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3. Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/4/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Sjukskrivningsprocess och Rehabiliteringsgaranti, uppföljning 2012
Patientsäkerhetsberättelse, resultat och aktiviteter 2012 (IKP)
Bättre liv för äldre (”de mest sjuka äldre”); beskrivning av process, resultat 2012
och plan 2013
Säkerhetsarbetet, rapport 2012 och plan 2013 (IKP)
Miljö, rapport 2012 och plan 2013
Tillgänglighet och Vårdgaranti, analys av avvikelse 2012 och plan för 2013
Öppna jämförelser 2012, analyserad rapport
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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:
Uppföljning läkemedel och riks- och regionvård
Uppföljning landstingsövergripande projekt
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5. Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/6/2013)
Ärenden enligt uppföljningsplan:
Gemensam nämnd Frostviken
Gemensamma nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter
Regionförbundet Jämtlands län
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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. Månadsrapport till landstingsstyrelsen (LS/37/2013)
Handlingar skickas ut senare.
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9. Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag till
svar på motion från Susanné Wallner (M) om
inrättande av en beslutscontroller (LS/180/2013)
Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om inrättande av
en beslutscontroller (LS/180/2013). Landstingsfullmäktige har fördelat motionen till
landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Susanné Wallner (M) om inrättande av en beslutscontroller

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 1-2 oktober 2013 ta fram ett förslag till svar på motion om inrättande av en
beslutscontroller.

I tjänsten
Nina Fållbäck-Svensson
Tf. landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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10. Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag
till svar på motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M)
om tidsbokning till mottagningar vid hemsida på
internet (LS/181/2013)
Ärendebeskrivning
Lise Hjemgaard-Svensson (M) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om
tidsbokning till mottagningar via hemsida på Internet (LS/181/2013).
Landstingsfullmäktige har fördelat motionen till landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M) om tidsbokning till mottagningar via
hemsida på internet

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 1-2 oktober 2013 ta fram ett förslag till svar på motion om tidsbokning till
mottagningar via hemsida på internet.
I tjänsten
Nina Fållbäck-Svensson
Tf. landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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11. Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av
läkemedels- och apoteksmarknaden (LS/1726/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på remiss angående pris,
tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden. Ett
förslag till yttrande har nu upprättats. Jämtlands läns landsting ställer sig huvudsakligen
positivt till de väl genomarbetade förslagen, men stödjer inte vissa av utredarens förslag
bland annat inom prissättningsområdet.
Remissvar ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 25 februari 2013.

Beslutsunderlag
Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 - Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling
av läkemedels- och apoteksmarknaden (LS/1726/2012)
Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2012:75

Landstingsdirektörens förslag
Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 - Pris, tillgång och service - fortsatt
utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (LS/1726/2012) lämnas enligt
utarbetat förslag.

I tjänsten
Nina Fållbäck-Svensson
Tf. landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

11(24)

2013-02-11

12. Svar på granskning av processer i vårdkedjan
(LS/1695/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat landstingets processer i vårdkedjan. Revisorerna har
funnit att styrningen av processarbetet bör tydliggöras och att uppföljningen bör
förbättras. Vidare rekommenderar revisorerna att landstingsstyrelsen ser över
överlämnandet av processägar- och
processledarskapet i samband med chefsbyten.
Man rekommenderar också att rutinerna för processarbete bör innehålla ett avsnitt om
erfarenhetsåtervinning.
Identifierade förbättringsområden är bättre IT-stöd, tillgång till specialistkompetens, tid
för processarbete, fokus på lösning av intressekonflikter och förbättrad diarieföring.
Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdsstaben.

Beslutsunderlag
Granskning av Processer i vårdkedjan (LS/1695/2012)
Förslag till yttrande 2013-02-08

Landstingsdirektörens förslag
1. Svar lämnas till landstingets revisorer enligt upprättat förslag daterat 2013-02-08.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att beakta och åtgärda brister i det fortsatta
utvecklingsarbetet enligt upprättat förslag.

I tjänsten

Nina Fållbäck-Svensson
Tf. landstingsdirektör
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13. Patientsäkerhetsberättelse 2012 (LS/201/2013)
Ärendebeskrivning
Landstinget har sedan 1 januari 2011 skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659)
att skriva patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år för att tillhandahålla för
den som önskar ta del av den.
Enligt Socialstyrelsen har upprättandet av patientsäkerhetsberättelsen flera syften:
Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, t.ex.
allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientsäkerhetsorganisationer.
Det finns inget krav på att vårdgivaren ska lämna patientsäkerhetsberättelsen till
Socialstyrelsen eller annan myndighet. Däremot är vårdgivaren skyldig att inrätta ett
ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Patientsäkerhetsberättelsen är en del av
det ledningssystemet.
Patientsäkerhetsberättelsen har upprättats inom Hälso- och sjukvårdsstaben.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse Jämtlands läns landsting 2012

Landstingsdirektörens förslag
Patientsäkerhetsberättelsen 2012 godkänns.

I tjänsten

Nina Fållbäck-Svensson
Tf. landstingsdirektör
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14. Initiativärende från Finn Cromberger (FP) om
Cryptosporidium epidemin i Östersund 2010-11
(LS/39/2013)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har begärt en redovisning av om en dom angående skadestånd
med anledning av otjänligt dricksvatten på grund av Cryptosporidium påverkar
Jämtlands läns landstings uppfattning om man ska kräva ersättning från Östersunds
kommun eller inte. Enligt domen har hyresgäst rätt till nedsättning av hyra för den tid
som dricksvattnet var otjänligt.
Landstinget har behandlat frågan om att begära ersättning i svar på en motion från
Christer Siwertsson (M). Enligt motionen föreslog Siwertsson att landstingsfullmäktige
skulle ge landstingsstyrelsen i uppdrag att beräkna och kräva ersättning från Östersunds
kommun för de merkostnader på över 200 000 kronor som landstinget åsamkats till
följd av att dricksvattnet under en period i vintras var förorenat av
Cryptosporidiumparasiter. Motionen avslogs av landstingsfullmäktige 2011-06-15, § 141.
Avslaget motiverades på följande sätt: ”Med delaktighet från externa jurister och
kommunens försäkringsbolag har Östersunds kommun gjort en egen juridisk utredning
om kommunens skadeståndsskyldighet. Man kom fram till att kommunen inte är skyldig
att betala ut skadestånd. Landstinget har flera alternativ för att hantera merkostnaderna
för Cryptosporidiumparasiten. Man kan betrakta uppkomna kostnader som förbrukade
och avstå från att begära ersättning från Östersunds kommun eller man kan begära
ersättning från Östersunds kommun. Om man begär ersättning från Östersunds
kommun kan det få flera olika konsekvenser. Det är sannolikt att Östersunds kommun
skulle avslå en begäran om ersättning med hänsyn till att man i den juridiska utredningen
inte ansåg att man var skadeståndsskyldig. Formuleringen i aktuell lagtext lämnar visst
utrymme för tolkningar som kan medge ersättning. Landstinget har möjlighet att
stämma kommunen vid domstol för att få ärendet prövat. Om landstinget förlorar målet
tvingas landstinget betala både sina egna och Östersunds kommuns rättegångskostnader.
Oavsett utfallet av en process är det tveksamt om det är i länets skattebetalares intresse
att använda skattemedel för ett sådant ändamål. Sammantaget görs bedömningen att
eventuell nytta av den föreslagna åtgärden blir mindre än de olägenheter som den ger
upphov till.”
Den dom som Finn Cromberger hänvisar till avser ett hyresförhållande. Till grund för
domen ligger ett hyresavtal och jordabalkens regler om hyra. Ett krav på ersättning från
landstinget kommer att bedömas enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och
allmänna bestämmelser för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Domen påverkar således inte den tidigare bedömning av möjligheten
till ersättning eller konsekvenserna av en tvist.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Finn Cromberger (FP) om Cryptosporidium epidemin i Östersund
2010-11.
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Landstingsdirektörens förslag
Informationen läggs till handlingarna.

I tjänsten
Nina Fållbäck-Svensson
Tf. landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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15. Kvalitetsregistret Svenskt bråckregister
(LS/114/2012)
Ärendebeskrivning
Svenskt Bråckregister är ett nationellt kvalitetsregister för ljumskbråckkirurgi. Registret
innehåller uppgifter om ljumskbråcksoperationer hos patienter som är 15 år och äldre.
Registrets skapades i Motala 1992 av professor Erik Nilsson. Sedan år 2004 finns
registret hos kirurgkliniken, Östersunds sjukhus. Idag deltar över 80 kliniker i registret
vilket motsvarar cirka 95 % av landets ljumskbråckskirurgi. En databas med detaljerade
uppgifter för mer än 150 000 bråckoperationer har byggts upp.
Registeransvarig myndighet är Landstinget i Jämtland. Ansvarig registerhållare är Pär
Nordin vid kirurgkliniken, Östersunds sjukhus.
Registret har en styrgrupp på 15 personer som sammanträder två gånger årligen. Extern
validering av registerdata sker årligen genom läkare som åker runt till 7 - 10 slumpvis
utvalda sjukhus och jämför operationsliggare samt patientjournal med registerdata. En
närmare beskrivning av registret och kvalitetsregister och organisationen kring dessa
finns i pm Kvalitetsregistret Svenskt bråckregister.
Det har inte tidigare fattats formellt beslut i landstinget om registret. Det måste
fastställas vem som är personuppgiftsansvarig för registret. Eftersom landstingsstyrelsen
leder hälso- och sjukvården inom landstinget är det också styrelsen som är
personuppgiftsansvarig om ingen annan utses. För att klargöra detta måste styrelsen
fatta ett beslut om detta.
För att hantera registret och tillse att bland annat personuppgiftsansvaret uppfylls ska en
registerhållare utses. Registerhållaren ansvarar för registrets utveckling, drift och
återrapportering till berörda målgrupper. I uppdraget ingår också att tillse att registret
följer de krav som ställs i patientdatalagen och andra lagar, förordningar och föreskrifter.
Registerhållaren företräder också registret gentemot andra deltagande vårdgivare och
gentemot Sveriges kommuner och landsting.
I landstingets beslutsordning finns för närvarande ingen reglering av att utse
registerhållare varför landstingsstyrelsen måste fatta beslut om detta eller delegera
beslutsrätten för detta. Eftersom landstinget endast har ansvar för ett register och detta
avser verksamhet som ligger inom verksamhetsområde kirurgi, ögon och öron kan vara
lämpligt att befogenheten att utse registerhållare ligger på chefen för det
verksamhetsområde.
Landstingsstyrelsen måste också reglera beslutsfattande kring utseende av ledamöter i
styrgruppen för registret och om utlämnande av uppgifter ur registret. Befogenheten att
besluta om ledamöter i styrgruppen kan lämpligen ligga på registerhållaren.
Befogenheten att besluta om utlämnande av uppgifter från registret kan lämpligen ligga
på registerhållaren efter samråd med styrgruppen.
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Beslutsunderlag
Pm Kvalitetsregistret Svenskt bråckregister

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen är personuppgiftsansvarig myndighet för Svenskt
bråckregister.
2. Landstingsstyrelsen delegerar till chefen för verksamhetsområde kirurgi, ögon
och öron att besluta om utseende av registerhållare för Kvalitetsregistret Svenskt
bråckregister.
3. Landstingsstyrelsen uppdrar till registerhållaren för Kvalitetsregistret Svenskt
bråckregister att ansvara för registrets drift och utveckling i enlighet med de krav
som ställs i lagar, förordningar och föreskrifter samt enligt de förutsättningar
som gäller för Kvalitetsregister, bland annat extern finansiering. Registerhållaren
företräder registret gentemot andra deltagande vårdgivare och gentemot Sveriges
kommuner och landsting.
4. Landstingsstyrelsen delegerar till registerhållaren för Kvalitetsregistret Svenskt
bråckregister att besluta om utseende av ledamöter i styrgruppen för registret.
5. Landstingsstyrelsen delegerar till registerhållaren för Kvalitetsregistret Svenskt
bråckregister att efter samråd med styrgruppen besluta om utlämnande av
uppgifter från registret.

I tjänsten

Nina Fållbäck-Svensson
Tf. landstingsdirektör
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16. Föreningspunkten (LS/1828/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från etiska utskottet 2013-01-25, § 7 - Föreningspunkten
(LS/1828/2012)

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens etiska utskott har i olika sammanhang hört önskemål från ideella
organisationer om att få informera om sin verksamhet i anslutning till Östersunds
sjukhus. Utskottet har uppmärksammat att det på Karlskoga lasarett finns ett utrymme i
sjukhusets entré där ideella organisationer har information om sina föreningar och sin
verksamhet. Utrymmet är även bemannat av ett patientombud som är anställd av
landstinget.
Etiska utskottet ville undersöka möjligheterna till något liknande på Östersunds sjukhus
och bjöd därför i mars 2012 in ideella länsorganisationer till ett möte för att diskutera
intresset för en utveckling av samarbetet mellan landstinget och de ideella
organisationerna.
I Landstingsplan 2013-2015 återfinns under målområdet ”Vård efter behov” följande
skrivning:
”Vård är en mänsklig rättighet och ska ges efter behov och på lika villkor. Landstingets
patienter erbjuds och ges den allra bästa tillgängliga och medicinskt säkerställda vården.
Patienten har rätt till en vårdplanering som ger besked om vad som sker härnäst och vid
vilken tidpunkt.
Landstinget verkar för att människor trots sjukdom och ohälsa kan leva ett tryggt och
värdigt liv utan onödiga begränsningar i funktion eller förmåga till aktivitet i det dagliga
livet med delaktighet i samhällslivet.”
Landstinget ger medicinsk vård och behandling, råd och stöd för patientens dagliga liv.
När man själv eller en närstående drabbas av sjukdom ställs man inför en ny situation i
livet. Genom kontakt med någon av de ideella organisationer som finns i länet kan den
nya vardagssituationen underlättas. Genom deltagande i de aktiviteter som dessa
organisationer erbjuder kan hälsan påverkas positivt, både hos den som själv har en
sjukdom och hos närstående.
Vid mötet med de ideella länsorganisationerna kom det fram att önskemål fanns hos
organisationerna om att ha tillgång till ett utrymme i entrén på Östersunds sjukhus för
att kunna sprida upplysning och kunskap om sin verksamhet till de som rör sig i entrén.
Mötet utmynnade också i en arbetsgrupp bestående av representanter för fem
föreningar som var närvarande på ovan nämnda möte samt ordförande i Etiska
utskottet.
Arbetsgruppen har arbetat med två frågor; dels ett utrymme för ideella organisationer i
entrén på Östersunds sjukhus där informationsmaterial kan finnas och som kan
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bemannas av de olika ideella organisationerna vissa tider och dels inrättandet av
Rödakorsvärdar som kan hjälpa patienter tillrätta på sjukhuset.
Arbetsgruppen har kommit fram till att utrymmet på ca 5 x 5 m med tre väggar, så det
blir ett öppet utrymme med en sittgrupp och hyllor för broschyrer. Det är också
önskvärt med ett låsbart utrymme.
Arbetsgruppen har diskuterat olika lösningar för att samordna föreningarna kring
utrymmet och kommit fram till att det bör bildas en förening för ändamålet. Föreningen
ska vara partipolitiskt och religiöst obunden ideell paraplyorganisation för alla ideella
föreningar inom Jämtlands län vars verksamhet är hälsofrämjande eller
sjukdomsförebyggande. Föreningens ändamål är att inom ramen för Föreningspunkten
Jämtland aktivt möjliggöra för de olika medlemsföreningarna att informera om sin
verksamhet och förmedla kontakter till dem som kan vara ett stöd i vardagslivet för den
som drabbats av sjukdom eller för den sjukes närstående och bidra till att
medlemsföreningarna kan arrangera informationsdagar och kunskapsseminarier inom
olika ämnen.
Jämtland läns landsting bör utan ersättning upplåta ett utrymme i sjukhusentrén till
föreningarna för det angivna ändamålet. Upplåtelsen bör inte medföra ökade kostnader
för landstinget eftersom det är fråga om ett utrymme som idag används som allmänt
utrymme.
Landstinget bör också vara med i föreningen för att över tid stå för kontinuitet för den
verksamhet som föreningen bedriver även om verksamheten inte är en egentlig
landstingsverksamhet. Någon medlemsavgift är inte tänkt att uttas av föreningen.
Landstingsstyrelsen bör utse ett ombud till årsmötet och nominera en ledamot till
styrelsen för föreningen. Uppdragen är av den karaktär att de bör anses ingå i årsarvode
för styrelseledamot eller presidium i utskotten om representanten tillhör någon av dessa.
Om annan representant utses utgår sammanträdesarvode. Kostnad för medlemskapet
bör därför hanteras inom befintlig ram.

Beslutsunderlag
Stadgar för föreningen föreningspunkten

Ordförandens förslag
Etiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Jämtlands läns landsting upplåter ett utrymme i entrén på Östersunds sjukhus till
föreningen Föreningspunkten enligt upprättat förslag till överenskommelse om
upplåtelse av utrymme i entrén på Östersunds sjukhus.
2. Jämtlands läns landsting deltar i bildande av föreningen och blir medlem i
föreningen.
3. Till ombud på föreningens årsmöte utses ……
4. Till styrelseledamot i föreningen nomineras ……
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ETISKA UTSKOTTETS BESLUT

Etiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Jämtlands läns landsting upplåter ett utrymme i entrén på Östersunds sjukhus till
föreningen Föreningspunkten enligt upprättat förslag till överenskommelse om
upplåtelse av utrymme i entrén på Östersunds sjukhus.
2. Jämtlands läns landsting deltar i bildande av föreningen och blir medlem i
föreningen.
3. Till ombud på föreningens årsmöte utses ……
4. Till styrelseledamot i föreningen nomineras ……
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17. Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2013 (LS/2/2013)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2013-01-07, 2013-01-16
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2013-01-23
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
PRIO-planen, LS/54/2013
Omfördelning av budgetram 2013
Beslut om landstingsdirektörens delegationsbestämmelser, LS/341/2010
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Primärvårdens dag 2013 i Stockholm
den 7 februari
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Primärvårdsdag 2013 i Stockholm den7 februari
Berit Johansson är beviljad att delta i nätverksmöte Hälsa och demokrati, SKL
Stockholm den 8 februari 2013
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18. Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen 2013 (LS/3/2013)
Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM): Protokoll från sammanträdet 2012-11-30
Länets handikappråd: Protokoll från sammanträdet 2012-12-04
Regionförbundet Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2012-12-17
Styrelsen i landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträdet 2012-12-18
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2012-12-19
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-01-15
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2013-01-24
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå: Protokollsutdrag sammanträdesdag 2013-0108, Avdelningen för medicinsk forskning, nämnden godkänner den forskning som avses
med ansökan
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträdet 2013-01-25
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträdet 2013-01-18
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ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
19. Lån till Jamtli för köp av fastighet i syfte att fortsätta
verksamheten i Teknikland (LS/1667/2012)
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet 2012-11-21, § 236 (LS/1667/2012) beslutade fullmäktige om att
bevilja Jamtli ett tjugoårigt lån med rak amortering och ränta enligt SKLs
rekommendationer ( f n 2,9 %) för köp av fastighet ur Optand Tekniklands konkursbo.
Fullmäktige antog också Ulf Edströms ( C ) tilläggsyrkande om att ”Jamtli får i uppdrag
att så snart som möjligt och i möjligaste mån lösa lånet från landstinget genom att nå
andra låneformer.” Dessutom fick landstingsstyrelsen i uppdrag att fatta slutgiltiga
beslut utifrån beslutspunkterna i ärendet.
Sedan dess har Jamtli uppvisat en driftskalkyl som visar att verksamheten kommer att
kunna bedrivas utan förlust, samt använt sin checkkredit och köpt fastigheten för 2,4
miljoner kronor. Jamtli har även kontaktat sin rörelsebank om möjlighet att få banklån. I
svaret från banken sägs att ”historiken i den tidigare konkursen gör att vi inte är beredda
att erbjuda annan finansiering än mot landstings- eller kommunal borgen.” För
landstingets del skulle ett borgensåtagande innebära en lika stor risk som att lämna
Jamtli ett lån. Intäktsmässigt överstiger SKLs kalkylräntenivå på 2,9 % räntan på
alternativa ränteplaceringar. För Jamtli skulle ett banklån medföra högre räntekostnader.
Ett lån från landstinget till Jamtli blir därmed den mest ekonomiska lösningen för länets
skattebetalare.

Beslutsunderlag
Driftskalkyl från Jamtli.
Skuldebrev innehållande de lånevillkor som fullmäktige beslutade 2012-11-21, § 236.

Landstingsdirektörens förslag
1. a. Landstinget ger Jamtli ett lån på 2,4 miljoner kronor i enlighet med villkoren i
bifogat skuldebrev.
b. Landstingets interna checkkontokredit till Jamtli minskas med 2,4 miljoner
kronor.
c. Uppdraget till Jamtli att försöka finna andra finansieringslösningar kvarstår.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Informationen från Jamtli läggs till handlingarna.
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I tjänsten
Nina Fållbäck-Svensson
Tf. landstingsdirektör

Karin Jonsson
Ekonomichef
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