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§ 285 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

Under paragrafen Rapport från landstingsstyrelsens utskott rapporteras även om samråd
angående Kostnadsfördelning för Länstrafiken i Jämtlands län AB.
Preliminär föredragningslista fastställs med detta tillägg som slutlig föredragningslista.

§ 286 Styrelsens begäran om yttranden och upplysningar
från nämnder och beredningar - motsvarande
Fullmäktigeberedningarnas verksamhetsplaner för år 2013 som enligt
landstingsstyrelsens uppföljningsplan skulle ha presenterats vid dagens sammanträde
redovisas i början av 2013.
Majvor Enström presenterar preliminär revisionsplan 2013.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tackar för informationen.

§ 287 Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/159/2012)
Personalpolitiska utskottet
Personalpolitiska utskottet har inte haft sammanträde sedan förra avrapporteringen.
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson informerar om etiska utskottets sammanträde den 6 december.
Arbetet med ärendet ”Föreningspunkter” fortsätter.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud informerar om ekonomiutskottets sammanträde den 6 december.
Planering inför arbetet med Landstingplan 2014-2016 pågår. Genomgång av det aktuella
ekonomiska läge; bland annat genomgång av räntor och pensionsavtalet. Fråga om
medlemskap i Kommuninvest togs upp men är inte aktuellt för landstinget i nuläget.
Vidare diskuterades betalningsservice för medborgare och hur andra landsting hanterar
detta. Djupare analys kring avskrivningsutrymme har begärts och kommer att diskuteras
vid kommande möten.
FoU-rådet
FoU-rådet har inte haft sammanträde sedan förra avrapporteringen.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samråd angående Kostnadsfördelning för Länstrafiken i Jämtlands län AB
Harriet Jorderud rapporterar från mötet mellan kommuner och landsting den
30 november angående finansieringsmodell för Länstrafiken i Jämtlands län AB. På
mötet diskuterades två framtida finansieringsalternativ dock utan att kommuner och
landsting var eniga. Nästa möte äger rum den 25 januari 2013 och målsättningen är att
parterna kan enas om en finansieringsmodell för Länstrafiken och ta fram handlingar för
beslut i kommuner och landsting under våren 2013.

Yrkande
Bengt Bergqvist (S) yrkar att Harriet Jorderud får i uppdrag att fortsätta föra
förhandlingarna angående en finansieringsmodell för Länstrafiken.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Harriet Jorderud får i uppdrag att fortsätta föra förhandlingarna angående en
finansieringsmodell för Länstrafiken.

§ 288 Landstingsdirektörens rapport (LS/160/2012)
Månadsrapport november kunde inte färdigställas till dagens sammanträde vilket är
anledning till att månadsrapporten inte behandlas som beslutsärende. Karin Jonsson
redovisar preliminära siffror för månad november.
Landstingsdirektören rapporterar från mötet med Norrlandstingens Regionförbunds
förbundsdirektions den 4-5 december 2012.
Nina Fållbäck-Svensson redovisar preliminära uppgifter för Överenskommelser 2013
för statliga stimulansmedel.
Landstingsdirektören påminner om kommande uppföljningspunkter på
landstingsstyrelsens sammanträde den 22-23 januari 2013.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 289 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram ett
förslag till svar på motion från Thomas Andersson m.fl.
(C) om att landsbygdssäkra politiska beslut i Jämtlands
läns landsting (LS/1753/2012)
Ärendebeskrivning
Thomas Andersson (C) m.fl. har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att
landsbygdssäkra politiska beslut i Jämtlands läns landsting (LS/1753/2012).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 21november fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast juni 2013.

Beslutsunderlag
Motion från Thomas Andersson m.fl. (C) om att landsbygdssäkra politiska beslut i
Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 28-29 maj 2013 ta fram ett förslag till svar på motion om att landsbygdssäkra
politiska beslut i Jämtlands läns landsting.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 28-29 maj 2013 ta fram ett förslag till svar på motion om att landsbygdssäkra
politiska beslut i Jämtlands läns landsting.

§ 290 Uppdrag till landstingsdirektören att undersöka
möjligheter till extern finansiering och samarbete med
andra aktörer kring en utvärderingsbar
försöksverksamhet för kulturaktiviteter som komplement
i behandling (LS/1772/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde den 21 november 2012 en
motion från Lena Bäckelin, Anna Gundersson och Monica Hallqvist (S) om kulturaktiviteter som komplement i behandling (LS/1621/2011).
Följande beslut fattades av fullmäktige vid detta sammanträde:
1. Motionen bifalls.
2. Landstinget undersöker möjligheter till extern finansiering och samarbete med
andra aktörer kring en utvärderingsbar försöksverksamhet.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(13)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-12-11

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2012-11-21, § 224

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheter
till extern finansiering och samarbete med andra aktörer kring en
utvärderingsbar försöksverksamhet för kulturaktiviteter som komplement i
behandling.
2. Landstingsdirektören ska senast till landstingsstyrelsens sammanträde i oktober
2013 återrapportera hur arbetet fortskrider.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att undersöka
möjligheter till extern finansiering och samarbete med andra aktörer kring en
utvärderingsbar försöksverksamhet för kulturaktiviteter som komplement i
behandling.
2. Landstingsdirektören ska senast till landstingsstyrelsens sammanträde i oktober
2013 återrapportera hur arbetet fortskrider.

§ 291 Begäran om uppskov - Hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och sjukvården
(LS/1174/2012)
Ärendebeskrivning
Beredningen för vård och rehabilitering har begärt uppskov för återrapportering av
uppdraget att ”tillsammans med ytterligare landsting, föreslå SKL, i samarbete med
andra relevanta aktörer, att förstärka stödet till medlemmarna i det folkhälso- och
hälsofrämjande arbetet”.
Utifrån landstingsstyrelsens beslut § 183, 2012-08-28 där beredningen för vård och
rehabilitering föreslås att utföra uppdraget skulle uppdraget har återrapporterats till
landstingsstyrelsen vid dess sammanträde den 11 december 2012.
Beredningen meddelar att arbetet har påbörjats men att beredningen behöver förlängd
tid för att utföra sitt uppdrag. Beredningen kommer att återrapportera när uppdraget är
utfört.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från beredningen för vård och rehabilitering, 2012-11-13, § 67

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen medger begäran om uppskov och önskar återrapportering när
uppdraget är utfört.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen medger begäran om uppskov och önskar återrapportering när
uppdraget är utfört.

§ 292 Årsavtal Stiftelsen Jamtli 2013 (LS/1637/2012)
Ärendebeskrivning
Bildare av Stiftelsen Jamtli, Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting, Heimbygda
och Jämtlands läns konstförening har lämnat huvudmannadirektiv för verksamhetsåren
2011 – 2014. Direktivet åtföljs av årsavtal från vardera Östersunds kommun och
Jämtlands läns landsting som var för sig reglerar den årliga ersättningen från respektive
huvudman till stiftelsen.
Årsavtal för 2013 har nu upprättats. Samråd har skett med Östersunds kommun och
Regionförbundet Jämtlands län.

Beslutsunderlag
Förslag till årsavtal 2013

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen fastställer upprättat årsavtal 2013 mellan Jämtlands läns landsting
och Stiftelsen Jamtli.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen fastställer upprättat årsavtal 2013 mellan Jämtlands läns landsting
och Stiftelsen Jamtli.

Protokollsanteckning
Lena Bäckelin (S) deltar inte i beslutet.

§ 293 Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013
(LS/1326/2012)
Ärendebeskrivning
Utifrån Landstingsstyrelsens verksamhetsplan skapar Landstingsdirektören en
verksamhetsplan där mått och mätetal beskrivs utifrån vision, strategiska mål och
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013 fastställs.

Protokollsanteckning
Mats El Kott (FP), Berit Johansson (C), Thomas Andersson (C), Susanne Wallner (M)
och Christer Siwertsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Alliansen hänvisar till protokollsanteckningen då landstingsdirektörens
verksamhetsplan 2013 fastställdes av landstingsstyrelsen, 2012-09-27--28, § 218:
’Alliansen hade en alternativ landstingsplan som skulle ha påverkat
landstingsdirektörens verksamhetsplan. I vårt kommande arbete i landstingsstyrelsen
kommer vi att ha Alliansens landstingsplan som utgångspunkt.’”

§ 294 Omfördelning av årsarvode i landstingsstyrelsen Robert Uitto (LS/1653/2012) (LS/1653/2012)
Ärendebeskrivning
Robert Uitto (S), ledamot i landstingsstyrelsen, meddelade den 9 november 2012 att han
på grund av sitt uppdrag som ordförande i Regionförbundet Jämtlands län avsäger sig
50 % av sitt arvode som landstingsråd för år 2013. Robert Uittos avsagda arvode ska
fördelas så att Ann-Marie Johansson får 15 %, Anna Hildebrand och Monalisa Norrman
10 % vardera. Den resterande delen används för ersättningen till årsarvodet för
ordförande i personalpolitiska utskottet.
Det finns inga regler som hindrar att Robert Uitto avsäger sig delar av sitt årsarvode.
Enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting kan landstingsstyrelsen göra omfördelningar av årsarvodet upp till ett år.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från och
med 2013-01-01 och så länge Robert Uitto innehar ordförandeuppdraget i
Regionförbund Jämtlands län men som längst till 2013-12-31. Omfördelningen görs till
landstingsstyrelsens ledamöter Ann-Marie Johansson, 15%, Monalisa Norrman 10 %
och Anna Hildebrand 10%.

Yrkande
Mats El Kott (FP) m.fl. yrkar ”att det avsagda arvodet inte omfördelas till annan utan i
stället hålls inne.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Mats El Kotts
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från och
med 2013-01-01 och så länge Robert Uitto innehar ordförandeuppdraget i
Regionförbund Jämtlands län men som längst till 2013-12-31. Omfördelningen görs till
landstingsstyrelsens ledamöter Ann-Marie Johansson, 15%, Monalisa Norrman 10 %
och Anna Hildebrand 10%.

Protokollsanteckning
Mats El Kott (FP), Christer Siwertsson (M) och Susanne Wallner (M) lämnar följande
protokollsanteckning:
”Landstingsstyrelsens beslut strider mot delegationsreglerna, vilket innebär att
landstingsstyrelsen saknar rätt att fatta beslut.
Omfördelningen till Ann-Marie Johansson strider mot 4 kapitel 15 § kommunallagen
om lika arvode för lika uppdrag.
Eftersom det inte är fråga om omfördelning av arbetsuppgifter och omfördelningen
endast avser ledamöter från de majoritetsstyrande partierna så innebär beslutet otillåtet
partistöd.”

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 295 Valärenden 2012 – Representanter till politisk
inriktningsgrupp för länsövergripande hälso- och
sjukvårdspolitik (LS/49/2012) (LS/49/2012)
Ärendebeskrivning
Beredningen för vård och rehabilitering har på sitt sammanträde den 13 november 2012
fattat beslut om att be landstingsstyrelsen att utse deltagare från landstinget till en
politisk inriktningsgrupp för det fortsatta arbetet med en länsövergripande hälso- och
sjukvårdspolitik, § 68, punkt 4, Ny Hälso- och sjukvårdspolitik (LS/726/2012).
Den politiska inriktningsgruppen ska arbeta med att utveckla en framtida länsgemensam
hälso- och sjukvårdspolitik ur ett övergripande perspektiv och med vetskapen om hälsooch sjukvårdens betydelse för länets utveckling. En utgångspunkt för arbetet är
Jämtländs läns medborgares framtida behov av hälsa och sjukvård. Strategiska områden
målsätts i en i en länsgemensam hälso- och sjukvårdspolitik.
För att ge politisk inriktning och styrförmåga till en länsövergripande hälso- och
sjukvårdspolitik är det nödvändigt att de som ansvarar för att sätta de övergripande
politiska riktlinjerna hos respektive huvudman ingår i denna grupp.
Den föreslagna politiska inriktningsgruppen inkluderar kommunalråd, ordförande eller
presidiet i vård och omsorgsnämnd (eller motsvarande). Tjänstemän adjungeras.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag – Beredningen för vård och rehabilitering, 2012-11-13, § 68
Beslutsärende: Ny Hälso- och sjukvårdspolitik (LS/726/2012)

Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
Landstingsstyrelsen utser landstingsstyrelsens presidium till landstingets representanter
som ska ingå i arbetsgruppen för det fortsatta arbetet med en länsövergripande hälsooch sjukvårdspolitik.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen utser landstingsstyrelsens presidium till landstingets representanter
som ska ingå i arbetsgruppen för det fortsatta arbetet med en länsövergripande hälsooch sjukvårdspolitik.

§ 296 Anmälan av delegationsbeslut till
landstingsstyrelsen 2012 (LS/19/2012)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2012-11-09, 2012-11-12,
2012-11-16
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(13)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-12-11

Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter november, Barn/Kvinna/Psykiatri
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Lena Bäckelin är beviljad att delta i SKL:s Internationella dag, 16/1 2013 i Stockholm
Lars-Eric Bergman är beviljad att delta i Konferens och erfarenhetsutbyte KulturUtveckling-Tillväxt den 7-8 februari 2013 i Bräcke, Folkets Hus
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 297 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen (LS/20/2012)
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2012-10-31
Beredningen för vård- och rehabilitering: Protokoll från sammanträdet 2012-11-13
Kammarrätten i Sundsvall: Beslut
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
§ 298 Struktur för landstingsdrivna primärvården i
Östersunds kommun (LS/1758/2012)
Ärendebeskrivning
Under vintern/våren 2011/12 har primärvården arbetat med ”Ny start Östersund” där
personalen på olika sätt analyserat framtiden för primärvården i Östersunds kommun.
Med detta som grund har nu en utredning tagit fram fakta av olika slag som underlag för
beslut kring strukturen på den landstingsdrivna primärvården i Östersund. Utredningen
innehåller förutom faktaunderlag också beskrivningar om olika sammanslagningsalternativ, tidplan för förändringar och konsekvenser.

Beslutsunderlag
Utredningen: Struktur för Landstingsdrivna primärvården i Östersunds kommun
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till mars 2013 ta fram
en genomförandeplan för sammanslagningar, samlokaliseringar, och/eller nya
geografiska placeringar för hälsocentralerna inom Östersunds kommun,
exklusive Brunflo och Lit.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Lokalisering av hälsocentraler inom Östersunds kommun, exklusive Brunflo
och Lit får förändras genom sammanslagningar, samlokaliseringar, och/eller
nya geografiska placeringar.
b. Landstingsstyrelsen får efter fördjupad utredning och analyser av
konsekvenser besluta om förändringar av antal hälsocentraler och deras
geografiska placering inom Östersunds kommun, exklusive Brunflo och Lit.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till mars 2013 ta fram
en genomförandeplan för sammanslagningar, samlokaliseringar, och/eller nya
geografiska placeringar för hälsocentralerna inom Östersunds kommun,
exklusive Brunflo och Lit.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Lokalisering av hälsocentraler inom Östersunds kommun, exklusive
Brunflo och Lit får förändras genom sammanslagningar, samlokaliseringar,
och/eller nya geografiska placeringar.
b. Landstingsstyrelsen får efter fördjupad utredning och analyser av
konsekvenser besluta om förändringar av antal hälsocentraler och deras
geografiska placering inom Östersunds kommun, exklusive Brunflo och
Lit.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 299 Informationer
Tisdagen den 11 december 2012
•
•

•
•
•
•
•

•

Justerandes sign

Lägesrapport: Verksamhetsstrategi för JLL (Karin Strandberg Nöjd)
Uppföljning av uppdrag från landstingsstyrelsen den 27-28 september 2012,
§ 215:
 Delrapport förstudie: Produktions- och kapacitetsplanering (Örjan
Strömkvist)
 Lägesrapport: Översyn av sjukresor (Jonas Törngren)
 Lägesrapport: Uppdrag att utreda frågan om hemtagning av PCI
(Percutaneous Coronary Intervention), så kallad ballongvidgning, från
Umeå universitetssjukhus (Jonas Törngren)
 Förstudie: Översyn av Landstingshälsan (Karin Strandberg Nöjd)
 Lägesrapport: Hörapparatutredning (Karin Strandberg Nöjd)
 Lägesrapport: Uppdrag att inventera och värdera landstingets medlemskap
i organisationer och nätverk (Karin Strandberg Nöjd)
Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013 – revideringar (LS/1326/2012)
(Karin Strandberg Nöjd)
Öppna jämförelser – en första information om resultatet
(Anna-Kerstin Lejonklou)
Lokal cancerplan för JLL (Ingela Jönsson)
Information om extra bolagsstämma med Inera AB (Joel Nordkvist)
Redovisning övriga pågående projekt (Karin Strandberg Nöjd)
 Arbete med operationsprocessen
 Arbete med akutprocessen fortsätter
 Patientsäkert och kostnadseffektivt vårdplatsutnyttjande
Internationella frågor (Monalisa Norrman, Thomas Andersson)
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