsvård och rättpsykiatrisk vård
(LS/1413/2012)
Ärendebeskrivning
Vårdgivaren ska enligt 3 kap. 1 § SOSFS 2006:9 ge direktiv och säkerställa att det finns
skriftliga rutiner för hur den individuellt anpassade vården som ges till patienten ska
kunna bidra till att säkerheten upprätthålls. Detta gäller oavsett om vården ges inom en
verksamhets område eller i samband med vistelse utanför detta område. Vårdgivaren
svarar vidare för att skriftliga rutiner finns enligt bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter 2006:9. Genom detta direktiv fördelas ansvaret för upprättande av rutiner enligt
föreskrifterna.
Tvångsvård av patienter bedrivs vid Område psykiatri. Patienter under 18 år tillhörande
Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) har tvångsvård vid Vuxenpsykiatrin (VUP)
Dessa direktiv gäller Område psykiatri och Barn- och ungdomspsykiatrin vid Område
Barn Unga Vuxna.

Beslutsunderlag
Direktiv för tvångsvård och rättpsykiatrisk vård
Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen fastställer direktiv för tvångsvård och rättpsykiatrisk vård.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen fastställer direktiv för tvångsvård och rättpsykiatrisk vård.

§ 238 Remiss: Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) (LS/862/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på betänkande Psykiatrin
och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Utredningen har
haft i uppdrag att göra en översyn av Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och
Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt lämna förslag till en ny lagstiftning på
området Betänkandet är indelat i tre delar: Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen, psykiskt störda lagöverträdare och gemensamma frågor.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget eller materialet i betänkandet. Remissvaren ska ha inkommit till Socialdepartementet senast 15 november
2012. Ett arbete med att utforma ett svar från Jämtlands läns landsting pågår men
kommer inte att var klart till landstingsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2012.
Eftersom nästa styrelse är först den 28 november föreslås därför att landstingsstyrelsens
ordförande får delegation att besluta om yttrandet efter att synpunkter inhämtats från
övriga ledamöter i samband med styrelsens oktobersammanträde.

Beslutsunderlag
Sammanfattning från betänkande Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och
samhällsskydd (SOU 2012:17)
Missiv från Socialdepartementet 2012-05-15
Meddelande om förlängd remisstid 2012-06-11

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsens ordförande får delegation att besluta om yttrande till Socialdepartementet om betänkande Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17).

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar att landstingsdirektörens förslag ändras på följande sätt:
”Landstingsstyrelsens ordförande får efter hörande med andra vice ordförande
delegation att besluta om yttrande till Socialdepartementet om betänkande Psykiatrin
och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17).”

Justerandes sign

Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag inklusive sitt ändringsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens ordförande får efter hörande med andra vice ordförande
delegation att besluta om yttrande till Socialdepartementet om betänkande Psykiatrin
och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17).

§ 239 Remiss: Departementspromemorian Hälso- och
sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
(LS/1437/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36).
Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra förslag inom den gemensamma ramöverenskommelsen om migrationspolitiken som träffats mellan regeringen
och Miljöpartiet de gröna. I promemorian föreslås en ny lag om hälso- och sjukvård till
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Det nya regelverket ska
träda ikraft den 1 juli 2013.
Remissbehandlingen innebär att regeringen vill ha svar på förslag, avvägningar och motiveringar i betänkandet. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 9 november 2012. Ett arbete med att utforma ett svar från Jämtlands läns landsting
har påbörjats, men har inte varit möjligt att få klart till landstingsstyrelsens sammanträde
den 24 oktober 2012. Eftersom nästa styrelse är först den 28 november föreslås därför
att landstingsstyrelsens ordförande får delegation att besluta om yttrandet efter att synpunkter inhämtats från övriga ledamöter i samband med styrelsens oktobersammanträde.

Beslutsunderlag
Sammanfattning i Departementspromemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)
Missiv från Socialdepartementet 2012-09-27

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsens ordförande får delegation att besluta om yttrande till Socialdepartementet om Departementspromemoria Hälso- och sjukvård till personer som
vistas i Sverige utan tillstånd.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar att landstingsdirektörens förslag ändras på följande sätt:
”Landstingsstyrelsens ordförande får efter hörande med andra vice ordförande delegation att besluta om yttrande till Socialdepartementet om Departementspromemoria
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag inklusive sitt ändringsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens ordförande får efter hörande med andra vice ordförande
delegation att besluta om yttrande till Socialdepartementet om Departementspromemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

§ 240 Vårdprogram för infertilitetsbehandling
(LS/1475/2012)
Ärendebeskrivning
Frågan om vårdprogram och regelverk vid behandling i regionen av ofrivillig barnlöshet
har hanterats inom ramen för samarbete i Norrlandstingens Regionförbund. Mot bakgrund av tilltagande krav på allt fler olika ställningstagande och prioriteringar inom området barnlöshet gav chefsamrådet för kvinnosjukvården i regionen under senhösten
2010, uppdrag till överläkare Håkan Lindström, att i samråd med verksamhetscheferna i
Västernorrland, Jämtland och Norrbotten utforma ett regionalt vårdprogram för infertilitet. Vårdprogrammet skulle vara detaljerat och innehålla regiongemensamma riktlinjer
beträffande regler, prioriteringar, medicinska övervägande och uppföljning. Underlaget
har kompletterats med villkor som tillämpas i övriga Sverige, och en ekonomisk konsekvensanalys om norrlandstingen skulle tillämpa liknande villkor.
Ett ärende förbereddes våren 2012. Samtidigt startades en översyn över villkor och regler i hela landet inom Sveriges Kommuner och Landsting. Norrlandstingen valde då att
avvakta den genomlysningen utifrån antagandet om att ett underlag från SKL skulle
kunna presenteras om inte före så strax efter halvårsskiftet. Enligt uppgift är en eventuell rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting inte nära förestående.
Det föranledde att frågan återupptogs i Norrlandstingens regionförbund.
Norrlandstingens Regionförbund beslutat 2012-09-26 § 50 att rekommendera regionlandstingen att anta ett regionalt vårdprogram för infertilitet som innebär förbättringar i
förhållande till det nu gällande vårdprogrammet. Vårdprogrammet innebär att det blir
lika villkor för heterosexuella och lesbiska. Förändringarna består bland annat av att
lesbiska par kommer att erbjudas tre subventionerade donatorinseminationsförsök och
par som genomgått provrörsbefruktning och där ytterligare försök med hjälp av frysJusterandes sign
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teknik inte är möjlig, att till skillnad mot i dag erbjudas ett nytt fullskaleförsök.
Förslaget innebär också ökade kostnader för landstingen. För Jämtlands läns landsting
är kostnadsökningen beräknad till 211 000 kr/år.
Förbundsdirektionen beslutade vidare att uppdra till förbundsdirektören att under våren
2013 återkomma till direktionen med information om utveckling och resultat vad gäller
preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD); samt att för övriga frågeställningar avvakta rekommendation från SKL.

Beslutsunderlag
Regionalt vårdprogram för infertilitet
Protokollsutdrag § 50 Norrlandstingens förbundsdirektion
Vårdprogrammets förslag i tabellform

Landstingsdirektörens förslag
1. Jämtlands läns landsting antar det regionala vårdprogrammet för infertilitet.
2. Kostnadsökningen ca 211 tkr ska inrymmas i befintlig ram för centrum barn,
kvinna och psykiatri.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar att beslutsformuleringen i punkt 2 ändras på följande sätt :
”Kostnadsökningen ca 211 tkr samt kostnader för kost och logi ska inrymmas i befintlig
ram för centrum barn, kvinna och psykiatri.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag inklusive sitt ändringsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Jämtlands läns landsting antar det regionala vårdprogrammet för infertilitet.
2. Kostnadsökningen ca 211 tkr samt kostnader för kost och logi ska inrymmas i
befintlig ram för centrum barn, kvinna och psykiatri..

§ 241 Hemställan om 2013 års budget för NRF:s
verksamhet (LS/1473/2012)
Ärendebeskrivning
Vid Norrlandstingens Regionförbunds direktionsmöte 2012-09-26 § 43 fastställdes verksamhetsplan och budgetramar för 2013-2016. Norrlandstingens regionförbund
hemställer också hos landstingen om att landstingen ska avsätta angivna budgetbelopp
för förbundets verksamhet 2013. För Jämtlands läns landsting är beloppet 652 000
Justerandes sign

Justerandes sign
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kronor. Uppräkning från 2012 är 2,5 % enl prognos för LPI. Anslaget är beaktat i
tilldelade medel i Landstingsplan 2013.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan och budgetförslag 2013-2016

Landstingsdirektörens förslag
Verksamhetsplan 2013-2016 för Norrlandstingens Regionförbund läggs till
handlingarna.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar att landstingsdirektörens förslag ändras på följande sätt:
”Verksamhetsplan 2013-2016 för Norrlandstingens Regionförbund godkänns.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag inklusive sitt ändringsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Verksamhetsplan 2013-2016 för Norrlandstingens Regionförbund godkänns.

§ 242 Anmälan av delegationsbeslut till
landstingsstyrelsen 2012 (LS/19/2012)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2012-09-04
Beslut fattade av centrumchef Centrum Landstingsservice
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter september, Barn/Kvinna/Psykiatri
Omfördelning av budgetram 2012
Beslut om landstingsdirektörens befogenhetsplan
Beslut om landstingsdirektörens delegationsbestämmelser
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Susanne Wallner är beviljad att delta i Medborgardialog, Beredningen för Vård- och
rehab
Musslan, 2012-10-05
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad företeckning noteras till protokollet.
Justerandes sign
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§ 243 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen (LS/20/2012)
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2012-08-22
Pensionärsrådet: Protokoll från sammanträdet 2012-08-24
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträdet 2012-09-11
Ungdomsrådet: Protokoll från sammanträdet 2012-09-12
Länets Handikappråd: Protokoll från sammanträdet 2012-09-13
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2012-09-13
Regionförbundet Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2012-09-07
Samordningsförbundet Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2012-09-17
Styrelsen i landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträdet 2012-09-18
Sociala vård- och omsorgsgruppen: Protokoll från sammanträdet 2012-09-21
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
§ 244 Svar på medborgarförslag från Johnny Svensson om
gratis prostatacancerprov för män som lämnat blod eller
plasma för 10:e gången (LS/844/2012)
Ärendebeskrivning
Jonny Svensson har lämnat ett medborgarförslag om att, om man har lämnat blod eller
plasma 9 gånger utan ersättning, ska man den 10 gången kunna få ta ett prostatacancerprov utan ersättning.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har patient rätt att få undersökning av sitt hälsotillstånd. Beroende på undersökningens resultat tas de prov som behövs för att klarlägga
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-10-23

vilken diagnos som eventuellt kan föreligga. Utifrån diagnosen beslutas om vilken behandling som ska sättas in. För vissa typer av sjukdomar kan undersökningar för vissa
befolkningsgrupper för att upptäcka sjukdomen, så kallad screening, erbjudas. Förutsättningen för det är att det kan bevisas att screeningen medför att sjukdomen kan upptäckas på ett tidigare stadium, och därmed behandling kan sättas in tidigare, än om
screening inte erbjuds.
Förslaget innebär att manliga blodgivare utan närmare avgränsning ska erbjudas att ta ett
prostatacancerprov utan att behöva betala för det. Förslaget innebär en form av
ostrukturerat/vild screening för prostatacancer. Riktat screening för prostatacancer till
män över viss ålder har diskuterats men eftersom PSA prov inte ger entydigt svar på om
personen i fråga har ökad en risk för prostatacancer har det inte införts PSA prov som
allmän screening. De personer som enligt förslaget kommer att erbjudas PSA test är
slumpmässigt utvalda, en stor del kommer på grund av ung ålder ha en minimal risk för
prostatacancer och provet får här ses som bortkastat. För andra får man ett enstaka PSA
värde som i sig inte säger så mycket. Att koppla PSA screening till blodgivning är därför
ur medicinsk synpunkt inte ändamålsenligt.
Besök i hälso- och sjukvården och undersökningar är avgiftsbelagda. Vid bestämmande
av avgifter ska alla behandlas lika och utan diskriminering. Grupper av patienter kan, om
det finns sakliga skäl för det, i vissa fall behandlas olika från andra grupper när det gäller
avgifter. Den föreslagna gruppen inte avgränsad på sådant sätt att det är möjligt att,
som förslaget är, inom reglerna ge avgiftsbefrielse.
Medborgarförslaget bör med hänsyn till det som anförts ovan avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Johnny Svensson om gratis prostatacancerprov för män som
lämnat blod eller plasma för 10:e gången.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(25)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-10-23

§ 245 Svar på medborgarförslag från M. Eriksdotter och I.
Wetterstrand, om att landstingets politiker ska börja
driva frågan att Härjedalens befolkning angående
specialistvården i första hand hänvisas till akademiska
sjukhuset/Uppsala (LS/1842/2011)
Ärendebeskrivning
Märit Eriksdotter och Inger Wetterstrand har lämnat in ett medborgarförslag om att
Jämtlands läns landstingspolitiker aktivt ska börja driva frågan om att förstahandsvalet
för Härjedalens befolkning, angående specialistvård, ska hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Det fria vårdvalet gäller inte regionvård, därför vill motionären att landstingsfullmäktige
beslutar att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att härjedalingar med särskilda
skäl efter bedömning i varje enskilt fall ska få möjlighet till att välja att bli remitterad till
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
I maj återremitterade landstingsfullmäktige detta medborgarförslag för ytterligare
analyser.
Ett förslag till svar på medborgarförslaget har utarbetades inom Ledningsstab hälsooch sjukvård då och nu har ett kompletterande svar utarbetats.
Med hänsyn till att frågan varit uppe till behandlig i Norrlandstingens regionförbund
bedöms det inte möjligt att ta upp frågan igen. Medborgarförslaget bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Märit Eriksdotter och Inger Wetterstrand om att Härjedalens
befolkning ska hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala för specialistvård
Protokoll Landstingsstyrelsen 2012-10-23 om att Härjedalens befolkning ska hänvisas
till Akademiska sjukhuset i Uppsala för specialistvård
Norrlandstingens Regionförbunds tidigare svar angående Lena Bäckelins motion, 200912-15
Komplettering av svar på medborgarförslag från Märit Eriksdotter och Inger
Wetterstrand om att Härjedalens befolkning ska hänvisas till Akademiska sjukhuset i
Uppsala för specialistvård

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-10-23

Yrkande
Finn Cromberger (FP) yrkar bifall till medborgarförslaget.

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Protokollsanteckning
Lena Bäckelin (S) deltar inte i beslutet.

§ 246 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.
Motionärerna pekar på att det finns studier som visar att kulturell aktivitet är viktigt i
sjukdomsprevention och rehabilitering. Likt fysisk aktivitet tyder vissa studier på att de
som är kulturaktiva kan leva i genomsnitt 10 år längre. Motionen anför vidare att KUR
som alternativ till förskrivning av recept på läkemedel och kultur som komplement i
behandling borde vara lämpligt för vissa grupper, såsom långtidssjuka med kronisk värk
och depression. Landstinget har under ett antal år drivit frågan i Europa och numera
pågår forskning och försöksprojekt i flera av Europas regioner.
Folkhälsocentrum har tagit fram ett förslag till svar på motionen. Det vetenskapliga
stödet för kulturens inverkan på hälsan finns, men är begränsat. För att utveckla en
modell som låter sig utvärderas vetenskapligt och senare implementeras skulle en eller
flera stora studier krävas med ett större antal deltagare, som kan vara svåra att finna. Det
skulle kräva stora arbetsinsatser och dessutom betydande ekonomiska resurser. JLL bör
därför inte ta på sig ansvaret för att göra en stor vetenskaplig studie.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Däremot kan man undersöka möjligheterna till extern finansiering och samarbete med
andra aktörer kring en enklare försöksverksamhet som kan utvärderas. Det bör då
undersökas om någon av landstingets verksamheter har intresse av att delta i ett
försöksprojekt.

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

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 247 Ändring i Reglemente för Jämtlands läns
landstingsstyrelse (LS/1744/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har under de förutsättningar som anges i kommunallagen 6 kap 3338 §§ rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till
ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget. Gällande
delegationsbestämmelser måste nu revideras.

De ändringar som genomförts omfattar ärenden i avsnittet om landstingsstyrelsens
uppgifter, avsnittet Finansiering och placering samt avsnittet om Bidrag. I avsnittet
Finansiering och placering har tillägg gjorts utifrån reviderade regler för betalningar och
krav som fastställts av landstingsstyrelsen. Avsnittet om bidrag har tagits bort eftersom
Jämtlands läns landsting har beslutat att Regionförbundet Jämtlands län ska ha hand om
fördelningen av bidrag. Under avsnittet om landstingsstyrelsens uppgifter har uppgiften
att vara styrelse för landstingets skolor tagit bort eftersom landstinget inte längre är
huvudman för några skolor.
Revideringen omfattar också ett antal mindre justeringar och redaktionella ändringar.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen
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Beslutsunderlag
Förslag till reviderat Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2012-09-27

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reviderat reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse fastställs enligt
upprättat förslag daterat den 27 september 2012.
2. Reglementet gäller från och med 2012-12-01.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reviderat reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse fastställs enligt
upprättat förslag daterat den 27 september 2012.
2. Reglementet gäller från och med 2012-12-01.

§ 248 Framtida ägande och ansvar i AB Transitio –
finansiering av aktiekapital (LS 1164/2011)
(LS/1164/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige godkände i oktober 2011 nya avtal avseende AB Transitio. Enligt
det nya aktieägaravtalet ska berörda landsting och regioner äga 5% var. Regionförbundet
har övertagit rollen som regional kollektivtrafikmyndighet enligt landstinget och
kommunernas beslut. Som ansvarig myndighet ska regionförbundet äga länets andel i
AB Transitio. Regionförbundet ska därför överta Länstrafikens aktieandel (0,5 %) i AB
Transitio samt köpa ytterligare aktier för att uppnå beslutad ägarandel (5 %).
Regionförbundet Jämtlands läns styrelse godkände i november 2011 de nya avtalen om
AB Transitio med ett förbehåll - att Jämtlands läns landsting finansierar aktiekapitalet i
AB Transitio.
Det är rimligt att landstinget, som har initierat ägarförändringarna i AB Transitio, ger
regionförbundet ett villkorat kapitaltillskott för köp av aktier i bolaget. Åtgärden
kommer inte att påverka resultatet, varken hos landstinget eller regionförbundet. Enligt
Rådet för kommunal redovisning kan regionförbundet bokföra inbetalningen direkt mot
eget kapital.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen

2012-10-23

Beslutsunderlag
Begäran från regionförbundet Jämtlands län om finansiering av ökning av aktiekapital
för AB Transitio samt protokollsutdrag regionstyrelsen 2011-11-07
PM om landstingets finansiering av regionförbundets köp av aktier i AB Transitio

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting ger Regionförbundet Jämtlands län ett villkorat kapitaltillskott
på 1 000 000 kronor för köp av aktier i AB Transitio.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting ger Regionförbundet Jämtlands län ett villkorat kapitaltillskott
på 1 000 000 kronor för köp av aktier i AB Transitio.

§ 249 Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem för
medicinsk fotvård (LS/386/2012)
Ärendebeskrivning
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som gäller när myndigheter
låter enskilda själva välja utförare bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem.
Grunderna i ett valfrihetssystem är att ersättningen följer den enskildes val av utförare
och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika.
Jämtlands läns landstingsfullmäktige beslutade den 18 april 2012, § 98, att införa
valfrihetssystem inom medicinsk fotvård från den 1 januari 2013, enligt framtaget
inriktningsdokument för Jämtlands läns landsting. Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att
återkomma till landstingsfullmäktige i november 2012 med förslag till regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem. Ett förslag till
förfrågningsunderlag har nu upprättats. I förslaget ingår även regelverk och ersättningssystem i enlighet med landstingsfullmäktiges uppdrag.

Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag Vårdval medicinsk fotvård 2013
Bilaga 1 Ansökan om godkännande
Bilaga 2 Faktureringsunderlag

Justerandes sign

Justerandes sign
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2012-10-23

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förfrågningsunderlag Vårdval medicinsk fotvård 2013 med bilagor fastställs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förfrågningsunderlag Vårdval medicinsk fotvård 2013 med bilagor fastställs.

§ 250 Komplettering av förfrågningsunderlag Hälsoval
Jämtlands län 2013 (LS/686/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige fattade i juni 2012, §165, beslut om att lyfta ut kapitlet i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Jämtlands län 2013 som handlar om uppföljning och utvärdering. Enligt beslutet ska ärendet behandlas vid fullmäktigemötet i november.
Landstinget och vårdgivaren har ett gemensamt ansvar och intresse av att följa upp, utvärdera och utveckla vården. Utgångspunkten för detta arbete ska vara en ömsesidig
strävan att uppnå en förtroendefull relation mellan parterna. Landstinget har ett ansvar
att påtala brister i verksamheten oavsett om verksamheten drivs av landstinget i egen
regi eller av andra, fristående, vårdgivare. Därmed tillgodoses också allmänhetens rätt till
insyn enligt 3 kap 19 a § kommunallagen.
Kapitlet som handlar om uppföljning och utvärderingen ska således spegla hur leverantören uppfyller sina åtaganden enligt de krav som landstinget ställer i förfrågningsunderlaget.

Beslutsunderlag
Kapitel 4 i förfrågningsunderlag ”Hälsoval Jämtlands län 2013” om uppföljning och
utvärdering.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Kapitel 4 i förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands län 2013 om uppföljning och
utvärdering fastställs enligt upprättat förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Kapitel 4 i förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands län 2013 om uppföljning och
utvärdering fastställs enligt upprättat förslag.

§ 251 Översyn av policy för förvaltning av likvida medel
avsatta för Jämtlands läns landstings pensionsförpliktelser (LS/1266/2012)
Ärendebeskrivning
För Jämtlands läns landstings verksamhet finns olika typer av styrande dokument för
hur arbetet ska genomföras. Styrande dokument omfattar allt från övergripande policyer
till enklare rutiner. Med policy avses ett dokument som anger landstingets värdering i en
fråga eller förhållningssätt till något. En gällande policy är Policy för förvaltning av
likvida medel avsatta för Jämtlands läns pensionsförpliktelser. Den föreslås nu ska avvecklas.
Under våren 2012 genomförde ekonomiutskottet tillsammans med landstingsstyrelsens,
landstingsfullmäktiges och beredningarnas presidium en översyn av landstingets samtliga
policyer. Översynen gjordes utifrån att landstingets styrmodell ändrats och definitionerna av landstingets styrande dokument förtydligats. Det förslag som arbetet med
översynen resulterat i innebär att ett antal policyer tas bort medan andra behöver omarbetas så att de bättre motsvarar kraven för vad en policy ska innehålla. Några policyer
följer definitionen och kan vara kvar i nuvarande form.
Översynen av policy för förvaltning av likvida medel avsatta för Jämtlands läns
pensionsförpliktelser visar att det av Jämtlands läns landstingsfullmäktige fastställda
Placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel kan ersätta policyn. Reglementet,
som fastställdes den 19 juni 2012, § 132, konkretiserar viljeinriktningar och värderingar
för området och innehåller de särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta
för pensionsförpliktelser som landstingsfullmäktige ska besluta om enligt kommunallagen 8 kap 3 a §.

Beslutsunderlag
Policy för förvaltning av likvida medel avsatta för Jämtlands läns pensionsförpliktelser

Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för förvaltning av likvida medel avsatta för Jämtlands läns pensionsförpliktelser,
som fastställdes av Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 4 juni 1998, upphör att gälla
från och med 1 december 2012.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för förvaltning av likvida medel avsatta för Jämtlands läns pensionsförpliktelser,
som fastställdes av Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 4 juni 1998, upphör att
gälla från och med 1 december 2012.

§ 252 Översyn av policy för kortsiktig
likviditetsförvaltning (LS/1267/2012)
Ärendebeskrivning
För Jämtlands läns landstings verksamhet finns olika typer av styrande dokument för
hur arbetet ska genomföras. Styrande dokument omfattar allt från övergripande policyer
till enklare rutiner. Med policy avses ett dokument som anger landstingets värdering i en
fråga eller förhållningssätt till något. En gällande policy är Policy för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning som innehåller mål för förvaltningen.
Den föreslås nu ska avvecklas.
Under våren 2012 genomförde ekonomiutskottet tillsammans med landstingsstyrelsens,
landstingsfullmäktiges och beredningarnas presidium en översyn av landstingets samtliga
policyer. Översynen gjordes utifrån att landstingets styrmodell ändrats och definitionerna av landstingets styrande dokument förtydligats. Det förslag som arbetet med
översynen resulterat i innebär att ett antal policyer tas bort medan andra behöver omarbetas så att de bättre motsvarar kraven för vad en policy ska innehålla. Några policyer
följer definitionen och kan vara kvar i nuvarande form.
Översynen av policy för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning visar att det av Jämtlands läns landstingsfullmäktige fastställda Placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel kan ersätta policyn. Reglementet, som fastställdes den 19 juni 2012, § 133, konkretiserar värderingar och viljeriktningar för området
och innehåller de särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser som landstingsfullmäktige ska besluta om enligt kommunallagen
8 kap 3 a §.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Policy för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning 2004-05-11

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning, daterad den
11 maj 2004, upphör att gälla från och med 1 december 2012.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning, daterad
den 11 maj 2004, upphör att gälla från och med 1 december 2012.

§ 253 Översyn av policy för patientavgifter
(LS/1268/2012)
Ärendebeskrivning
För Jämtlands läns landstings verksamhet finns olika typer av styrande dokument för
hur arbetet ska genomföras. Styrande dokument omfattar allt från övergripande policyer
till enklare rutiner. Med policy avses ett dokument som anger landstingets värdering i en
fråga eller förhållningssätt till något. En gällande policy är Policy för patientavgifter som
nu föreslås ska avvecklas.
Under våren 2012 genomförde ekonomiutskottet tillsammans med landstingsstyrelsens,
landstingsfullmäktiges och beredningarnas presidium en översyn av landstingets samtliga
policyer. Översynen gjordes utifrån att landstingets styrmodell ändrats och definitionerna av landstingets styrande dokument förtydligats. Det förslag som arbetet med
översynen resulterat i innebär att ett antal policyer tas bort medan andra behöver omarbetas så att de bättre motsvarar kraven för vad en policy ska innehålla. Några policyer
följer definitionen och kan vara kvar i nuvarande form.
Översynen av policy för patientavgifter visar att beslut om patientavgifter är en fråga
som regleras i Jämtlands läns landstings landstingsplan. I planen anges även övergripande mål som visar landstingets viljeinriktning vad gäller olika avgifter. Befintlig policy
behövs därför inte och kan upphöra att gälla.

Beslutsunderlag
Policy för patientavgifter 2007-03-23

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för patientavgifter, daterad den 23 mars 2007, upphör att gälla från och med
1 december 2012.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för patientavgifter, daterad den 23 mars 2007, upphör att gälla från och med
1 december 2012.

§ 254 Översyn av policy för riskhantering och krisberedskap i Jämtlands läns landsting (LS/1270/2012)
Ärendebeskrivning
För Jämtlands läns landstings verksamhet finns olika typer av styrande dokument för
hur arbetet ska genomföras. Styrande dokument omfattar allt från övergripande policyer
till enklare rutiner. Med policy avses ett dokument som anger landstingets värdering i en
fråga eller förhållningssätt till något. En gällande policy är Policy för riskhantering och
krisberedskap inom Jämtlands läns landsting.
Under våren 2012 genomförde ekonomiutskottet tillsammans med landstingsstyrelsens,
landstingsfullmäktiges och beredningarnas presidium en översyn av landstingets samtliga
policyer. Översynen gjordes utifrån att landstingets styrmodell ändrats och definitionerna av landstingets styrande dokument förtydligats. Det förslag som arbetet med
översynen resulterat i innebär att ett antal policyer tas bort medan andra behöver omarbetas så att de bättre motsvarar kraven för vad en policy ska innehålla. Några policyer
följer definitionen och kan vara kvar i nuvarande form.
Jämtlands läns landstings arbete med riskhantering och krisberedskap sker med stöd av
gällande författningskrav och nationella styrdokument. Landstingsstyrelsen fastställer
också den regionala kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen och det finns också
en strategi som beskriver det tillvägagångssätt som valts i Jämtlands läns landsting för att
uppnå tillräcklig grundläggande säkerhet liksom kris- och katastrofmedicinsk beredskap.
Översynen av policy för riskhantering och krisberedskap visar att policyn främst innehåller skrivningar som återfinns i andra dokument, exempelvis i författningskrav, och
behövs därför inte.

Beslutsunderlag
Policy för riskhantering och krisberedskap 2009-02-18

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-10-23

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för riskhantering och krisberedskap, daterad den 18 februari 2009, upphör att
gälla från och med 1 december 2012.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Policy för riskhantering och krisberedskap, daterad den 18 februari 2009, upphör att
gälla från och med 1 december 2012.

§ 255 Översyn av sponsringspolicy - om stöd och bidrag
till externa arrangemang och projekt (LS/1269/2012)
Ärendebeskrivning
För Jämtlands läns landstings verksamhet finns olika typer av styrande dokument för
hur arbetet ska genomföras. Styrande dokument omfattar allt från övergripande policyer
till enklare rutiner. Med policy avses ett dokument som anger landstingets värdering i en
fråga eller förhållningssätt till något. En gällande policy är Sponsringspolicy – om stöd
och bidrag till externa arrangemang och projekt.
Under våren 2012 genomförde ekonomiutskottet tillsammans med landstingsstyrelsens,
landstingsfullmäktiges och beredningarnas presidium en översyn av landstingets samtliga
policyer. Översynen gjordes utifrån att landstingets styrmodell ändrats och definitionerna av landstingets styrande dokument förtydligats. Det förslag som arbetet med
översynen resulterat i innebär att ett antal policyer tas bort medan andra behöver omarbetas så att de bättre motsvarar kraven för vad en policy ska innehålla. Några policyer
följer definitionen och kan vara kvar i nuvarande form.
Översynen av befintlig sponsringspolicy visar att innehållet i den delvis är riktat mot
Jämtlands läns landstings roll som bidragsgivare. Den delen hanteras numera av länets
kommuner och av regionförbundet. Vad gäller stöd i samband med externa arrangemang och projekt erbjuder landstinget främst insatser inom eget verksamhetsområde,
såsom sjukvård, ambulanser och så vidare. Vilka regler som ska gälla för sådana insatser
bör inrymmas i ett tydligt regelverk där också villkor för förfrågningar om stöd eller bidrag bör anges. Nuvarande sponsringspolicy i befintlig form bör därför upphöra att
gälla.

Beslutsunderlag
Sponsringspolicy – om stöd och bidrag till externa arrangemang och projekt, beslutad av
landstingsfullmäktige 2007-06-27 § 108

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-10-23

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Sponsringspolicy – om stöd och bidrag till externa arrangemang och projekt, beslutad
den 27 juni 2007, upphör att gälla från och med 1 december 2012.

Yrkande
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:
”Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram ett tydligt regelverk för stöd och bidrag.”

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

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram ett tydligt regelverk för stöd och
bidrag.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Sponsringspolicy – om stöd och bidrag till externa arrangemang och projekt,
beslutad den 27 juni 2007, upphör att gälla från och med 1 december 2012.

§ 256 Informationer
Tisdag den 23 oktober
• Information Remiss: Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och
samhällsskydd (LS/862/2012) (Håkan Gadd)
• Information Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (LS/1413/2012)
(Håkan Gadd)
• Information om Hälsoval och medicinsk fotvård (LS/386/2012 och
LS/686/2012) (Lena Weinstock-Svedh och Lena Book)
• Information - Remiss: Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till
personer som vistas i Sverige utan tillstånd (LS/1437/2012) (Nina FållbäckSvensson)
• Information om utredning angående kostnadsfördelning för Länstrafiken
(Thomas Hägg)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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