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3. Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/4/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Lokalförsörjning och Fastighetsstrategi (ingår i interkontrollplanen, IKP)
FoU-frågor, lägesbeskrivning och redovisning av fördelning av FoU-medel
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4. Styrelsens information om frågor som kan inverka på
landstingets utveckling och ekonomiska ställning
(LS/5/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Planeringsförutsättningar 2014 – 2017
Centrumredovisning
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5. Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/6/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Landstingsbostäder i Jämtland AB
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6. Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/7/2013)
Personalpolitiska utskottet
Etiska utskottet
Ekonomiutskottet
FoU-rådet
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7. Landstingsdirektörens rapport (LS/8/2013)
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8. Svar på remiss: Departementspromemorian En mer
samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds
2012:49) (LS/1661/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på remiss angående en mer
samlad myndighetsstuktur inom folkhälsoområdet (DS 2012:49). Ett förslag till yttrande
har nu upprättats och Jämtlands läns landsting ställer sig huvudsakligen positivt till
förslagen.
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 21 januari 2013. För
att ärendet ska hinna behandlas av Jämtlands läns landstingsstyrelse har landstinget
begärt anstånd och fått beviljat att svara på remissen senast den 1 februari 2013.

Beslutsunderlag
DS2012:49 En mer samlad myndighetsstuktur inom folkhälsoområdet
Missiv 2012-11-09
Kallelse Landstingsstyrelsen 2013-01-23

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting lämnar yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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9. Initiativärende från Bernt Söderman (C) om
presentationer av mål och ekonomisk prognos för
centrumens verksamheter (LS/1751/2012)
Ärendebeskrivning
Bernt Söderman (C) har inkommit med ett initiativärende till Jämtlands läns
landstingsstyrelse om att centrumcheferna inför 2013 gör en genomlysande presentation
av sina respektive verksamheter vad gäller uppfyllande av mål och ekonomisk prognos
samt att landstingsdirektören ger en övergripande sammanfattning och om så behövs
förslag på kompletterande beslut i styrelsen för att nå beslutade verksamhets- och
ekonomiska mål. Landstingsdirektören fick efter beslut i landstingsstyrelsen den 28
november 2012, § 262, i uppdrag att bereda ärendet till styrelsens sammanträde 23
januari 2013.
På landstingsstyrelsens sammanträde den 28 september 2012, § 216, togs beslut om
landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2013. I den ingår under punkten ”Styrelsens
information om frågor som kan inverka på landstingets utveckling och ekonomiska
ställning” för 22-23 januari information om Planeringsförutsättningar 2014-2017 och
Centrumredovisning. Under dessa punkter kommer den redovisning som Bernt
Söderman efterfrågar att ingå.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Bernt Söderman (C) 2012-11-26
Landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2013, 2012-09-17

Landstingsdirektörens förslag
Initiativärendet föranleder ingen ytterligare åtgärd till följd av den redovisning som
kommer att ske på landstingsstyrelsens sammanträde 22-23 januari 2013 utifrån
fastställd uppföljningsplan för landstingsstyrelsen 2013.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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10. Komplettering av svar gällande tillsynsprojekt
rörande patientens rättighet att spärra sin
vårddokumentation (LS/936/2011)
Ärendebeskrivning
Datainspektionen har genomfört en tillsyn gällande patientens rätt att spärra
vårdinformation. Tillsynen visade att Jämtlands läns landsting hade brister i sina ITsystem när det gällde att uppfylla de olika kraven enligt patientdatalagen.
Datainspektionen påpekade i sitt beslut, daterat 2012-06-15, att ett antal system var
berörda. Landstinget uppfyllde inte kraven gällande patientens rätt till spärr enligt 4 kap.
4 § och 6 kap. 2 § Patientdatalagen i flera av landstingets system innehållande
patientuppgifter. Landstinget förelades att redogöra för när dessa brister kunde vara
åtgärdade och vilka tillfälliga lösningar landstinget som fanns i väntan på permanenta
lösningar.
Landstingsstyrelsen lämnade svar på Datainspektionens beslut om tillsynen 2012-09-28.
Datainspektionen kommenterade landstingets svar med att redogörelsen var bristfällig
och begär ytterligare komplettering i skrivelse 2012-12-12. Landstinget har fått anstånd
att lämna in svar på begäran senast den 24 januari 2013. Förslag till svar har upprättats
inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Datainspektionens begäran om komplettering 2012-12-12
Förslag till svar på Datainspektionens begäran 2013-01-10

Landstingsdirektörens förslag
1. Svar lämnas till Datainspektionen enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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11. Hälsoval 2015 (LS/1867/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting införde vårdval inom primärvården den 1 januari 2010 enligt
Lagen om valfrihetssystem 2008:962 (LOV), som sedermera kom att kallas Hälsoval
Jämtlands län. Arbetet med kravställande mm startade våren 2009 då en styrgrupp
bestående av politiker och tjänstemän inrättades samt en projektledare anställdes. Med
den korta förberedelsetiden kom det mesta att handla om anpassning av dåvarande
uppdrag och ersättningsmodell i primärvården till en modell som levde upp till kraven
enligt LOV. Styrgruppen upphörde i samband med införandet 2010.
Till hälsovalet har den landstingdrivna primärvården samt fem aktörer i annan driftform
anslutit sig, vilka alla har avtal som löper fyra år. Under avtalsperioden finns möjlighet
att årligen göra smärre justeringar men större ändringar måste göras före ny
avtalsperiod. Det är därför lämpligt att göra en översyn av uppdrag och innehåll i
Hälsoval Jämtlands län inför 2015. Arbetet ska ske i projektform och till detta bör
därför en styrgrupp bestående av politiker och tjänstemän upprättas.
Tidplanen för projektet innebär att förslag för hälsoval Jämtlands län 2015 måste vara
klart till landstingsfullmäktigemötet i juni 2014.

Landstingsdirektörens förslag
1. En översyn av reglerna för hälsoval Jämtlands län ska genomföras.
2. En styrgrupp inrättas för att genomföra översynen, bestående av en representant
för varje parti som är representerat i landstingsfullmäktige samt en representant
från något av de partier som ingår i majoriteten.
3. Styrgruppens förslag till regler för hälsoval Jämtlands län ska redovisas för
landstingsstyrelsen senast vid styrelsens sammanträde i maj 2014.
4. Till representanter i styrgruppen utses……
I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planerings- och beställarchef
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12. Gåva med konsthistoriskt värde, Margareta Hyltén
Cavallius (LS/1357/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting är mottagare av konsthistoriskt värdefull gåva med målningar,
skisser, utställningsprogram, artiklar, recensioner och foton om konstnären Margareta
Hyltén Cavallius (1917-2009). Gåvan har skänkts av Gunnar Hyltén Cavallius med
avsikt att den ska omhändertas av lämplig institution i länet. Margareta Hyltén Cavallius
bodde och var verksam i Jämtlands län från 1970 till sin bortgång. Hon hade
miniatyrmålning som specialitet. Motiven var främst porträtt, stilleben och landskap
med hus. Under 1950-talet bodde konstnären i Paris. Där deltog hon i utställningar och
erhöll Franska akademins stora pris två gånger. Konstnärens specialitet var att måla med
akvarell på elfenben vilket hon kunde importera genom specialtillstånd.
I gåvan ingår 24 miniatyrer på elfenben, drygt 20 skisser, siluettklipp på papper, 135
foton samt cirka 450 svenska, franska och amerikanska utställningskataloger,
vernissagekort, artiklar och recensioner och övrigt däribland anställningsbetyg och brev.
Materialet består av både original och kopior. Gunnar Hyltén Cavallius har till sitt
gåvobrev bifogat 1 000 kronor som ersättning för handläggning och en vilja om att den
del av summan som blir över kan ges till Jämtlands läns konstnärsförbund, Östersunds
konstförening eller Jamtli.
Jämtlands läns landsting har svårt att på ett bra sätt hantera konsten inom ramen för
hanteringen av landstingets konst. Hur gåvan ska hanteras har diskuterats på
tjänstemannanivå med Stiftelsen Jamtli och de är beredda att ta emot samlingen. Genom
att gåvan i sin helhet överlämnas till Stiftelsen Jamtlis arkiv och samlingar skapas bättre
förutsättningar för bevarande och samlingen blir mer tillgänglig än om den hanteras i
landstinget. De 1 000 kronor som bifogats gåvan bör förmedlas i Gunnar Hyltén
Cavallius namn till KRO/KIF Jämtland Härjedalen.

Beslutsunderlag
Gåvobrev av Gunnar Hyltén Cavallius 2012-07-21
Förteckning över gåvans innehåll 2012-12-18

Landstingsdirektörens förslag
1. Jämtlands läns landsting tar emot konstgåva från Gunnar Hyltén Cavallius
innehållande konsthistoriskt material av och om Margareta Hyltén Cavallius.
2. Gåvan överlåts till Stiftelsen Jamtli för bevarande och tillgänglighet.
3. De 1 000 kronor som bifogats gåvan förmedlas i Gunnar Hyltén Cavallius namn
till KRO/KIF Jämtland Härjedalen.
I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
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Landstingsdirektör
Mikael Ferm
Kanslichef
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13. Revidering av Jämtlands läns landstingsstyrelsens
delegationsbestämmelser (LS/1855/2011)
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. De ärenden
som har delegerats finns förtecknade i Landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser.
Med anledning av att landstingsfullmäktige den 18 april 2012, § 98, beslutade att införa
valfrihetssystem inom medicinsk fotvård från den 1 januari 2013 måste tillägg göras i
landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser.
I upprättat förfrågningsunderlag Vårdval medicinsk fotvård 2013 med tillhörande
regelverk och ersättningssystem framgår att landstingsstyrelsen eller den som
landstingsstyrelsen utser kommer ta beslut om ett godkännande eller ett avslag av
ansökan om att få driva medicinsk fotvård samt att landstingsstyrelsen eller den som
styrelsen utser fattar beslut om att återkalla godkännande. I den reviderade
delegationsordningen föreslås att dessa två ärenden delegeras till landstingsdirektören.
Revideringen omfattar också ett antal mindre justeringar och redaktionella ändringar
utifrån justeringar i reviderat reglemente för landstingsstyrelsen som fastställdes av
landstingsfullmäktige den 21 november 2012 § 227.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderade delegationsbestämmelser för Jämtlands läns landsting 2012-12-20

Landstingsdirektörens förslag
1. Reviderade delegationsbestämmelser för Jämtlands läns landstingsstyrelse fastställs
enligt upprättat förslag daterat den 20 december 2012.
2. Delegationsbestämmelserna gäller från och med 2013-02-01.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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14. Lokal cancerplan för Jämtlands läns landsting
(LS/1907/2012)
Ärendebeskrivning
Regionalt cancercentrum Norr har tagit fram en regionala utvecklingsplanen för
cancervården 2013-2015. Förankringen av planen är av avgörande betydelse för
verkställigheten. Därför
presenterades den regionala planen i ett första steg i Förbundsdirektionen 2012-09-26,
för formellt godkännande att sända ut till landstingen. Landstingen ska göra en lokal
handlingsplan för hur man ska nå planens mål, utifrån sina respektive utgångslägen
inom utvecklingsplanens målområden. Landstingens lokala handlingsplan anger vilka
beslut och aktiviteter som krävs, vilka ansvarsområden som engageras och en tidplan.
Utvecklingsplanen ska återkomma till Förbundsdirektionen 2013-02-27 tillsammans
med de lokala handlingsplaner som landstingen däremellan utarbetat. Utvecklingsplanen
skall då slutligen fastställas av Förbundsdirektionen.
Jämtlands läns landstings medicinska företrädare har inom ramen för uppdrag i den
lokala RCC-gruppen tagit fram underlag till en lokal handlingsplan för Jämtlands läns
landstings cancervård 2013-2015. Deras förslag har därefter bearbetats av
landstingsdirektörens ledningsgrupp så att en strategiskt sammanvävd
landstingsövergripande plan kan överlämnas till landstingsstyrelsen för godkännande
och därefter överlämnande till Norrlandstingens Regionförbund och Regionalt
cancercentrum Norr.

Beslutsunderlag
Regional utvecklingsplan för cancervården i Norra regionen 2013-2015
Norrlandstingens Regionförbundsdirektionsmöte 2012-06-25--26, § 47
Lokal handlingsplan för utveckling av cancervården i Jämtlands läns landsting 2013 –
2015

Landstingsdirektörens förslag
1. Den lokala handlingsplanen för utveckling av cancervården i Jämtlands läns
landsting 2013-2015 godkänns.
2. Planen överlämnas till Norrlandstingens Regionförbund – Regionalt
cancercentrum Norr.
I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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15. Begäran från Regionförbundet om borgen X11
(Transitio) (LS/1932/2012)
Ärendebeskrivning
Efter den utredning som gjordes om framtida ägande i AB Transitio blev det för
Jämtlands län bestämt att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (Regionförbundet) ska
vara delägare i företaget. Länstrafiken i Jämtlands län AB som tidigare var delägare fick
2006 i uppdrag att anskaffa tåg, X62 Cordia, för Mittlinjen (fullmäktige § 64/2006).
Landstinget tecknade avtal om borgensutfästelse och regressrätt.
Norrtåg har haft enorma tekniska problem vid införandet av de nya tågen X62 Coradia
som har det nya signalsystemet (ERTMS) när tågen trafikerar banor med gamla
signalsystemen, s.k. spökbaliser. Detta gäller bl. a Mittlinjen.
Detta har föranlett Norrtåg att undersöka förutsättningar för en alternativ
fordonslösning som bygger på användningen av begagnade fordon som hyrs in
kortsiktigt från Skånetrafiken där de går idag. Fordonen är av typ X11 och har inte
samma standard och komfort som har planerats för denna typ av trafik men fordonen
har fungerat för trafik i Skåne med resor upp till två timmar. X11 är idag ett ca 30 år
gammalt tåg som bland annat används i Skånetrafikens Pågatågstrafik. Dessa är dock
under avveckling och håller på att ersättas av nya X61 Coradia.
Av detta skäl finns ett mindre antal tillgängliga för hyra. Man har även diskuterat att ha
ett antal X11 tåg permanent som reservtåg. De permanenta tågen ska även renoveras.
Förslaget är att Jämtlands, Västernorrlands och Norrbottens län ska avropa varsin X11
för permanent bruk.
Aktieägare som avropat fordon ger Transitio i uppdrag att anskaffa extern finansiering
upp till en total ram om 14,2 mkr per fordon av typen X11 inklusive upprustning och
andel i reservfordon.
Det har nu kommit en begäran från Regionförbundet Jämtlands län om att landstinget
ska gå i borgen för inköp av ett tåg X11 och att AB Transitio får i uppdrag att anskaffa
tåget.

Beslutsunderlag
Protokolls utdrag Regionförbundet Jämtlands län, § 201 Avrop och borgen för tåg till
Norrtåg AB
Utkast avtal om avrop/anskaffning av spårfordon
Sammanställning finansieringsunderlag X11 anskaffning

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstinget går i borgen för inköp av ett tåg X11 till en ram av totalt 14,2 mkr inklusive
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upprustning och andel i reservfordon.

I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef Planerings- och beställarstaben
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16. Begäran om uppskov - Motion från Finn Cromberger
(FP), om att bilda en Region Jämtland snarast
(LS/208/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har den 31 januari 2012 lämnat in en motion till
landstingsfullmäktige där han föreslår att Jämtlands läns landsting snarast möjligt hos
staten begär att få bilda egen region den 1 januari 2015 och att landstinget säger upp sitt
medlemskap i Jämtlands regionförbund lagom till den nya Region jämtland bildas. När
landstingsstyrelsen behandlade motionen på sitt sammanträde den 28 september 2012, §
218, återremitterades ärendet till landstingsdirektören och styrelsen begärde också
uppskov av landstingsfullmäktige om att besvara motionen till februari 2013.
Bakgrunden till det var bland annat att landstingsstyrelsen ville avvakta förslagen i Mats
Sjöstrands utredning om den statliga regionala förvaltningen.
Parallellt med Finn Crombergers motion har ett medborgarförslag inkommit den 11 juni
2012 från Lennart Ledin om att landstinget ska ansöka om att få regionstatus från 2015
och att direkta val till regionfullmäktige ska hållas vid de allmänna valen 2014
(LS/936/2012). Medborgarförslaget är fördelat till landstingsfullmäktiges beredning för
demokrati och folkhälsa och de har på sitt möte den 26 november 2012, § 41, begärt
anstånd hos landstingsfullmäktige om att besvara motionen till april 2013, också med
anledning av Mats Sjöstrands utredning.
Det pågår också ett arbete med översyn av Jämtlands läns landstings politiska
organisation från 2014 som leds av en särskild beredning. I det arbetet ingår också en
del frågeställningar kopplat till förslagen i motionen. Motionen bör därför hanteras så att
svaret stämmer överens med framkomna förslag i beredningens översyn samt
överensstämmer med svar på inkommet medborgarförslag eftersom de båda förslagen
delvis berör samma område.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om att bilda region Jämtlands snarast 2012-01-31
Medborgarförslag från Lennart Ledin om att ansöka om att landstinget ska få
regionstatus
(LS/936/2012)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen begär uppskov hos landstingsfullmäktige och motionen besvaras
senast april 2013.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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17. Begäran om uppskov - Motion från Mats El Kott (FP)
om anställningsbeslut (LS/1222/2012)
Ärendebeskrivning
Mats El Kott (FP) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att Jämtlands
läns landsting justerar gällande delegationsordning så att den omfattar anställningsbeslut
samt beslutar att sådana beslut ska anmälas till landstingsstyrelsen. Som skäl anfört han
att anställningsbeslut inte utgör rent förberedande åtgärder eller rent verkställande
åtgärder. Enligt hans uppfattning ska därför dessa beslut omfattas av delegationsordning
och anmälas vid styrelsemöte. Han menar att besluten annars inte går att begära
laglighetsprövning av samt inte heller vinner laga kraft. JO har uttalat sig i liknande
frågor, nu senast i beslut 2012-05-08, dnr 5176-2011. Som han uppfattar beslutet delar
JO hans uppfattning i frågan.
Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-16--17, § 167 att motionen fördelas till
landstingsstyrelsen och att den ska besvaras senast februari 2013. Landstingsstyrelsen
behöver ytterligare tid för att bereda motionen varför landstingsstyrelsen behöver begära
uppskov med att besvara motionen till juni 2013.

Beslutsunderlag
Motion från Mats El Kott (FP) om anställningsbeslut

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen begär uppskov med motionen hos landstingsfullmäktige och att
ärendet besvaras senast juni 2013.
I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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18. Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2013 (LS/2/2013)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2012-10-16, 2012-10-16, 2012-1128,
2012-11-29, 2012-11-30, 2012-12-05, 2012-12-11, 2012-12-18, 2012-12-19, 2012-12-19,
2012-12-21
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter december, Barn/kvinna/psykiatri
Beslut fattade av centrumchef Folktandvård
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av centrumchef Medicinsk diagnostik och teknik
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av centrumchef Opererande specialiteter
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av centrumchef Barn, kvinna och psykiatri
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av centrumchef Landstingsservice
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av landstingsdirektör
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Susanne Wallner är beviljad att delta i Barnkonventionen i Östersund 3/12 2012
Anna-Karin Vernberg är beviljad att delta i Våga agera i Östersund 20 mars 2013
Margareta Gladh är beviljad att delta i Våga agera i Östersund 20 mars 2013
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19. Anmälan av inkommna handlingar till
landstingsstyrelsen 2013 (LS/3/2013)
Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014:
Protokoll från sammanträde 2012-10-02
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträde 2012-10-30
Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014:
Protokoll från sammanträde 2012-11-14
Ungdomsråd: Protokoll från sammanträde 2012-11-15
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträde 2012-11-22
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträde 2012-11-26
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträde 2012-12-04
Norrlandstingens Regionförbund: Protokoll från sammanträde 2012-12-05
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträde 2012-12-06
Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014:
Protokoll från sammanträde 2012-12-07
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2012-12-12
Bräcke kommun: § 93, Delårsrapport kommunfullmäktige 2012-12-18
Norrlandstingens regionförbund Arbetsutskottet: Protokoll från sammanträde 2012-1220
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ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
20. Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
frysning av chefers löner (LS/1396/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Personalpolitiska utskottet 2012-12-19, § 82 – Motion
Christer Siwertsson om frysning av chefers löner (LS/1396/2012).
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion om frysning av chefers löner.
Han yrkar landstingsfullmäktige att skyndsamt utreda möjligheten att under en
treårsperiod frysa lönerna för samtliga chefer som befinner sig i nivån över
enhetscheferna.
En generell frysning av löneutveckling för en specifik yrkesgrupp strider mot för
Jämtlands läns landsting gällande lokala kollektivavtal (LOK). Till de avtalen hör de
huvudöverenskommelser (HÖK) som tecknats mellan fackliga organisationer och SKL.
I HÖK ingår bland annat överenskommelser angående löneöversyn.
Motionen bör därför avslås i sin helhet.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson om frysning av chefers löner (LS/1396/2012).
Löneavtal, bilaga 1 HÖK.

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Lars-Eric Bergman (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner tjänstmannaförslaget antaget.
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
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Reservation
Lars-Eric Bergman (M) reserverar sig mot beslutet.
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21. Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om
inrättande av ungdomsavtal i landstinget med syfte att
få in fler ungdomar på arbetsmarknaden eller tillbaks i
utbildning (LS/531/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2012-12-19, § 84 – Motion från
Finn Cromberger (FP) om inrättande av ungdomsavtal i landstinget med syfte
att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden.

Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om inrättande
av ungdomsavtal i landstinget i syfte att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden.
Ungdomsavtalen föreslås ska tas fram i samarbete med berörda fackliga organisationer
och gälla personer under 25 år. Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18
april 2012 fördelat motionen till landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast
februari 2013 i fullmäktige.
Jämtlands läns landsting tecknar inga egna säravtal som innebär att vissa åldersgrupper
generellt ska ha lägre ersättning för sin arbetsinsats. Landstinget följer de avtal som
upprättas av arbetsmarknadens parter.
På central nivå förhandlar Sveriges Kommuner och Landsting med Kommunal om
introduktionsanställningar vars syfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för
arbetslösa 19-25 åringar. När förhandlingarna slutförts kommer den centrala överenskommelsen att vinna kraft även i vårt landsting.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om inrättande av ungdomsavtal i landstinget med
syfte att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden 2012-03-27.

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingstyrelsen
Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
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22. Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
hälsocoacher/dietister med uppgift att informera och
följa upp patienter som medicinerar med antidepressiva läkemedel (LS/955/2012)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har till Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 13 juni 2012
lämnat in en motion om att koppla in hälsocoacher/dietister för patienter som
medicinerar anti-depressiva läkemedel, utifrån att de kan få problem med vikten på
grund av förändringar i ämnesomsättningen.
Förskrivning av läkemedel till patienter med depressionsproblematik förekommer i
specialistpsykiatrin, men förskrivningen sker till största delen inom primärvården.
Läkemedel mot depression är inte de läkemedel som vanligtvis ger problem med
viktuppgång utan det är antipsykosläkemedel där själva läkemedlet kan ge viktuppgång
så kallat metabolt syndrom vilket även kan leda till diabetes. Inom psykossjukvården har
en sjuksköterska i uppdrag att träffa patienter som ordineras antipsykosläkemedel för att
informera om risker med läkemedlet, ge råd om livsstilsfaktorer, kontroll av blodsocker,
vikt med mera. Viktuppgång av psykosläkemedel är belagda av flera vetenskapliga
studier och nationella riktlinjer för schizofreni prioriterar därför att vården arbetar med
det metabola syndromet för denna grupp.
Arbetet med livsstilsfaktorer är dock ett område som behöver förbättras och
vidareutvecklas inom psykiatrin. Det som specifikt kan ses i nationella riktlinjerna för
vård vid depression och ångest, punkt nr 88 rekommenderad åtgärd till vuxna med
depressiva symtom, är råd om egenvård i form av fysisk aktivitet (rekommendation 3 på
skalan 1-10 där 1 är viktigast).
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder gäller för stora delar av
sjukvården och inte specifikt för patienter med psykisk ohälsa. Riktlinjerna ger
rekommendationer om hur sjukdom kan förebyggas genom att stödja patienter till en
hälsosam levnadsvana. Några punkter rör patienter med psykisk ohälsa men det saknas
vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med den diagnosen.
Punkt nr 151 rör ohälsosamma matvanor hos vuxen med schizofreni där åtgärden är
kvalificerat rådgivande samtal med särskild uppföljning (rekommendation 2).
Punkt nr 155 tar upp ohälsosamma matvanor hos vuxen med depression och ångest där
åtgärden är kvalificerat rådgivande samtal (rekommendation 2).
Punkt nr 162 rör otillräcklig fysisk aktivitet vid depression där åtgärden är rådgivande
samtal med tillägg till exempel fysisk aktivitet på recept (rekommendation 2).
Idag förekommer enstaka förskrivningar av fysisk aktivitet på recept, FaR. Mer personal
kommer att utbildas så att förskrivningen kan öka. I område psykiatris uppdrag för 2013
ingår att arbeta med implementering av nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande
metoder. I det arbetet får området utforma rutiner för hur arbetet med livsstilsfrågor ska
bedrivas och om det krävs andra kompetenser än de befintliga i området.
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Folkhälsocentrum har en viktig roll i att stötta länssjukvården i dessa frågor, men kanske
framförallt vissa psykiatriska patientgrupper som har en förhöjd risk till förtida död i
somatiska sjukdomar.
Mot bakgrund av rådande förhållanden inom området och det utvecklingsarbete som
redan genomförs föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om hälsocoacher/dietister med uppgift att
informera och följa upp patienter som medicinerar med anti-depressiva läkemedel 201206-13

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Håkan Gadd
Centrumchef Barn, Kvinna och Psykiatri
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23. Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
sekretessäkring av receptionen vid psykiatrin
(LS/982/2012)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har till Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 15 juni 2012
lämnat in en motion om sekretessäkring av receptionen vid psykiatrin.
Receptionen på Område psykiatri har varit under översyn för ombyggnad för något år
sedan. Översynen mynnade inte ut i något beslut om ombyggnation. Vid det tillfället
granskades både miljön för patienter och arbetsmiljön för personalen som arbetar i
receptionen. Brukarrådet tillfrågades om hur man i den befintliga lokalen skulle kunna få
till en trivsammare miljö. Det resulterade i att en del gardiner sattes upp och ett
insynsskydd på glasdörrarna till trapphuset.
Sättet att arbeta i receptionen stämmer väl överens med hur arbetet sker på de flesta
övriga mottagningar. Den personal som arbetar i receptionen sitter i en inglasad lokal
där patienten anmäler sig i en lucka genom att prata med personalen. För att kunna
registrera patienten måste patienten uppge sitt namn eller visa legitimation vilket inte
kan betraktas som brist i sekretess då det sker på samma sätt i centralkassan. Vad gäller
insyn på dataskärm, där patientuppgifter kan finnas synliga, finns det ingen insyn för
patienter eller annan än den person som arbetar i receptionen. Idag finns en markering
på golvet var kön börjar för att det ska bli ett avstånd fram till den patient som är
framme vid luckan i syfte att möjligheten till insyn och överhörning ska minska. För
efteranmälan och registrering får patienten sitta ned i väntrummet intill receptionen eller
i något av övriga väntrum. Den behandlare som ska träffa patienten kommer sedan ut
till väntrummet och tar med patienten till sitt rum.
Det skulle vara möjligt att med enkla medel minska insynen i väntrummet men det finns
även en patientsäkerhetsaspekt i att personalen har uppsyn över de personer som väntar.
Det gäller hot- och våldssituationer som förekommer inom psykiatrin, men även
situationer där patienter kan bli akut somatiskt sjuka. Ett viktigt arbete som pågår både
ute i samhället och inom psykiatrin är att öppna psykiatrin, att normalisera och visa att
det inte är konstigare att vara psykiskt sjuk än somatiskt. Med hänsyn till den
utvecklingen skulle det vara att ta ett steg tillbaka om psykiatrin skulle ha andra rutiner
för anmälan och registrering än inom somatisk verksamhet. Självklart ska patienter
känna sig trygga vad gäller sekretess inom psykiatrin och de regler som finns följs i detta
avseende. Däremot finns förbättringsmöjligheter vid de tillfällen när det är köbildning
till anmälan. Under 2013 ska frågan om ett kölappssystem prövas.
Motionen föreslås därför ska avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om sekretessäkring av receptionen vid psykiatrin
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör
Håkan Gadd
Centrumchef Barn, Kvinna och Psykiatri
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24. Svar på motion från Inger Jonsson, Berit Johansson
och Marianne Larm-Svensson (C), om bättre vård för
multisjuka äldre (LS/979/2012)
Ärendebeskrivning
Inger Jonsson, Berit Johansson och Marianne Larm-Svensson, samtliga (C), har i en
motion påtalat behovet av en bättre vård för multisjuka äldre.
Motionärerna yrkar:
- att det utreds vilka förutsättningar det finns för att inrätta ett geriatriskt
kompetenscentrum/äldreteam med geriatriker, omvårdnads- och
rehabiliteringspersonal med geriatrisk kompetens och en äldrevårdsavdelning
samt
- att personalen inom berörda områden ges en baskunskap i geriatrik.
Motionärerna motiverar förslagen med att det är viktigt att äldre blir bemötta,
omhändertagna och behandlade på rätt vårdnivå för att undvika onödiga
sjukhusvistelser. De menar vidare att patienter idag inte blir optimalt omhändertagna då
äldre vårdas på olika avdelningar inom landstinget för sina olika sjukdomsdiagnoser.
Motionärerna hävdar också att det råder avsaknad av geriatrisk kompetens bland
vårdpersonal och geriatriker, att det råder bristfälliga möjligheter till insatser när det
gäller rehabilitering av äldre samt att det saknas multiprofessionella team som ser till
helheten i vården av de multisjuka äldre.
Begreppsdefinition (hämtad från Sahlgrenska akademin, Institutionen för samhällsmedicin,
avdelningen för geriatrik)

Geriatrik innebär kunskaper om sjukdomar i åldrandet, deras etiologi, patofysiologi,
diagnostik, profylax och terapi. Man kan också säga den del av medicinen som arbetar
med kliniska, preventiva, behandlingsmässiga och sociala synpunkter/aspekter av
sjukdom hos äldre personer. Hög sjuklighet, flera samtidiga sjukdomar och terapeutiska
insatser, annorlunda symptom och långsammare svar på behandling (jämfört med
förhållandena hos yngre) samt behov av socialt stöd ställer höga krav på speciellt
medicinskt kunnande.
Motionssvar
Sedan flera år har gruppen multisjuka äldre prioriterats nationellt och också i Jämtlands
läns landsting. Satsningen stimulansmedel för äldre som administrerats av socialstyrelsen
har avslutats i och med utgången av 2012. Jämtlands läns landsting arbetar med en
slutrapport för de satsningar som genomförts inom ramarna för stimulansmedel som
presenteras för landstingsstyrelsen i februari 2013.
Arbetet för patientgruppen har successivt övergått i en överenskommelse mellan staten
och SKL för de mest sjuka äldre. SKL leder projektet ”Ledningskraft”, där Jämtlands
län deltar med team bestående av representanter från Östersunds, Bergs och Krokoms
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kommuner, från primärvården, från den specialiserade vården samt från
regionförbundet Jämtlands län. Tillsammans medverkar ett 10-tal personer, chefer på
hög nivå i arbetet med utveckling av det gemensamma åtagandet för den prioriterade
målgruppen. Arbetet i Ledningskraft fokuserar också just på det gemensamma ansvaret
och samarbetet för de mest sjuka äldre för kommuner och landsting
De nationella satsningarna har lett till en omfattande utveckling kring användande av de
nationella kvalitetsregistren Senior Alert, Palliativregistret, Swedem samt BPSD. Detta i
sig ger en ökad kvalitet och kunskap för vården av de äldre.
Jämtlands läns landsting har goda resultat när det gäller prioriterade områden för
prestationsersättning; bland annat sammanhållen vård och läkemedelsbehandling.
Hittills har landstinget valt att arbeta med att utveckla befintlig organisation i landstinget
och inte gjort specifika satsningar på geriatriska enheter. Kompetens inom geriatrik
finns i landstinget, även om den inte är samlad i en specifik organisatoriskt enhet. Det är
därför fel att som motionärerna hävda att det råder avsaknad av geriatrisk kompetens i
landstinget bland vårdpersonal och geriatriker.
Landstinget har prioriterat att utveckla samverkan med kommunerna kring en
sammanhållen vård för de mest sjuka äldre och att hålla en hög kvalitet i vårdens
resultat.
I den handlingsplan som har utarbetats av ledningskraft, rekommenderats av SVOM
och antagits av landstinget och länets kommuner, är en av aktiviteterna att arbeta med
ett geriatriskt team. Om det i detta gemensamma utvecklingsarbete skulle visa sig att
resultaten blir bättre genom att utveckla specifika geriatriska enheter kan JLL komma att
överväga en permanentning av det arbetssättet.
När det gäller kompetensutveckling i geriatrik är det ett pågående arbete som också till
stora delar sker inom ramarna för arbetet i med Ledningskrafts handlingsplan, de
nationella kvalitetsregistren och pågående projekt.
Med hänvisning till det omfattande utvecklingsarbete som för närvarande pågår för den
prioriterade målgruppen multisjuka äldre, föranleder motionen inte någon ytterligare
åtgärd.

Beslutsunderlag
Motion från Inger Jonsson, Berit Johansson och Marianne Larm-Svensson (samtliga C)
om bättre vård för multisjuka äldre 2012-06-15

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

I tjänsten
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Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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25. Svar på motion från Thomas Andersson (C) och Finn
Cromberger (FP) om att använda kallelsen till politiska
möten som bussbiljett (LS/998/2012)
Ärendebeskrivning
Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP) har i en motion föreslagit att
Jämtlands läns landsting ska göra ett försök med buss på kallelse till sammanträde inom
landstinget och att försöket utvärderas efter en tid för eventuell permanent lösning.
Landstinget använder idag kallelse till besök i hälso- och sjukvården för att underlätta
för patienter att använda kollektivtrafiken. Detta leder till minskad administration och
miljön är en vinnare när fler reser tillsammans. På samma sätt som för patienter bör
landstinget på detta sätt stimulera förtroendevalda att använda kollektivtrafik.
Förtroendevalda i Jämtlands läns landsting har rätt till bland annat ersättning för
kostnader för resor till och från sammanträden. Ersättning utgår enligt gällande
resereglemente för anställda i landstinget. För förtroendevalda som inte har arbetsrum i
landstingets lokaler betraktas resorna som tjänsteresor. Förtroendevald som vill ha
ersättning för resekostnad lämnar en arvodesräkning där det framgår för vilka resor
denne vill ha ersättning. För resor med allmänna kommunikationsmedel, ska kvitto på
kostnaden bifogas räkningen. För resor med egen bil lämnas uppgift om avståndet och
ersättning betalas per mil med de belopp som framgår av resereglemente för anställda.
Ersättning för resor hanteras tillsammans med ersättning för sammanträde.
Landstinget har, efter en period på försök, infört ”Bussbiljett på kallelse”. Försöket har
inneburit att patienten inte behövt betala bussbiljetten utan kostnaden för resan har
fakturerats landstinget direkt från bussbolagen. En förutsättning för att slippa betala är
att patienten kan visa upp en kallelse. Patienter som hört av sig har varit väldigt positiva
till systemet även de som inte omfattats av det. Även personalen inom hälso- och
sjukvården har varit positiva. Systemet har sannolikt medfört minskad administration
inom sjukresor, även om det inte kunnat mätas.
Av en pågående utredning om sjukresor framgår att ”Bussbiljett på kallelse” inneburit
att bilresandet har minskat medan taxiresorna legat kvar på samma nivå som tidigare.
Kostnaden för bussresorna har dock ökat eftersom resor som inte ska ersättas enligt
ordinarie regelverk faktureras från bussbolagen, det vill säga bussresor understigande 59
kr. Bussbiljett på kallelse i dagens utformning var bara tänkt för en uppstart och ett test.
Därefter var tanken att kallelsen skulle kompletteras med streckkod och att bussarnas
biljettmaskiner skulle utrustas med streckkodsläsare. Detta kräver en investering i både
maskiner och utveckling av bussarnas IT-system motsvarande ca 180 000 kronor. Till
det kommer utvecklingskostnad för VAS (som tillverkar kallelserna) och när nu
landstinget överväger att byta ut VAS innebär det att streckkodslösningen känns osäker.
Problemet med dagens system är att det förekommer kopierade samt ändrade kallelser i
ökande omfattning. Dessutom finns möjlighet att åka på kallelsen och samtidigt kräva
ersättning för egen bil. En säkrare lösning är alltså helt nödvändig om ”bussbiljett på
kallelse” skall fortleva.

32(40)

2013-01-14

Genomförande av ett försök med busbiljett på kallelse till politiska möten kräver ett
säkert system som går att använda för uppföljning. Det system som nu används för
”Bussbiljett på kallelse” är inte tillräckligt säkert och behöver investeras i för att bli bra.
Det övervägs dock att avskaffa systemet på grund av föreslagna ändringar i reglerna för
ersättning för sjukresor. Kostnaden för ett system för bussbiljett på kallelse, mer än
180 000 kr, skulle därmed hamna på den politiska organisationen.
Administrationen av arvodesräkningar kommer inte att påverkas nämnvärt eftersom den
del som avser ersättning för resekostnader är så liten del i administrationen. Eftersom
det inte finns några egenavgifter för förtroendevaldas ersättning för resekostnader som
bortfaller om systemet införs finns inget ekonomiskt incitament för att välja buss före
annat transportmedel. Om införande av systemet skulle medföra att förtroendevalda i
högre utsträckning reste till och från sammanträdena och därmed minskade på
bilkörningen uppstår miljövinster. Dessa miljövinster kan uppnås genom den
förtroendevaldes eget beslut om val av färdmedel. De förtroendevalda kan genom sitt
uppdrag förutsättas känna ansvar för att agera så att de beslut som landstinget tagit får
största möjliga genomslag.
Ett införande av ett system med bussbiljett på kallelse till politiska möten kommer at
medföra kostnader som inte kan tas igen i andra delar av administrationen. Systemet
som sådant medför heller några nya incitament för den förtroendevalde att välja
kollektivtrafik framför egen bil. Sammantaget finns därför inte skäl att göra ett försök
med bussbiljett på kallelse till sammanträde. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP) om att använda
kallelsen till politiska möten som bussbiljett.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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26. Landstingsgemensamma regler för resor inom
Jämtlands läns landsting (LS/1255/2011)
Protokollsutdrag från Personalpolitiska utskottet 2012-12-19, § 85 - Landstingsgemensamma regler för resor – Regler för förtroendevalda och
anställda i Jämtlands läns landsting (LS/1255/2012).
Enhetschef Annica Sörensdotter redovisar förslag till landstingsgemensamma regler för
resor - Regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting.

Beslutsunderlag
Förslag till landstingsgemensamma regler för resor- regler för förtroendevalda och
anställda i Jämtlands läns landsting.

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsgemensamma regler för resor - Regler för förtroendevalda och anställda i
Jämtlands läns landsting fastställs enligt redovisat förslag.
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingstyrelsen
Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsgemensamma regler för resor - Regler för förtroendevalda och anställda i
Jämtlands läns landsting fastställs enligt redovisat förslag.
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27. Granskning av arvode till ledamot i gemensamma
nämnder m.m. (LS/1589/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har översiktligt granskat landstingets arvodesbestämmelser för de
gemensamma nämnder som landstinget ingår i. Revisorerna har funnit att Landstingets
arvodesbestämmelser saknar reglering av ersättning till ledamöter mm som landstinget
utser för externa uppdrag i styrelser, nämnder och som lekmannarevisorer/revisorer.
Detta medför utrymme för olika tolkningar. Revisorerna har vidare funnit att
samarbetsavtalet mellan parterna i gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken
liksom avtalet mellan parterna i gemensamma nämnden för samordnad upphandling,
lagerhållning och distribution mm saknar tydlig skrivning om hur arvodena ska beräknas
och att det råder oklarheter om formerna för hur ledamöter ska utses till nämnden för
närvård i Frostviken.
Landstingsstyrelsen anser att oklarheter råder kring arvoderingen av presidiet i den
gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken men att det i övrigt inte är några
oklarheter i reglerna. Däremot kan de diskuteras om de är bra. Landstingsstyrelsen anser
inte att det behövs regler för arvodesberäkning i avtalen om de gemensamma
nämnderna. Arvodesreglerna är en fråga för respektive part. Landstingsstyrelsen anser
heller inte att det finns något behov av att förtydliga reglerna för vem som utser
ledamöter i nämnderna eftersom lagstiftningen är klar på den punkten. Det finns dock
anledning att ta upp frågorna med de andra medlemmarna i de nämnder som landstinget
är med i. Eftersom det är fullmäktiges presidium som har ansvar för arvodesfrågorna i
landstinget bör det vara presidiet som för dialogen med de andra medlemmarna. Vidare
kommer styrelsen att till landstingsfullmäktige lämna förslag på förtydligande av
arvodesreglerna vad gäller arvoderingen av presidierna i de gemensamma nämnderna.
Ett förslag till svar till revisorerna har upprättats inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av arvode till ledamot i gemensamma nämnder m.m.
Förslag till svar på revisorernas granskning av arvode till ledamot i gemensamma
nämnder m.m. daterat 2012-12-18

Landstingsdirektörens förslag
1. Svar lämnas till landstingets revisorer enligt upprättat förslag daterat 2012-12-18.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges presidium får i uppdrag att stämma av regleringen av
arvoden till de förtroendevalda i de gemensamma nämnderna som landstinget är
med i med de övriga medlemmarna.

I tjänsten
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Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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28. Ändring i arvodesregler för förtroendevalda inom
Jämtlands läns landsting (LS/28/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har översiktligt granskat landstingets arvodesbestämmelser för de
gemensamma nämnder som landstinget ingår i. Revisorerna har funnit att Landstingets
arvodesbestämmelser saknar reglering av ersättning till ledamöter mm som landstinget
utser för externa uppdrag i styrelser, nämnder och som lekmannarevisorer/revisorer.
Detta medför utrymme för olika tolkningar. Revisorerna har vidare funnit att
samarbetsavtalet mellan parterna i gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken
liksom avtalet mellan parterna i gemensamma nämnden för samordnad upphandling,
lagerhållning och distribution mm saknar tydlig skrivning om hur arvodena ska
beräknas.
För de två gemensamma nämnderna som landstinget är med i, den gemensamma
nämnden för Närvård i Frostviken och den gemensamma nämnden för upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mm saknas i landstinget särskild
reglering av fasta arvoden till ordförande och vice ordförande. För ledamöter i
nämnderna som utsetts av landstinget gäller landstingets regler för förrättningsarvoden.
I samarbetsavtalet med Strömsunds kommun om den gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken finns en reglering av omfattningen på ordförandeuppdraget. Uppdraget ska uppgå till 25 % av heltidsarvodering. Landstingsfullmäktige har genom att
besluta om avtalet om gemensam nämnd med Strömsunds kommun också fastställt
omfattningen på ordförandeuppdraget i den nämnden. Det som saknas när det gäller
arvoderingen av landstingets ledamöter är regler för arvodering för vice
ordförandeskapet.
Arvodesbestämmelserna för den gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken har
tolkats så att arvode till vice ordförande, när denna varit av landstinget utsedd ledamot i
nämnden, har utgått som årsarvode eftersom arvodet till ordförande utgått som
årsarvode. Nivån på arvode har bestämts enligt de principer som landstinget har för
årsarvoden för vice ordföranden i nämnder, beredningar och utskott, det vill säga 2/3 av
ordförandearvodet. För den gemensamma nämnden har arvodet då uppgått till 16.67 %
av landstingsstyrelsens ordförandes arvode.
Någon reglering av arvodets beräkning finns inte i avtalet om gemensam nämnd för
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mm. Avsaknaden av
bestämmelser om årsarvoden har tolkats så att endast förrättningsarvode utgår även till
ordförande och vice ordförande. Något årsarvode har därför inte tillämpats för dessa
uppdrag.
Idag sker arvoderingen av de förtroendevalda i de gemensamma nämnderna på så sätt
att arvode utgår enligt arvodesreglerna som gäller för den som utsett ledamoten eller
ersättaren. Det medför att det är olika arvodering mellan ledamöterna i nämnden
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eftersom det är olika regler för arvodering i kommunerna och landstinget. Det går att
mellan parterna avtala om arvodesreglerna och komma överens om en gemensam nivå
på arvodet en gemensam nämnd. Detta leder dock till skillnader i arvoderingen mellan
förtroendevalda inom respektive part såvida parterna inte har exakt lika arvodesregler.
Så fort det finns skillnader i arvodesreglerna mellan de olika parterna i en gemensam
nämnd blir det skillnader i arvoden mellan olika uppdrag oavsett vilken lösning man
väljer. Det har bedömts vara den bästa lösningen att förtroendevalda inom kommunen
respektive landstinget behandlas lika i stället för att de förtroendevalda i den
gemensamma nämnden gör det.
För att råda bot på de oklarheter som kan råda kring arvoderingen bör
landstingsfullmäktige fastställa tydliga regler för detta. De kan lämpligen fastställas enligt
den tolkning som tillämpas för närvarande. Mellan medlemmarna i den gemensamma
nämnden för Närvård i Frostviken omfattningen av ordförandeuppdraget reglerats på så
satt att årsarvode utgår. Årsarvode bör därför utgå till hela presidiet. Mellan
medlemmarna i den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter mm har frågan om årsarvoden till presidiet inte
berörts. Innan frågan har diskuterats mellan medlemmarna bör inte landstinget besluta
om årsarvoden för presidiet. Nuvarande tolkning av arvodesreglerna att årsarvoden inte
utgår bör fortfarande gälla.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av arvode till ledamot i gemensamma nämnder m.m.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. I tabell över årsarvoden i arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns
landsting görs följande tillägg:
Uppdrag

Arvode

Gemensam nämnd för
Närvård i Frostviken
Ordförande
Vice ordförande

25 % av arvode till landtingsstyrelsens
ordförande
16,67 % av arvode till landtingsstyrelsens
ordförande

2. Bestämmelsen gäller från och med 1 januari 2011.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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29. Justering av specialisttandvårdstaxan
(LS/1892/2012)
Ärendebeskrivning
Nytt statligt tandvårdsstöd infördes 2008-07-01 enligt Statligt tandvårdsstöd SFS
2008:145 samt Förordning om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:193. För
allmäntandvården innebar detta att en referensprislista fastställdes av Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, TLV. Däremot fanns vid den tidpunkten ingen motsvarande
referensprislista för specialisttandvården. Enligt beslut i Landstingsstyrelsen LS
1296/2007 fastställdes därför att specialisttandvårdens priser i Jämtlands läns landsting
skulle motsvara allmäntandvårdens referenspris +20%. Vilket var den traditionella
skillnaden mellan allmäntandvård och specialisttandvård.
I TLVFS 2012:2 Föreskrifter om ändring i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS
2008:1) om statligt tandvårdsstöd innebär att referensprislista även fastställts för
specialisttandvården. Nivån i denna prislista ligger ca 5% under den prislista som idag
gäller för Specialisttandvården i Jämtlands län.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Specialisttandvårdens taxa prissätts till referenspris enligt TLV + 5 % och gäller från och
med 1 mars 2013.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Kristin Gahnström Jonsson
Centrumchef folktandvården
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30. Översyn av landstingets Bildkonstpolicy
(LS/1654/2010)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från beredningen för demokrati och folkhälsa 2012-11-26 § 39.

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av landstingets bildkonstpolicy. Beredningen har med sakstöd från
centrum för landstingsservice tagit fram förslag till beslut.
Vid revidering bedömdes begreppet konstpolicy vara mer relevant då ordet bildkonst
kan uppfattas som att det enbart är bildkonst som avses.

Beslutsunderlag
Konstpolicy för Jämtlands läns landsting (LS/1654/2010).

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Anta konstpolicy för Jämtlands läns landsting (LS/1654/2010).
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH FOLKHÄLSA
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Anta konstpolicy för Jämtlands läns landsting (LS/1654/2010).
---

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag om att anta förslag till konstpolicy
för Jämtlands läns landsting.
I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör
Mikael Ferm
kanslichef
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