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§ 116 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

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 117 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/4/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Delårsbokslut april presenteras av Karin Jonsson, ekonomichef. En detaljerad
genomgång görs av resultat av måluppfyllelse för de olika områdena (god folkhälsa, god
vård, miljö, personal och ekonomi) samt ekonomiskt resultat. Även uppföljning av
kömiljarden presenteras.
Delårsbokslut inklusive prognos för 2013 per centrum presenteras av centrumcheferna;
Lisbeth Gibson, Ingalill Persson, Håkan Gadd, Olle Christmansson, Kristin Gahnström
Jonsson och Kenneth Westlund (ersättare för Jonas Törngren). Centrumcheferna
presenterar förslag på gemensamma åtgärder för att nå nollresultat, bl.a. besparingar
kring obs-platser, NÄVA och anhörigresor.
Olle Christmansson, primärvårdschef, presenterar lägesinformation och riskbedömning
med anledning av stafettläkarstoppet i Östersund.
Slutsatserna visar på behov av:
- utökad bemanning över sommaren vid Frösön och Z-gränds HC för att
tillgodose patientsäkerheten,
- pensionärspaket under hösten,
- förlängning av internstafettavtalen,
- god kommunikation (medborgare, personal, andra aktörer).
Föredragning tillhör ärende Delårsbokslut, se § 163.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ställer frågor och tackar alla för informationen och bra
presentationer.

Landstingsplan 2014-2016, inkl fastighetsinvesteringar presenteras av Karin
Jonsson, ekonomichef.
Justerandes sign
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Föredragning tillhör ärende Landstingsplan, se § 164
Likviditetsrapport presenteras av Annika Jonsson som lagt in utökad information
kring vindkraftsinvesteringen.
Föredragning tillhör ärende Likviditetsrapport, se § 156.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ställer frågor och tackar för informationen.

§ 118 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/6/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Patientförsäkringen LÖF
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Uppföljning av LÖF flyttas till landstingsstyrelsens sammanträde i augusti.
Samordningsförbundet i Jämtlands län presenteras av Marianne Ottersgård.
Länets kommuner, landstinget , försäkringskassan och arbetsförmedlingen samverkar
för att samordna rehabiliteringsinsatser. Det finns lokala samverkansgrupper i alla
kommuner, vilka under året har upprättat lokal verksamhetsplan för hur arbetet ska
bedrivas, kartlagt behoven för målgrupperna i respektive kommun inför 2013 och
deltagit i årlig utvärdering av gruppernas arbete tillsammans med tjänstemännen.
Gruppernas uppgift är dessutom att initiera och inspirera förbundsmedlemmarna att
ansöka om insatser, ansvara för att finansierade insatser drivs utifrån inlämnad ansökan
och skapa förutsättningar och möjligheter för insatsens genomförande i egen
organisation. Marianne presenterar de projekt som startats under 2012.
Ekonomi:
Resultat 2012: +1,0 mkr
Balansräkning: summa tillgångar 6,5 mkr, varav kassa/bank 6,4 mkr
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ställer frågor och tackar för informationen. Redovisningen
föranleder inga åtgärder.
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§ 119 Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/7/2013)
Personalpolitiska utskottet
Bengt Bergqvist (S) rapporterar från utskottets sammanträde 13 maj. Bland annat togs
följande punkter upp: motion från Mats El Kott om anställningsbeslut, avtalspension,
löneöversyn och arbetstidsmodellen.
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson (S) rapporterar att etiska utskottet inte haft något möte sedan sist.
Ann-Marie informerar om Föreningspunkten vid sjukhuset och om den kommande
PRIO-konferensen där Socialdepartementet deltar.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) rapporterar om ekonomiutskottets arbete. Numera har utskottet
möten varje månad. Vid senaste mötet behandlades bland annat det ekonomiska läget,
delårsbokslut, landstingsplan, primärvården och den gemensamma skrivningen till
regeringen. Moderaterna och Centerpartiet har valt att inte stå bakom skrivningen.
Thomas Andersson (C) informerar om att partiet lyft frågan direkt med sina
riksdagsledamöter.
FoU-rådet
Monalisa Norrman (V) rapporterar från FoU-rådets senaste möte. Bland annat togs
följande punkter upp: forskning inom primärvården, ansökan om externa medel, behov
av fler disputerade läkare, FoU-policy under handläggning, samarbete mellan
kommunerna, skapandet av regional forskarskola och FoU-dagen.

§ 120 Landstingsdirektörens rapport (LS/8/2013)
Tf landstingsdirektör Björn Ahlnäs rapporterar om följande punkter:
Utredning om service (Jonas Törngren)
Översyn/inventering av medlemskap i nätverk och organisationer (Björn Ahlnäs)
Miljöcertifiering enligt ISO 14001 (Åsa Paletun)
Produktions- och kapacitetsplanering inklusive instruktion om att ta fram statistik ur
Diveport (Nina Fållbäck Svensson)
Information om lokalisering/struktur för primärvården i Östersund efter beslut om
samordning av Odensala och Torvalla hälsocentraler. Fördelar och nackdelar om
Justerandes sign

Justerandes sign
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lokalisering till Odensala HC respektive gamla Försäkringskassans lokaler redovisas
(Olle Christmansson och Jan-Åke Lindroth)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen tackar för rapporteringen och bra presentationer.
2. Landstingsstyrelsen ser positivt på serviceutredningens arbete och uppmuntrar
fortsatt arbete med övriga verksamheter.

§ 121 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om anställningsstopp
(LS/615/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29. § 25 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om anställningsstopp
(LS/615/2013.

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om anställningsstopp.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Intäkter och kostnader
Landstingsstyrelsen temporärt och med
omedelbar verkan inför anställningsstopp för
samtliga verksamheter förutom personal inom
den direkta hälso- och sjukvården till dess att
ekonomin visar på ett positivt resultat. Bör
snabbutredas.

Motivering
Landstingsstyrelsen beslutade
2013-04-24 att anställningar
fortsättningsvis ska ske med
mycket stor restriktivitet. Beslut
om anställningar lyfts till
närmaste högre chefsnivå.
Arbetet med produktions- och
kapacitetsplanering undantas.
Rapportering ska ske varje
månad till landstingsstyrelsen.
Förslaget kräver inget ytterligare
beslut.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om anställningsstopp

Justerandes sign
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Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.
EKONOMIUTSKOTTES BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till initiativärendet.
Finn Cromberger (FP) yrkar att ärendet ska anses besvarat med de åtgärder
landstingsstyrelsen beslutat/vidtagit.
Harriet Jorderud (S) yrkar att formuleringen ändras till Förslaget föranleder ingen
ytterligare åtgärd.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget, Finn Crombergers och Christer
Siwertssons yrkande och finner sitt eget yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och ekonomiutskottets förslag och
finner sitt eget yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) reserverar sig till förmån för sitt
initiativärende.

§ 122 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om frysning av resor (LS/616/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 26 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om frysning av resor
(LS/616/2013).
Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om frysning av resor.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Intäkter och kostnader
Resor som inte påverkar den patientnära
hälso- och sjukvården och den dagliga driften
fryses tills vi har en ekonomi i balans. Bör
snabbutredas.

Motivering
Landstingsstyrelsen beslutade
2013-04-24 stopp omedelbart
införs för kurser, konferenser
och resor. Ska undantag ske från
kurser, konferenser och resor
lyfts beslutet till närmsta högre
chefsnivå. Arbetet med
produktions- och
kapacitetsplanering undantas.
Rapportering ska ske varje
månad till landstingsstyrelsen.
Förslaget kräver inget ytterligare
beslut.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om frysning av resor.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar att formuleringen ändras till Förslaget föranleder ingen
ytterligare åtgärd.
Finn Cromberger (FP) yrkar att ärendet ska anses besvarat med de åtgärder
landstingsstyrelsen beslutat/vidtagit.
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till initiativärendet.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt, Finn Crombergers och Christer Siwertssons
yrkande och finner sitt eget yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och ekonomiutskottets förslag och
finner sitt eget yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) reserverar sig till förmån för sitt
initiativärende.

§ 123 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om höjning av högkostnadsskyddet
(LS/617/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 27 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om höjning av
högkostnadsskyddet (LS/617/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om höjning av
högkostnadsskyddet.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Intäkter och kostnader
Högkostnadsskyddet höjs från dagens 900 till
1100 kr, helt i linje med Sveriges övriga
landsting. Bör snabbutredas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Motivering
Avgifter tas upp i
ekonomiutskottet vid annat
tillfälle. Förslagen behandlas i
kommande översyn av
avgifterna.
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Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om höjning av
högkostnadsskyddet.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget överlämnas till landstingsdirektören för att tas med i kommande översyn av
patientavgifterna.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget överlämnas till landstingsdirektören för att tas med i kommande översyn av
patientavgifterna.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Monalisa Norrman (V) yrkar att initiativärendet avslås.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Monalisa Norrmans yrkande och finner
sitt eget yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och ekonomiutskottets förslag och
finner sitt eget yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Initiativärendet bifalls.

Reservation
Monalisa Norrman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§ 124 Yrkande från Christer Siwertsson och Susanné
Wallner (M) om tillsättande av kriskommission
(LS/618/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 28 Yrkande från Christer
Siwertsson och Susanné Wallner (M) om tillsättande av kriskommission
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

12(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

(LS/618/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om tillsättande av
kriskommission.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Ledning och styrning
Mot bakgrund av att landstinget står inför
stora ekonomiska utmaningar och att vi
måste säkerställa att landstingets ekonomi
stärks, yrkar vi moderater på att en
kriskommission omedelbart införs.
Kommissionen ska bestå av en ledamot
från varje parti samt 4-6 medarbetare
direkt ur verksamheten. Deras uppgift blir
att för varje vecka följa upp och redovisa
till styrelsen hur det löpande arbetet utförs,
så att ett tydligt ekonomiskt utfall går att
utläsa. Centrumcheferna ska tydligare
redovisa sina planer för sina verksamheter,
personalkostnader, drift, inköp och allt
som rör verksamheten. Dessa planer ger
säkrare underlag för politiken.

Motivering
Förslaget kräver ändring i den
politiska organisationen.
Styrelsen har en lagreglerad
särskild roll i den kommunala
organisationen som inte kan tas
bort. Ekonomiutskottet kan ha
rollen och utskottet har utökats
under året och representeras nu
av alla partier. Mötena förstärks
även med centrumchefer. Fler
möten med ekonomiutskottet
ska inplaneras inför varje
styrelsemöte.
Förslaget bör avslås.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om tillsättande av
kriskommission.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar att formuleringen ändras till Förslaget föranleder ingen
ytterligare åtgärd.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

Finn Cromberger (FP) yrkar att ärendet ska anses besvarat med de åtgärder
landstingsstyrelsen beslutat/vidtagit.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt och Finn Crombergers yrkande och finner sitt
eget yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och ekonomiutskottets förslag och
finner sitt eget yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.

§ 125 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om omorganisation av landstingets
folkhälsoarbete (LS/619/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 29 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om omorganisation av landstingets
folkhälsoarbete (LS/619/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om omorganisation av
landstingets folkhälsoarbete.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Organisation
Folkhälsocentrum läggs ned och arbetet förs över
på en eller flera hälsocentraler. Dessa
hälsocentraler för särskilt uppdrag att bedriva
folkhälsa i hela länet, efter modell av det lyckade
arbetet med riskbruk. Bör snabbutredas.

Motivering
Förslaget föranleder ingen
åtgärd för närvarande varför det
bör avslås.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om omorganisation av
landstingets folkhälsoarbete.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
” Frågan om omorganisation är intressant då arbetet bör gå från strikt intellektuellt och
abstrakt till mer konkret och jordnära. Därför uppdras åt direktören att bereda en
förändring av landstingets folkhälsoarbete så att det blir mer knutet till primärvården.”
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till initiativärendet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget avslås.

Reservation
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande.

§ 126 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om konkurrensutsättning av
landstingshälsan (LS/620/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 30 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om konkurrensutsättning av
landstingshälsan (LS/620/2013).
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om
konkurrensutsättning av landstingshälsan.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Organisation
Konkurrensutsättning av landstingshälsan. Bör
snabbutredas.

Motivering
Utredning om Landstingshälsan
pågår. I utredningen ingår även
eventuell konkurrensutsättning.
Förslag till beslut ska behandlas
på landstingsstyrelsen i maj 2013.
Förslaget kräver inget ytterligare
beslut.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om
konkurrensutsättning av landstingshälsan.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.

§ 127 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om att Länstrafiken återställer sitt
underskott på 600.000 kronor (LS/621/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 31 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om att Länstrafiken återställer sitt
underskott på 600.000 kronor (LS/621/2013).
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om att Länstrafiken
återställer sitt underskott på 600.000 kronor.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Intäkter och kostnader
Motivering
Länstrafiken återställer underskott 600 000 kronor. Det är inte aktuellt för
Bör snabbutredas.
närvarande att ställa krav på
detta varför ärendet bör avslås.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om att Länstrafiken
återställer sitt underskott på 600.000 kronor.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar ”bifall till förslaget då en rättslig dom nyligen utfallit till
länstrafikens fördel, varvid 1,5 miljoner kronor kan friställas.”

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

Förslaget avslås.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) reserverar sig till förmån för sitt eget
initiativärende.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

§ 128 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om minskad ram till
Regionförbundet (LS/622/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 32 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om minskad ram till
Regionförbundet (LS/622/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om minskad ram till
Regionförbundet.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Intäkter och kostnader
Ramuppräkningen till Regionförbundet uteblir på
grund av rådande ekonomisk situation i
landstinget. Bör snabbutredas.

Motivering
Det är inte aktuellt för
närvarande att göra detta varför
ärendet bör avslås.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om minskad ram till
Regionförbundet.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till initiativärendet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Christer Siwertssons
yrkande och finner ekonomiutskottets förslag antaget.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget avslås.

Reservation
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) reserverar sig till förmån för sitt eget
initiativärende.

§ 129 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om att Rett Center återställer själv
sitt underskott från 2012 på 800.000 kronor
(LS/623/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 33 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om att Rett Center återställer själv
sitt underskott från 2012 på 800.000 kronor (LS/623/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om att Rett Center
återställer själv sitt underskott från 2012 på 800.000 kronor.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Intäkter och kostnader
Rett Center återställer själv sitt underskott från
2012 på 800 000 kronor. Bör snabbutredas.

Motivering
Översyn om framtida driftform
och huvudmannaskap för Rett
Center pågår. Innan översynen är
klar bör beslut om återställande
inte fattas varför förslaget bör
avslås.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om att Rett Center
återställer själv sitt underskott från 2012 på 800.000 kronor.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till initiativärendet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Christer Siwertssons
yrkande och finner ekonomiutskottets förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget avslås.

Reservation
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) reserverar sig till förmån för sitt eget
initiativärende.

§ 130 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om sjukresetaxi (LS/624/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 34 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om sjukresetaxi (LS/624/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om sjukresetaxi.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Intäkter och kostnader
Höj ålderstillämpningen (+80) för taxiresa till 85
år och låt det medicinska behovet styra. Bör
snabbutredas.

Motivering
Förslaget ingår i
sjukreseutredningen.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om sjukresetaxi.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till initiativärendet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Christer Siwertssons
yrkande och finner ekonomiutskottets förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) reserverar sig till förmån för sitt eget
initiativärende.

§ 131 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om stopp för nyttjandet av
stafettläkare inom Östersunds primärvårdsområde
(LS/625/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 35 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om stopp för nyttjandet av
stafettläkare inom Östersunds primärvårdsområde (LS/625/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om stopp för
nyttjandet av stafettläkare inom Östersunds primärvårdsområde.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

Intäkter och kostnader
Ett omedelbart stopp för nyttjande av
stafettläkare inom Östersunds
primärvårdsområde. Bör snabbutredas.

Motivering
Landstingsstyrelsen beslutade
2013-04-24 att för Östersunds
primärvårdsområde införa
stafett- och arvodesläkarstopp
från och med 1 juni 2013.
Förslaget kräver inget ytterligare
beslut.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om stopp för
nyttjandet av stafettläkare inom Östersunds primärvårdsområde.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.

§ 132 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om att dubbel patientavgift införs
vid uteblivna patientbesök (LS/626/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 36 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om att dubbel patientavgift införs
vid uteblivna patientbesök (LS/626/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om att dubbel
patientavgift införs vid uteblivna patientbesök.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

Intäkter och kostnader
Dubbel patientavgift införs vid uteblivna
patientbesök.
Bör snabbutredas.

Motivering
Avgifter tas upp i
ekonomiutskottet vid annat
tillfälle. Förslaget behandlas i
kommande översyn av
patientavgifterna.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om att dubbel
patientavgift införs vid uteblivna patientbesök.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget överlämnas till landstingsdirektören för att tas med i kommande översyn av
patientavgifterna.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget överlämnas till landstingsdirektören för att tas med i kommande översyn av
patientavgifterna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget överlämnas till landstingsdirektören för att tas med i kommande översyn av
patientavgifterna.

§ 133 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om uthyrning av lokaler
(LS/627/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 37 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om uthyrning av lokaler
(LS/627/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om uthyrning av
lokaler.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

nedanstående.
Intäkter och kostnader
Outnyttjade lokaler hyrs ut. Bör snabbutredas.

Motivering
Översyn av användningen av
landstingets lokaler är ständigt
pågående. Outnyttjade lokaler
hyrs ut i den mån sådana finns
och intresserade hyresgäster
finns. Förslaget kräver inget
ytterligare beslut.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om uthyrning av
lokaler.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.

§ 134 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om översyn av administrationen
(LS/628/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 38 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om översyn av administrationen
(LS/628/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om översyn av
administrationen.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

nedanstående.
Organisation
Landstingsstyrelsen låter omedelbart extern
kompetens göra en total och grundlig översyn av
landstingets administration i jämförelse med de
bästa/mest lyckade landstingen. Bör
snabbutredas.

Motivering
Landstingsstyrelsen beslöt i april
2013 om att genomföra en
utredning av administrationen.
Utredningen utförs med stöd av
extern utredare och ska vara klar
i höst.
Inget ytterligare beslut behövs i
frågan.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om översyn av
administrationen.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.

§ 135 Initiativärende från Christer Siwertsson och
Susanné Wallner (M) om tillsättande av beslutscontroller
(LS/639/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 39 Initiativärende från
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om tillsättande av beslutscontroller
(LS/639/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om tillsättande av
beslutscontroller.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Ledning och styrning
Landstingsstyrelsen inför, parallellt med
kriskommissionen, en ”beslutscontroller” som
stödjer kriskommissionens arbete för en ekonomi
i balans. Bör snabbutredas.

Motivering
Ekonomiutskottet kan ha rollen
och utskottet har utökats under
året och representeras nu av alla
partier. Mötena förstärks även
med centrumchefer. Fler möten
med ekonomiutskottet ska
inplaneras, inför varje
styrelsemöte.
Förslaget bör avslås.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om tillsättande av
beslutscontroller.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Förslaget avslås.

Yrkanden
Susanné Wallner (M) yrkar bifall till initiativärendet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Susanné Wallners
yrkande och finner ekonomiutskottets förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget avslås.

Reservation
Susanné Wallner, Christer Siwertsson (båda M) och Finn Cromberger (FP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Susanné Wallners yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 136 Initiativärende från Thomas Andersson m.fl. (C) om
förbättrad ekonomistyrning inom Jämtlands läns
landsting (LS/595/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 40 Initiativärende från
Thomas Andersson m.fl. (C) om förbättrad ekonomistyrning inom Jämtlands
läns landsting.

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda ett
initiativärende från Thomas Andersson med flera (C) om förbättrad ekonomistyrning
inom Jämtlands läns landsting.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.
Ledning och styrning
1. Uppföljningen av verksamheten och det
ekonomiska resultatet behöver förbättras
och kvalitetssäkras. Detta för att kunna
vidta åtgärder och dessa i tid.
Prognoserna måste bli bättre
underbyggda.
2. I syfte att nå en förbättrad
ekonomistyrning ute i verksamheten ger
vi centrumcheferna en förstärkt
ekonomisk support. Det ger bättre
budgetar, uppföljning och prognoser.
3. Centerpartiet är inte främmande för att
utöka ekonomiutskotten med två externa
ledamöter. På detta sätt får vi in specifik
kompetens inom det ekonomiska
området. De ska framförallt följa arbetet
med den ekonomiska styrprocessen och
åtgärdsplaner. Ledamöterna kan
adjungeras till utskottet

Justerandes sign

Justerandes sign

Motivering
Ekonomiutskottet har utökats
under året och representeras nu
av alla partier. Mötena kan
förstärkas även med
centrumchefer.
Fler möten med
ekonomiutskottet ska inplaneras,
inför varje styrelsemöte.
Förslag 1 och 2 bör överlämnas
till landstingsdirektören och
beaktas i det fortsatta arbetet
med ekonomistyrningen.
Förslag 3. I ett utskott kan endast
ledamöter i det organ som
utskottet tillhör ingå. Utskottet
kan
tillkalla särskild sakkunnig som
kan få meddela de upplysningar
som begärs och yttra sig vad
avser de lämnade upplysningarna.
Förslaget kan inte genomföras
som det är beskrivet.
Kompetensfrågan bör i stället
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4. Att en budget tilldelas medel för
investeringar innebär inte automatiskt att
de får genomföras. Samtliga investeringar
över 1 miljon kronor ska underställas
ekonomiutskottet för
igångsättningsbeslut. I underlaget för
beslut ska finnas krav på behovet av
investeringen, finansiering av densamma
samt hur driftkostnaderna ska finansieras.
5. Verksamheten ska ständigt genomgå
förändrings- och effektiviseringsarbete.
Dessa ska bl.a. prioritera nya
innovationer, exempelvis sjuksköterskor
kan ta över vissa arbetsuppgifter av
läkare. Även om det förekommer
aktiviteter redan idag behöver vi
intensifiera arbetet. Uttalade budgetkrav
ska avkrävas och förankras.
Centrumcheferna ska involveras i
budgetarbetet i större omfattning.
6. För att underlätta styrningen av
landstinget arbetar man med nyckeltal. En
översyn av dessa bör ske och antalet bör
minska för att underlätta för förståelsen
ute i organisationen. Framförallt gäller det
att ta fram kvantifierbara ekonomiska
mål.
Intäkter och kostnader
7. Att sälja tjänster och ledig kapacitet kan
innebära ökade intäkter. Vi måste bli
bättre på att utnyttja de befintliga
resurserna i syfte att skapa nya intäkter
framförallt från externa aktörer.
Finansieringsprincipen ska gälla. Det
innebär att alla förvaltningar måste
säkerställa att medel som finns tillgängliga
söks / återsöks.
Övrigt
8. Regionförbundet bör få i uppdrag att
arbeta med kompetensförsörjning kring
svårrekryterad arbetskraft. De skall arbeta
med bemanningsverksamhet i hela länet.
Landstinget har behov av läkare och
Justerandes sign

Justerandes sign

lösas inom förvaltningen.
Förslag 4 kräver ändring i
reglementet för
landstingsstyrelsen och
landstingsstyrelsens
delegationsbestämmelser.
I reglerna för ärendehantering
finns redan de krav på underlag
som förslagsställaren vill införa.
Förslag 5 och 6 hanteras redan
inom ramen för arbetet med
produktions- och
kapacitetsplanering och kräver
inget ytterligare beslut.

Motivering
Allmän uppmaning. Landsting
har enligt de kommunala
kompetensreglerna begränsade
möjligheter att sälja tjänster och
ledig produktionskapacitet.
Förslaget kräver inget ytterligare
beslut.

Motivering
Redan pågående uppdrag för
regionförbundet.
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sjuksköterskor med specialistkunskap.
Aktiviteter skall bidra till att minska
kostnader för landsting bl.a. genom
minskade kostnader för stafettläkare.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Thomas Andersson m.fl. (C) om förbättrad ekonomistyrning inom
Jämtlands läns landsting.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Förslag 1, 2, 5, 6 och 7 överlämnas till landstingsdirektören för att beaktas i det
fortsatta arbetet med ekonomistyrning och produktions- och
kapacitetsplanering.
2. Förslag 3 och 8 avslås.
3. Förslag 4 föranleder ingen ytterligare åtgärd.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Förslag 1, 2, 5, 6 och 7 överlämnas till landstingsdirektören för att beaktas i det
fortsatta arbetet med ekonomistyrning och produktions- och
kapacitetsplanering.
2. Förslag 3 och 8 avslås.
3. Förslag 4 föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Thomas Andersson (C) yrkar bifall till förslag 2.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Thomas Anderssons
yrkande och finner ekonomiutskottets förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Förslag 1, 2, 5, 6 och 7 överlämnas till landstingsdirektören för att beaktas i det
fortsatta arbetet med ekonomistyrning och produktions- och
kapacitetsplanering.
2. Förslag 3 och 8 avslås.
Justerandes sign

Justerandes sign
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3. Förslag 4 föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Thomas Andersson, Berit Johansson (båda C), Christer Siwertsson, Susanné Wallner
(båda M) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Thomas
Anderssons yrkande.

§ 137 Åtgärdsförslag från Thomas Andersson och Berit
Johansson (C) med anledning av det ekonomiska läget
(LS/687/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet, 2013-04-29, § 41 Åtgärdsförslag från
Thomas Andersson och Berit Johansson (C) med anledning av det ekonomiska
läget (LS/687/2013)

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
åtgärdsförslag från Thomas Andersson och Berit Johansson båda (C) med anledning av
det ekonomiska läget.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.

Organisation
1. Vi stödjer en konkurrensutsättning av
Landstingshälsan.

Ledning och styrning
2. Snabbare genomförande av beslut och
uppföljning.

3. Vi föreslår tätare ekonomiredovisning till
styrelsen/ekonomiutskott, preliminära
Justerandes sign

Justerandes sign

Motivering
Utredning om Landstingshälsan
pågår. I utredningen ingår även
eventuell konkurrensutsättning.
Förslag till beslut ska behandlas
på landstingsstyrelsen i maj 2013
Motivering
Ekonomiutskottet har utökats
under året och representeras nu
av alla partier. Mötena ska
förstärkas även med
centrumchefer. Fler möten med
ekonomiutskottet ska inplaneras,
inför varje styrelsemöte.
Det blir svårt att genomföra en
tätare ekonomirapportering till
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rapporter varje vecka eller två gånger per
månad. Om detta kan ske genom
befintliga system behövs utbildning om
var vi hittar informationen.

4. Fråga landstingets medarbetare om tre
realistiska genomförbara besparingar,
effektiviseringar, intäktsökningar
omgående.

Intäkter och kostnader
5. En snabb översyn görs på vilka
engångsinstrument landstinget använder
exempelvis vid operationer och kostnader
för dessa, samt om det finns säkra och
billigare alternativ.
Övrigt
6. Presentation omgående av
genomlysningen av vilka nätverk vi tillhör.
7. Att sjukskrivningstalet redovisas i
kommande månadsrapporter.
8. Se över om kapitalförvaltningen kan
upphandlas hos annan aktör, eller skötas
av vår bank.

politiken med hänsyn till
mötestiderna. Ska ett sådant
förslag få verkan behöver
styrelsen sammanträda oftare än
idag. Innan det kan ske bör
frågan närmare utredas.
Förslaget bör därför avslås.
Det bör utredas under vilka
förutsättningar förtroendevalda
själva kan söka information i
landstingets uppföljningssystem.
Om förutsättningar för detta
finns bör de förtroendevalda
erbjudas utbildning i hur man
hämtar fram data ur
uppföljningssystemen.
Förbättringsförslag från
medarbetare hanteras redan idag.
Förslagen samlas på Leansidan.
Landstingets arbetsplatsträffar
ska utvecklas och få mer
utvecklande karaktär. Förslaget
kräver inget ytterligare beslut.
Motivering
Landstingsdirektören bör få i
uppdrag att göra en översyn
enligt förslaget.

Motivering
Utredning pågår. Läget i
utredningen ska rapporteras på
landstingsstyrelsen i maj 2013
Rapportering sker från och med
april månad 2013.
Landstingsdirektören har
påbörjat en översyn av
landstingets kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
Åtgärdsförslag från Thomas Andersson och Berit Johansson (C) med anledning av det
ekonomiska läget

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Justerandes sign

Justerandes sign
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1. Förslag 3 om tätare ekonomiredovisning till styrelsen/ekonomiutskott,
preliminära rapporter varje vecka eller två gånger per månad avslås.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag utreda att förutsättningarna för och, om
förutsättningar finns, ge utbildning till förtroendevalda att själva söka data i
landstingens system (förslag 3).
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att göra en översyn över vilka
engångsinstrument landstinget använder exempelvis vid operationer och
kostnader för dessa, samt undersöka om det finns säkra och billigare alternativ
än de som används idag (förslag 5).
4. Förslag 2, 4 och 7 överlämnas till landstingsdirektören för att beaktas i det
fortsatta arbetet med ekonomistyrning och rapportering och produktions- och
kapacitetsplanering.
5. Informationen enligt punkt 1 läggs till handlingarna.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Förslag 3 om tätare ekonomiredovisning till styrelsen/ekonomiutskott,
preliminära rapporter varje vecka eller två gånger per månad avslås.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag utreda att förutsättningarna för och, om
förutsättningar finns, ge utbildning till förtroendevalda att själva söka data i
landstingens system (förslag 3).
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att göra en översyn över vilka
engångsinstrument landstinget använder exempelvis vid operationer och
kostnader för dessa, samt undersöka om det finns säkra och billigare alternativ
än de som används idag (förslag 5).
4. Förslag 2, 4 och 7 överlämnas till landstingsdirektören för att beaktas i det
fortsatta arbetet med ekonomistyrning och rapportering och produktions- och
kapacitetsplanering.
5. Informationen enligt punkt 1 läggs till handlingarna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Förslag 3 om tätare ekonomiredovisning till styrelsen/ekonomiutskott,
preliminära rapporter varje vecka eller två gånger per månad avslås.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag utreda att förutsättningarna för och, om
Justerandes sign

Justerandes sign
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förutsättningar finns, ge utbildning till förtroendevalda att själva söka data i
landstingens system (förslag 3).
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att göra en översyn över vilka
engångsinstrument landstinget använder exempelvis vid operationer och
kostnader för dessa, samt undersöka om det finns säkra och billigare alternativ
än de som används idag (förslag 5).
4. Förslag 2, 4 och 7 överlämnas till landstingsdirektören för att beaktas i det
fortsatta arbetet med ekonomistyrning och rapportering och produktions- och
kapacitetsplanering.
5. Informationen enligt punkt 1 läggs till handlingarna.

§ 138 Åtgärdsförslag från Finn Cromberger (FP) med
anledning av det ekonomiska läget (LS/688/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 42 Åtgärdsförslag från Finn
Cromberger (FP) med anledning av det ekonomiska läget (LS/688/2013).

Ärendebeskrivning
Ekonomiutskottet fick av landstingsstyrelsen 2013-04-24 i uppdrag att bereda
åtgärdsförslag från Finn Cromberger (FP) med anledning av det ekonomiska läget.
Ärendet bör hanteras gemensamt med liknande ärenden från övriga partier enligt
nedanstående.

Organisation
1. Skyndsamt förbereda landstinget och
företagshälsovården att det under 2014 blir
extern utförare som bedriver landstingets
företagshälsovård.

2. Total översyn av primärvårdens struktur i
hela länet med avsikt att minska
primärvårdens strukturella underskott,
innebärande att antal HC kan reduceras
och/eller eventuellt ersättas av ”filialer”.
3. Utred om ett antal
Justerandes sign

Justerandes sign

Motivering
Utredning om Landstingshälsan
pågår. I utredningen ingår även
eventuell konkurrensutsättning.
Förslag till beslut ska behandlas
på landstingsstyrelsen i maj
2013.
Förslagen täcks av det uppdrag
som Centrumchef för
Primärvård ska presentera för
ekonomiutskottet i augusti samt
det förslag till ändrad
resultatindelning för den
landstingsdrivna primärvården
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distriktssköterskemottagningar, förstärkta
med tillfälliga läkarresurser, kan etableras i
länet som komplement till kvarvarande
HC.

som ska presenteras för
ekonomiutskottet 14 maj.

4. Utred förutsättningarna och ekonomin av
en total koncentration i Östersund från
nuvarande flera HC till en gemensam
sådan lokaliserad i ett ur
kommunikationssynpunkt centralt läge.
5. Utred förutsättningar för att HC kan nås
genom SVR som lämnar råd och kan boka
besök, eller vidaresända samtal till HC.
Detta för att höja tillgängligheten och
avlasta HC som då får mer tid till fysisk
patientkontakt.
6. Uppdra åt den beredning som gör en
översyn av den politiska organisationen att
även planera för hur ”politiken” skall se ut
vid en regionbildning 2015. Inom given
budgetram.
7. Genomlys totala administrationen för att
hitta effektiviseringsvinster.

8. Genomlys den politiska budgeten för att
spara 15-20% under 2013, vilket kan
innebära nedläggning av en beredning,
färre sammanträden och färre
sammanträdesdagar. I värsta scenariot
minskat partistöd.

Ledning och styrning
9. I samråd med styrelsen, bilda en
konstellation om 2-3 personer som
fungerar som landstingets
Justerandes sign

Justerandes sign

Frågan ingår i uppdraget till den
särskilda beredningen för
översyn av den politiska
organisationen efter 2014.
Förslaget bör avslås.
Landstingsstyrelsen beslöt i april
2013 om att genomföra en
utredning av administrationen.
Utredningen utförs med stöd av
extern utredare och ska vara klar
i höst.
Inget ytterligare beslut behövs i
frågan.
Den särskilda beredningen för
översyn av den politiska
organisationen efter 2014 har i
uppdrag att besvara en motion
från Miljöpartiet i frågan.
Svaret på motionen bör
avvaktas innan ytterligare
åtgärder vidtas. Inom den
politiska organisationen bör
dock stor återhållsamhet visas.
Förslaget bör avslås.
Motivering
Förslaget kräver ändring i den
politiska organisationen.
Styrelsen har en lagreglerad
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”kriskommission” och träffar den
administrativa ledningen varje vecka för att
”stämma av” läget regelbundet. Vid
oväntade för landstinget obehagliga
medicinska eller ekonomiska händelser
snabbt inkalla hela styrelsen.

särskild roll i den kommunala
organisationen som inte kan sta
bort. Ekonomiutskottet kan ha
rollen och utskottet har utökats
under året och representeras nu
av alla partier. Mötena förstärks
även med centrumchefer. Fler
möten med ekonomiutskottet
ska inplaneras, inför varje
styrelsemöte.
Förslaget bör avslås.
10. Bara göra sådana investeringar 2013 och
Förteckning över planerade
2014 som är nödvändiga, eller förbilligar
investeringar ska presenteras för
verksamheten.
ekonomiutskottet.
11. Arbeta aktivt med uppmuntran av
Förslaget hanteras inom ramen
kompetensöverföring mellan yrkesgrupper, för arbetet med produktionssärskilt från läkare till sjuksköterskor.
och kapacitetsplanering.
Införskaffa kompetenta beslutstöd, typ
SVR:s.
12. Säkerställa att varken Norrtåg eller
nuvarande Länstrafiken inte kan överskrida
de kostnadsramar som givits av landstinget
enligt de krav revisorerna framfört.
13. Undersöka möjligheten att förhindra egen
personal att ”stafetta” på ledig tid.

Intäkter och kostnader
14. Införa ett omedelbart ”stopp” för kurser o
konferenser, för både förtroendevalda och
anställda. Säkerhetsventil, ”farfar/mor”
blir landstingsstyrelsens ordförande kontra
landstingsdirektör.

15. Efter beräkning, föreslå
styrelse/fullmäktige att
högkostnadsskyddet snarast möjligt höjs
till den av staten rekommenderade nivån,
från nuvarande 900 kr till föreslagna 1 100
kr.

Tätare finansieringsdialog bör
genomföras. 4 gånger per år kan
vara lämpligt.
Bisysslereglerna reglerar detta.
Delen om arbetshindrande kan
vara tillämpbar. Centrumchefers
ansvar. Förslaget bör avslås.
Motivering
Landstingsstyrelsen beslöt i april
2013 om restriktioner för
deltagande i kurser och
konferenser. Farfarsprincipen
gäller.
Inget ytterligare beslut behövs i
frågan.
Avgifter tas upp i
ekonomiutskottet vid annat
tillfälle. Förslagen behandlas i
kommande översyn av
avgifterna.

16. Efter beräkning, föreslå
styrelse/fullmäktige att avgiftsbefrielse för
Justerandes sign

Justerandes sign
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barn och ungdomar intill 20-årsdagen
snarast upphör. Men med klargörande att
förälders högkostnadsskydd med
automatik går in vid en viss nivå.
17. Efter snabb utredning föreslå
styrelse/fullmäktige att ingen får
sjuktransport av åldersskäl utan blott av
medicinska skäl.

Förslaget ingår i
sjukreseutredningen.

18. Efter utredning av konsekvenserna,
eventuellt höja sjukreseersättningen med
egen bil till 18 kr per mil t.o.m. m 2014.

Förslaget ingår i
sjukreseutredningen.

19. Snarast införa ”straffavgift” för uteblivna
patientbesök. Men först garantera att man
har ett enkelt system för avbokning och
även en påminnelsefunktion om det
planerade besöket
20. Göra en total översyn av sjukvårdens
avgifter o taxor med sikte på en 10-15%-ig
höjning. (En betydligt kraftigare höjning
förespråkas vid intyg för körkort efter
rattonykterhet).
Övrigt
21. Införa ”Farfarsprincipen” generellt och
strikt i hela landstinget resten av 2013.

22. Snabbutreda införandet av hälsoval, LOV,
inom hörselvården, i första hand
hörselutprovningar samt även undersöka
möjligheten att införa LOV inom
hjälpmedelsverksamheten.

23. Avbolagisera Länstrafiken som ombildas
till kommunal nämnd.
Justerandes sign

Justerandes sign

Motivering
Principen har införts för
anställningar, resor, utbildning
mm enligt beslut i
Landstingsstyrelsen april.
Förslaget bör avslås.
Landstingsstyrelsen beslöt i
mars 2013 att ge
landstingsdirektören uppdrag
att genomföra en
marknadsundersökning vars
resultat ska rapporteras till
styrelsen senast i augusti 2013
med förslag till ställningstagande
angående upphandling eller
införande av vårdvalssystem.
Inget ytterligare beslut behövs i
frågan.
Bolaget ägs av Regionförbundet
och är därmed ingen fråga för
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landstinget.
Förslaget bör avslås.
24. Förbereda en uppvaktning hos staten &
Ekonomiutskottet bör få i
riksdagen & regeringen där landstingets
uppdrag att förbereda en
prekära ekonomiska situation beskrivs med uppvaktning hos regeringen i
önskemål om en för landstinget rimligare
frågan.
fördelning av statliga medel.
25. Säkerställa att alla i chefsposition
Ingår i uppdraget för att klara
kontinuerligt erhåller miljöutbildning samt EMAS certifieringen.
att landstinget fortsätter att var
Inget ytterligare beslut behövs i
miljöcertifierat enligt ISO 14001 och
frågan.
EMAS.

Beslutsunderlag
Åtgärdsförslag från Finn Cromberger (FP) med anledning av det ekonomiska läget.

Tjänstemannaförslag
1. Landstingsdirektören får i uppdrag att presentera investeringsplan för
ekonomiutskottet (förslag 10).
2. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
a) Ekonomiutskottet får i uppdrag att förbereda en uppvaktning hos
regeringen där landstingets prekära ekonomiska situation beskrivs med
önskemål om en för landstinget rimligare fördelning av statliga medel
(förslag nr 24).
b) Landstingsdirektören får i uppdrag att planera för genomförande av fyra
finansieringsdialoger med Regionförbundet om finansieringen av
kollektivtrafiken (förslag 12).
c) Förslag 11 överlämnas till landstingsdirektören för att beaktas i det fortsatta
arbetet med produktions- och kapacitetsplanering.
d) Förslag 15-16, 19-20 överlämnas till landstingsdirektören för att tas med i
kommande översyn av patientavgifterna.
e) Förslag 6, 8, 9, 13, 21och 23 avslås.
f) Förslag 1- 5, 7, 14, 17-18, 22 och 25 föranleder ingen ytterligare åtgärd.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
1. Landstingsdirektören får i uppdrag att presentera investeringsplan för
ekonomiutskottet (förslag 10).
Justerandes sign

Justerandes sign
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2. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
a) Ekonomiutskottet får i uppdrag att förbereda en uppvaktning hos regeringen
där landstingets prekära ekonomiska situation beskrivs med önskemål om en för
landstinget rimligare fördelning av statliga medel (förslag nr 24).
b) Landstingsdirektören får i uppdrag att planera för genomförande av fyra
finansieringsdialoger med Regionförbundet om finansieringen av
kollektivtrafiken (förslag 12).
c) Förslag 11 överlämnas till landstingsdirektören för att beaktas i det fortsatta
arbetet med produktions- och kapacitetsplanering.
d) Förslag 15-16, 19-20 överlämnas till landstingsdirektören för att tas med i
kommande översyn av patientavgifterna.
e) Förslag 6, 8, 9, 13, 21och 23 avslås.
f) Förslag 1- 5, 7, 14, 17-18, 22 och 25 föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Finn Cromberger yrkar följande angående förslag 5:
”Skyndsamt utröna de effektiviseringsvinster som förmodligen finns vid ett vidgat
samarbete mellan SVR och Hälsocentralerna. Kanske alltid ringa SVR som första
kontakt och därefter bli ”lotsad”.
Finn Cromberger yrkar bifall till förslag 8, 12-13.
Finn Cromberger yrkar följande tillägg angående förslag 24:
”Först vidta alla görliga åtgärder för att nå ekonomi i balans innan en uppvaktning av
regeringen kan ske. Finns ingen anledning att ”uppvakta” om landstinget inte gjort sin
”fulla hemläxa” vad avser ekonomi. Jämtlands läns landsting måste i alla avseenden
kunna tåla en jämförelse med landets övriga sjukvårdshuvudmän först.”
Ann-Marie Johansson (S) yrkar på följande ändring i motiveringen till förslag 22:
”Landstingsstyrelsen beslöt i mars 2013 att ge landstingsdirektören i uppdrag att i
arbetet med produktions- och kapacitetsplanering prioritera hörselvården. Skulle det
visa sig att problemen inom hörselvården kvarstår får styrelsen på nytt ta upp frågan om
marknadsundersökning. Hörselvården är för närvarande i fas och inget behov av
marknadsundersökning föreligger.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna-Marie Johanssons (S) ändringsyrkande och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande angående förslag 5 och
Justerandes sign

Justerandes sign
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finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande angående förslag 8, 12
och 13 och finner det avslaget.
Ordförande ställer proposition på Finn Crombergers yrkande angående förslag 24 och
finner det avslaget.
Ordförande ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att presentera investeringsplan för
ekonomiutskottet (förslag 10).
2. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
a) Ekonomiutskottet får i uppdrag att förbereda en uppvaktning hos regeringen
där landstingets prekära ekonomiska situation beskrivs med önskemål om en
för landstinget rimligare fördelning av statliga medel (förslag nr 24).
b) Landstingsdirektören får i uppdrag att planera för genomförande av fyra
finansieringsdialoger med Regionförbundet om finansieringen av
kollektivtrafiken (förslag 12).
c) Förslag 11 överlämnas till landstingsdirektören för att beaktas i det fortsatta
arbetet med produktions- och kapacitetsplanering.
d) Förslag 15-16, 19-20 överlämnas till landstingsdirektören för att tas med i
kommande översyn av patientavgifterna.
e) Förslag 6, 8, 9, 13, 21och 23 avslås.
f) Förslag 1- 5, 7, 14, 17-18, 22 och 25 föranleder ingen ytterligare åtgärd.
g) Följande ändring förs in i motiveringen till förslag 22: ”Landstingsstyrelsen
beslöt i mars 2013 att ge landstingsdirektören i uppdrag att i arbetet med
produktions- och kapacitetsplanering prioritera hörselvården. Skulle det visa sig
att problemen inom hörselvården kvarstår får styrelsen på nytt ta upp frågan
om marknadsundersökning. Hörselvården är för närvarande i fas och inget
behov av marknadsundersökning föreligger.”

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 139 Svar på granskning av Externa vårdgivare
(LS/377/2013)
Ärendebeskrivning
Lanstingets revisionskontor har granskat om landstingsstyrelsen har en tillfredsställande
intern kontroll vid utbetalning av ersättning enligt nationella taxan till externa vårdgivare
som tillhandahåller läkar- och sjukgymnasttjänster. De övergripande revisionsfrågorna
har varit att undersöka om det finns en tillfredsställande styrning/reglering av den
interna kontrollen i form av rutiner, riktlinjer etc. om det finns en tydlig
ansvarsfördelning och uppföljning av den interna kontrollen samt om det vidtas
åtgärder med anledning av uppföljningen.
Granskningen har omfattat dokumentanalyser och intervjuer med representanter från
beställarenheten.
Inom landstingsdirektörens stab har ett svar utarbetats, för överlämnande till
landstingets
revisorer.

Beslutsunderlag
Svar på revisorernas granskning av externa vårdgivare
Skrivelse Granskning av externa vårdgivare
Rapport Granskning av externa vårdgivare

Landstingsdirektörens förslag
Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

§ 140 Svar på granskning av Ädelavtal (LS/321/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisionskontor har genomfört en granskning av samverkansavtalen mellan
landstinget och länets kommuner (Ädelavtalen). Syftet har varit att granska om det finns
ändamålsenliga samverkansformer för översyn av samverkansavtalen, om det finns
ändamålsenliga samverkansavtal och om det finns ändamålsenliga rutiner för hur
samverkansavtalen ska följas upp.
Granskningen har avgränsats till samverkansavtalen som reglerar läkarinsatserna inom
särskilt boende inom den kommunala hälso- och sjukvården. Uppgifterna har inhämtats
via intervjuer och enkätundersökning till berörda inom landstinget och inom tre av
Justerandes sign

Justerandes sign
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länets kommuner (Berg, Strömsund och Östersund).
Inom landstingsdirektörens stab har ett svar utarbetats, för överlämnande till
landstingets revisorer.

Beslutsunderlag
Svar på revisorernas granskning av Ädelavtal
Skrivelse Granskning av Ädelavtal
Rapport Granskning av ädelavtalen

Landstingsdirektörens förslag
Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

§ 141 Remissvar av delbetänkandet Patientlag (SOU
2013:2) (LS/310/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har beretts möjlighet att lämna remissvar på delbetänkande av
den s k Patientmaktsutredningen, Patientlag SOU 2013:2.
Landstingets yttrande ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 2013-05-31.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2)
Yttrande över delbetänkande patientlag (SOU 2013:2), LS/310/2013

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M), Thomas Andersson och Berit
Johansson (båda C) och Finn Cromberger (FP) yrkar på följande ändring:
”Vi delar inte landstingsdirektörens negativa syn på valmöjligheter i vården och att detta
skulle riskera landstingets existens. Vi menar att ökad makt för patienten är bra och att
valmöjligheter bidrar till att hälso- och sjukvård utvecklas för våra patienters bästa.
Vi yrkar att:
Landstinget tillstyrker utredningens förslag.”

Justerandes sign

Justerandes sign
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Proposition
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag punkt 1 och Christer
Siwertsson m.fl. yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag punkt 2 och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M), Thomas Andersson och Berit
Johansson (båda C) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt eget yrkande.

§ 142 Remissvar om katastrofmedicin som en del av
svenska insatser utomlands m.m. Ds 2013:7
(LS/350/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har beretts tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets remiss
om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.
En katastrofmedicinsk insats utomlands är en statlig insats, beslut om insats får fattas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (för närvarande
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB). Regeringen har det yttersta
ansvaret för dessa insatser, dock förfogar inte staten över de operativa hälso- och
sjukvårdsresurserna – det gör landstingen, som därmed föreslås vara
sjukvårdshuvudmän och vårdgivare i aktuella situationer. Vidare ansvarar Socialstyrelsen
för den medicinska delen vid en katastrofinsats utomlands. Enligt remissen föreslås
Socialstyrelsen teckna avtal med lämpligt landsting om sjukvårdshuvudmannaskapet och
vårdgivaransvaret för hälso- och sjukvård som ges utomlands med stöd av
katastrofmedicinska insatslagen. Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt
katastrofmedicinska insatslagen skall upprätthållas av landstingen i Stockholms, Västra
Götalands, Skånes, Östergötlands, Uppsalas och Västerbottens län.
Remissen föreslår en utvidgning av den personkrets som kan komma i åtnjutande av
katastrofmedicin som en del av svenska insatser i utlandet. Enligt nuvarande lagstiftning
Justerandes sign
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(katastrofmedicinska insatslagen) ges stöd till människor med hemvist i Sverige. Förslaget
innebär en ändring och utvidgning av personkretsen till människor med anknytning till
Sverige. Därigenom överensstämmer katastrofmedicinska insatslagens personkrets med
konsulära katastrofinsatslagens personkrets. Vidare föreslås att insatser även ska kunna
ges till personer från s.k. tredje land, beslut om sådana insatser skall fattas av regeringen.
I övrigt innehåller promemorian slutsatser och klarlägganden inom t ex Svenska
nationella ambulansflyget (SNAM), jurisdiktionsfrågor och rättsligt skydd av personal,
tillsyn och ersättning för vård- och läkemedelsskada samt vissa personalrelaterade
frågor.
Jämtlands läns landsting föreslås inte ha något att erinra över, och ställer sig positiv, till
remissförslaget.
Förslag till svar har upprättats av beredskapschef. Landstingets synpunkter ska vara
Socialdepartementet tillhanda senast 2013-06-07.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av remiss: Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser
utomlands m.m. Ds 2013:7.
Yttrande på remiss om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.

Landstingsdirektörens förslag
1. Yttrande till Socialdepartementet lämnas enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Yttrande till Socialdepartementet lämnas enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 143 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
medborgarförslag från Maria Pettersson om att
läkemedelsordinationer ska skrivas med dator för att
undvika fel i läkemedelshantering (LS/511/2013)
Ärendebeskrivning
Maria Pettersson har lämnat in ett medborgarförslag om att läkemedelsordinationer ska
skrivas med dator för att undvika fel i läkemedelshantering (LS/511/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 16-17 april fördelat
medborgarförslaget till landstingsstyrelsen. Medborgarförslaget ska besvaras senast
Justerandes sign
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november 2013.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maria Pettersson om att läkemedelsordinationer ska skrivas med
dator för att undvika fel i läkemedelshantering (LS/511/2013)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 5-6 november 2013 ta fram ett svar på medborgarförslaget om att
läkemedelsordinationer ska skrivas med dator för att undvika fel i
läkemedelshanteringen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 5-6 november 2013 ta fram ett svar på medborgarförslaget om att
läkemedelsordinationer ska skrivas med dator för att undvika fel i
läkemedelshanteringen.

§ 144 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
medborgarförslag från Emma och Gunnar Hagqvist om att
införa Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)
(LS/542/2013)
Ärendebeskrivning
Emma och Gunnar Hagqvist har lämnat in ett medborgarförslag om att införa
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) (LS/542/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 16-17 april fördelat
medborgarförslaget till landstingsstyrelsen. Medborgarförslaget ska besvaras senast
november 2013.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Emma och Gunnar Hagqvist om att införa Preimplantatorisk
genetisk diagnostik (PGD)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 5-6 november 2013 ta fram ett svar på medborgarförslaget att införa
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 5-6 november 2013 ta fram ett svar på medborgarförslaget att införa
Justerandes sign
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Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD).

§ 145 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Berit Johansson (C) om etablering av
urangruva (LS/481/2013)
Ärendebeskrivning
Berit Johansson (C) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om etablering av
urangruva (LS/481/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 16-17 april fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast november 2013.

Beslutsunderlag
Motion från Berit Johansson (C) om etablering av urangruva (LS/481/2013)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 5-6 november 2013 ta fram ett svar på motionen om etablering av urangruva.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 5-6 november 2013 ta fram ett svar på motionen om etablering av urangruva.

§ 146 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Karin Ekblom (M) om utredning av försäljning
av delar av landstingsbostäders fastighetsbestånd
(LS/421/2013)
Ärendebeskrivning
Karin Ekblom (M) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om utredning av
försäljning av delar av landstingsbostäders fastighetsbestånd (LS/421/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 16-17 april fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast november 2013.

Beslutsunderlag
Motion från Karin Ekblom (M) om utredning av försäljning av delar av
landstingsbostäders fastighetsbestånd (LS/421/2013)

Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 5-6 november 2013 ta fram ett svar på motion om utredning av försäljning av delar
av landstingsbostäders fastighetsbestånd.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 5-6 november 2013 ta fram ett svar på motion om utredning av försäljning av delar
av landstingsbostäders fastighetsbestånd.

§ 147 Handlingsplan eHälsa (LS/678/2013)
Ärendebeskrivning
I landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013 anges att en handlingsplan för eHälsa ska
utarbetas.
Begreppet e-hälsa har ingen entydig definition, men det beskrivs ofta som användning
av modern informations- och kommunikationsteknik för att möta behoven hos
medborgare, patienter, sjukvårdspersonal, vårdgivare samt beslutsfattare. I vidare
mening innefattar e-hälsa inte bara en teknisk utveckling, utan även nya arbetssätt och
ett globalt tänkande i utveckling av vården.
Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i uppdrag att ytterligare tydliggöra
arbetet med telemedicin samt att genomföra en inventering av vilka tillämpningar och
tekniska lösningar som idag används inom hälso- och sjukvårdsektorn nationellt och
internationellt.
Landstingsstyrelsen har sedan tidigare tagit beslut om att anta den Nationella ITstrategin för vård och omsorg (2006), Strategi för eSamhället (2011) samt CeHis nu
gällande handlingsplan (2012).
Utifrån ovanstående beslut har en handlingsplan för e-hälsa inom Jämtlands läns
landstings utarbetats. Handlingsplanen omfattar perioden 2013-2015.
Handlingsplanen anger vad som ska uppnås inom:
 generella mål
 mål ur invånarperspektiv
 mål ur verksamhetsperspektiv
 infrastrukturella mål

Beslutsunderlag
Landstingsövergripande handlingsplan för e-hälsa

Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsövergripande handlingsplan för e-hälsa antas enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsövergripande handlingsplan för e-hälsa antas enligt utarbetat förslag.

§ 148 Förslag angående licentiand/doktorand inom Lean
(LS/476/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inlett arbetet med en ny verksamhetsstrategi. Detta
innefattar en omfattande organisationsövergripande satsning på Lean i samarbete med
Mittuniversitetet.
Arbetet förväntas leda till förändrade arbetssätt inom en rad olika områden och
påvisbara effekter på den interna arbetsmiljön.
För att lyckas i förändringsarbetet behövs resurser för utbildning och implementering.
Landstingsfullmäktige har beslutat avsätta resurser för förändringsarbetet, 5 mkr för
2013.
Mittuniversitetet har också föreslagit ett forskningssamarbete för att säkerställa att:






Organisationens utgångsläge kartläggs och dokumenteras
Arbetet studeras och kontinuerligt följs upp i organisationen
Effekterna av förändringsarbetet kvantifieras, mäts och analyseras på ett
systematiskt sätt
Kunskap och erfarenheter från arbetet dokumenteras och kommuniceras
Organisationen äger förändringsarbetet och därigenom säkerställer att viktig
kompetens etableras och bibehålls i organisationen

För att göra detta krävs avsättning av resurser för finansiering av en licentiand alternativt
doktorand som kan följa arbetet genom s k följeforskning. Forskarutbildningen omfattar
två, alternativt fyra års heltidsstudier, men kan också bedrivas på halvtid. En
halvtidslösning kan vara att föredra då det då handlar om att en JLL anställd kommer att
kunna forska på deltid samtidigt som man har en tydlig förankring i verksamheten.
Licentianden/doktoranden kommer att ingå i forskargruppen i Kvalitetsteknik vid
Mittuniversitetet.
Kostnaden för en heltidsforskare är ca 250 000:- per år. Kostnaden är lägre i början av
forskningsstudierna och högre mot slutet. Alternativet med halvtidsstudier innebär halva
kostnaden. Åtagandet sträcker sig över flera år.
Förslaget är att inrätta en tjänst för forskarstudier i landstinget som finansieras genom
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de särskilda utvecklingsmedel som styrelsen har avsatt för Lean-arbetet (5 mkr). Detta
förutsätter att JLL garanterar en fortsatt finansierig för de närmaste fyra åren och
eventuellt också fyra års ytterligare förlängning.
Alt 1 Att avsätta medel för forskning på heltid (doktorand), med ett åtagande som löper
under fyra år. Forskaren kommer i detta fall att ha sin placering på Mittuniversitet.
Alt 2 Att avsätta medel för forskning på halvtid (licentiand), med ett åtagande som löper
under fyra år. Med möjlighet till förlängning ytterligare fyra år till doktorsexamen.

Beslutsunderlag
Förslag från Mittuniversitetet 2013-03-22, LS/476/2013

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslås besluta i enlighet med alternativ 2, att avsätta medel för
forskning på halvtid (licentiand), med ett åtagande som löper under fyra år. Med
möjlighet till förlängning ytterligare fyra år till doktorsexamen.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar följande tillägg:
”Förutsätter kontinuitet, alltså en tydlig medveten strävan att samma ”forskare” följer
arbetet ända från början till slutet.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Finn Crombergers
tilläggsyrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslås besluta i enlighet med alternativ 2, att avsätta medel för
forskning på halvtid (licentiand), med ett åtagande som löper under fyra år. Med
möjlighet till förlängning ytterligare fyra år till doktorsexamen.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§ 149 Rekommendation till landstingen att medverka i
finansiering av klinisk behandlingsforskning
(LS/633/2013)
Ärendebeskrivning
Forsknings och innovationspropositionen som lades fram i oktober 2012 innehåller
förslag som gäller kliniskt behandlingsforskning. Utgångspunkten har varit den statliga
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utredningen ”Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården”, som SKL och flera landsting
ställt sig positiva till.
Den kliniska forskningen är ett mycket angeläget område, men ett problem har varit att
finansieringen har varit otillräcklig. Det handlar om den forskning som är motiverad av
hälso- och sjukvårdens behov och som kräver samverkan mellan flera aktörer. De
studier som genomförs är tänkta att leda till patientnytta inom ca fem år.
Effekter som kan nås genom satsningen är:
 Förbättring och förnyelse inom vården genom mer evidensbaserade metoder
och kostnadseffektiva behandlingar
 Bättre förutsättningar för samverkan mellan vård, akademi och industri
 Bättre produktutveckling för läkemedel, medicinteknik och biomedicin, vilket
kan ge tillväxt
Det finns ett stort behov av mer patientnära behandlingsforskning. Det är viktigt att
fördelning av medel sker strukturerat och transparent och på ett sätt som säkrar att
medel styrs till områden med bäst patientnytta.
Förslaget till finansiering är att staten och sjukvårdshuvudmännen satsar gemensamt;
med fördelningen 75 mkr vardera 2014 och därefter 100 mkr vardera. Fördelningen
mellan landstingen föreslås ske utifrån befolkningsunderlag.
Jämtlands läns landstings andel av satsningen uppgår 2014 till 0,7 mkr, 2015 till 1,0 mkr
och 2016 till 1,0 mkr.
SKL:s sjukvårdsdelegation har beslutat
- att rekommendera landstingen att medverka i finansiering av klinisk
behandlingsforskning.

Beslutsunderlag
Rekommendation från SKL till landstingen att medverka i finansiering av klinisk
behandlingsforskning (LS/633/2013)

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting antar rekommendationen under förutsättning att övriga
landsting fattar motsvarande beslut.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting antar rekommendationen under förutsättning att övriga
landsting fattar motsvarande beslut.
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§ 150 Återcertifiering av regionalt Vård- och
omsorgscollege i Jämtlands län (LS/353/2013)
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller återcertifiering av regionalt vård- och omsorgscollege i Jämtlands län.
SVOM (Sociala vård- och omsorgsgruppen) fattade 2012-11-30 ett beslut att
rekommendera kommunerna i länet och Jämtlands läns landsting att besluta om
återcertifiering av regionalt vård- och omsorgscollege i Jämtlands län 2013-2018.

Beslutsunderlag
Utdrag från protokoll SVOM 2012-11-30
Fakturor finansiering av Vård- och omsorgscollege 2012

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen beslutar om återcertifiering av regionalt vård- och omsorgscollege
enligt rekommendation från SVOM.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar om återcertifiering av regionalt vård- och omsorgscollege
enligt rekommendation från SVOM.

§ 151 Återtagande av ansökan om regionbildning
tillsammans med Landstinget Västernorrland MittSverige
(LS/1613/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstingsfullmäktige beslutade 2008-06-23 -- 24 §124 (LS/140/2008)
om att ansöka hos regeringen om att bilda en regionkommun MittSverige. Ansökan
avsåg Jämtlands län och delar av Västernorrlands län. Under sommaren och hösten
2011 utredde Jämtlands läns landsting och Landstinget Västernorrland tillsammans
möjligheterna att gå samman i en regionkommun för att tillsammans arbeta för regional
utveckling, attraktionskraft och hälso- och sjukvård, och härigenom skapa bättre
förutsättningar för utveckling av välfärden. Landstingsfullmäktige beslutade med
anledning av de förda samtalen den 15 november 2011, § 239, att ge Landstingsstyrelsen
i uppdrag att arbeta vidare tillsammans med Landstinget Västernorrland för en
sammanläggning av landstingen i Västernorrlands län och Jämtlands län till en
regionkommun från och med 2015.
I januari 2012 blev det klart att det inte fanns tillräckligt stark politisk majoritet för att
arbeta vidare med en ansökan varken i Västernorrland eller Jämtlands län.
Landstingsfullmäktige beslutade därför den 15 februari 2012, § 40 att ärende om
sammanläggning av landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landsting till en
regionkommun avslutades. Med anledning av fullmäktiges beslut bör därför ansökan om
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att bilda en regionkommun MittSverige återtas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige 2008-06-23--24, § 124, Ansökan om att bilda
region MittSverige. Ändrad regional indelning.
Protokollsutdrag landstingsfullmäktige 2012-02-14—15, § 40, Regionbildning
tillsammans med Landstinget Västernorrland, avskrivning av ärendet.
Återtagande hos regeringen av ansökan att bilda RegionMitt.

Landstingsdirektörens förslag
Ansökan till regeringen om att bilda en regionkommun MittSverige återtas enligt
bifogade förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ansökan till regeringen om att bilda en regionkommun MittSverige återtas enligt
bifogade förslag.

§ 152 Utredning om ambulansverksamhet i Gäddede
(LS/752/2013)
Ärendebeskrivning
Efter beslut av landstingsdirektören har en översyn gjorts av ambulanssjukvården i
Gäddede. Landstingets ersättning till Närvård Frostviken ökar stadigt och kostnaden
närmar sig jämförbara ambulansstationer i landstingets regi.
Utifrån uppdraget beskriver översynen tre olika förslag på organisation av
ambulanssjukvården i Gäddede:
1. Ambulansen Gäddede övergår i landstingets övriga ambulansorganisation.
2. Ambulansorganisationen oförändrad i Närvård Frostviken.
3. Ambulansorganisation där ambulansen övergår i landstinget med samverkan
med Närvård Frostviken genom att sälja vissa tjänster till Närvården.
Efter vad som framkommit i översynen föreslår arbetsgruppen punkt 2, vilken innebär
oförändrad organisation. Detta för att undvika en kostnadsökning motsvarande ca 800
tkr.
Ett övertagande av ambulansverksamheten till landstinget beräknas ge högre
personalkostnader både för landstinget och för Närvård Frostviken. Övriga kostnader
är oberoende av organisatorisk tillhörighet.

Beslutsunderlag
Rapport ambulansverksamheten Gäddede.
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Landstingsdirektörens förslag
Ambulansverksamheten i Gäddede förblir oförändrad och kommer fortsatt att drivas av
Närvård Frostviken.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ambulansverksamheten i Gäddede förblir oförändrad och kommer fortsatt att drivas
av Närvård Frostviken.

§ 153 Förstudie inför eventuellt beslut angående
upphandling företagshälsovård (LS/1644/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade i september 2012 att en förstudie för översyn av
Jämtlands läns företagshälsovård (Landstingshälsan) skulle göras. Rapporten av
förstudien visar att Landstingshälsan uppfyller lagar och avtal och stödjer verksamhetens
arbetsmiljöarbete men att kostnadsbilden inte står sig i jämförelse med motsvarande
organisationer och att beställarens styrning har brister.
Landstingstyrelsen beslutade 24 april 2013 att Landstingsdirektören fick i uppdrag att
utreda driftsformen för företagshälsovården med en sänkning av kostnadsbilden till nivå
som för riksgenomsnittet för företagshälsovård.
Intern företagshälsovård
En intern företagshälsovård har inget eget vinstintresse och eventuellt överskott går
tillbaka till landstinget. Mindre tid behöver läggas på marknadsföring, upphandling,
avtalsskrivande etc. För att bedriva en bra företagshälsovård krävs långa och goda
relationer med tydliga mål för arbetet, vilket är lättare att nå med en intern
företagshälsovård. Erfarenhet och lärande av gjorda insatser stannar dessutom i
landstinget och kan lättare spridas mellan och nyttjas i de olika förvaltningarna med en
intern företagshälsovård. Detta beror bland annat på en sammanhållen styrning,
inriktning och samordning. En annan fördel är att det förutom planerade kundmöten,
förekommer många informella mötesplatser som bidrar till dialog och strategiska
diskussioner. Den inbyggda företagshälsovården har också samma personalpolitiska
spelregler som gäller för landstingets verksamheter i övrigt.
Externt upphandlad företagshälsovård
En fördel med extern företagshälsovård är en striktare affärsrelation mellan beställare
och leverantör. Om en upphandlad företagshälsovård inte kan leverera, eller om det av
annan orsak inte fungerar, kan avtalet upphävas alternativt ej komma att förlängas. En
extern leverantör kan om den har tillräcklig storlek tillhandahålla
företagshälsovårdstjänster med såväl bred som djup specialistkompetens och med
mindre sårbarhet än en liten intern företagshälsovård. Rollerna mellan beställare och
utförare är tydligare.
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Upphandling av företagshälsovård kräver en tydlig kravspecifikation och ett bra
uppföljningsarbete tillsammans med vald leverantör. Upphandlingsarbetet är
tidskrävande och det är i branschen ganska vanligt med överprövningar.
Förslag

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en relation till företagshälsovården utifrån
regelbunden dialog, långsiktighet och samverkan är förutsättningar för ett framgångsrikt
arbetsmiljö och hälsoarbete. Oavsett vem som är leverantör av
företagshälsovårdstjänster så bör långsiktighet i relationen eftersträvas.
Det är viktigt att tillse att chefer på alla nivåer har beställarkompetens så att rätt insats i
dialog med företagshälsovården beställs och anpassas utifrån vad situationen/ärendet
kräver.
Landstingshälsan har idag en högre kostnad och bemanning i förhållande till antalet
anställda än jämförbara företagshälsor. En sänkning av kostnadsbilden till nivå för
riksgenomsnittet för företagshälsovård innebär en halvering av personalstyrkan inom
Landstingshälsan. I det läget Jämtlands läns landsting befinner sig i sjukfrånvarotal
behövs en företagshälsovård med en heltäckande kompetens. En halvering av
företagshälsovården, Landstingshälsan, kan innebära brist på heltäckande kompetens.

Beslutsunderlag
Utredning angående driftsform för företagshälsovården i Jämtlands Läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsdirektören får i uppdrag att upphandla företagshälsovård.
Upphandlingen ska vara genomförd senast 2014-09-01.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram organisationsförslag för
friskvårdsanläggningen Zefyren samt anställd för personalföreningen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att upphandla företagshälsovård.
Upphandlingen ska vara genomförd senast 2014-09-01.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram organisationsförslag för
friskvårdsanläggningen Zefyren samt anställd för personalföreningen.

§ 154 Begäran om uppskov angående struktur för
landstingsdrivna primärvården i Östersunds kommun.
Lokalisering av hälsocentraler inom Östersunds kommun.
(LS/1758/2012)
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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.
Faktaunderlaget har samlats i rapporten Struktur för landstingsdrivna primärvården i
Östersunds kommun. Utredningen innehåller förutom faktaunderlag också
beskrivningar om olika sammanslagningsalternativ, tidplan för förändringar och
konsekvenser.
Vid landstingsstyrelsens möte i december fick landstingsdirektören i uppdrag att till
mars 2013 ta fram en genomförandeplan för sammanslagningar, samlokaliseringar eller
nya geografiska placeringar för hälsocentralerna inom Östersunds kommun, exklusive
Brunflo och Lit.
I februari 2013 beslutade landstingsfullmäktige dels att lokalisering av hälsocentraler
inom Östersunds kommun, exklusive Brunflo och Lit får förändras genom
sammanslagningar, samlokaliseringar eller nya geografiska placeringar och dels att
landstingsstyrelsen efter fördjupad utredning och analyser av konsekvenser får besluta
om förändringar av antal hälsocentraler och deras geografiska placering inom
Östersunds kommun, exklusive Brunflo och Lit.
Vid landstingsstyrelsens sammanträde i april beslutades att samordning ska ske av
Odensala och Torvalla hälsocentraler och att underlag för förslag till lokaler för
samlokalisering ska tas fram till landstingsstyrelsens sammanträde i maj. I förslaget ska
även avvecklingskostnaden för nuvarande lokaler ingå.
Det har inte funnits tid att få fram underlag till landstingsstyrelsen i maj utan
beredningen av ärendet behöver tiden fram till landstingsstyrelsens sammanträde i
augusti.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram underlag för förslag till lokaler för
samlokalisering till landstingsstyrelsens sammanträde i augusti 2013.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram underlag för förslag till lokaler för
samlokalisering till landstingsstyrelsens sammanträde i augusti 2013.
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§ 155 Årets folkhälsoinsats 2013 (LS/1562/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-03-26 - § 19 Årets
folkhälsoinsats 2013 (LS/1562/2012)

Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landstings folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats” är avsett att tilldelas
personer, organisationer, sammanslutningar eller offentlig verksamhet som på ett
föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan
inom Jämtlands län.
Priset delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom
området folkhälsa. Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa
och förebygger ohälsa. Insatser ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt
välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
Beredningen har i uppdrag att till landstingsstyrelsen föreslå kandidat till Årets
Folkhälsoinsats 2013. 20 nomineringar har inkommit. Priset är 10 000 kr. Beredningen
har med sakstöd från Folkhälsocentrum tagit fram ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats ”Årets folkhälsoinsats”.

Yrkande

Monica Hallquist (S) yrkar att Surfbukten och Simon Jaktlund tilldelas Årets
Folkhälsoinsats 2013.
Gunnar Geijer (C) yrkar att Friskis och Svettis Östersund tilldelas Årets Folkhälsoinsats
2013.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Monica Hallquists (S) och Gunnar Geijers (C)
yrkanden och finner Monica Hallquists (S) yrkande antaget.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsstyrelsen
Årets folkhälsoinsats 2013 går till Surfbukten och Simon Jaktlund.
Motivering: Surfbukten med sina vatten och vintersportsaktiviteter samt övriga
mångfacetterade sociala verksamheter, utgör en social mötesplats över
generationsgränser.

Landstingsdirektörens förslag
Årets folkhälsoinsats 2013 går till Surfbukten och Simon Jaktlund.
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Landstingsstyrelsen

Motivering: Surfbukten med sina vatten och vintersportsaktiviteter samt övriga
mångfacetterade sociala verksamheter, utgör en social mötesplats över
generationsgränser.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Årets folkhälsoinsats 2013 går till Surfbukten och Simon Jaktlund.
Motivering: Surfbukten med sina vatten och vintersportsaktiviteter samt övriga
mångfacetterade sociala verksamheter, utgör en social mötesplats över
generationsgränser.

§ 156 Likviditetsrapport/likviditetsplan 2013
(LS/303/2013)
Ärendebeskrivning
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under perioden 201301-01—2013-04-30 för landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt
pensionsåtagande och pensionsportfölj.

Beslutsunderlag
Likviditetsrapport per 30 april 2013

Landstingsdirektörens förslag
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

§ 157 Anmälan av delegationsbeslut till
landstingsstyrelsen 2013 (LS/2/2013)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2013-04-11, 2013-04-22, 2013-0503,
2013-05-03, 2013-05-06
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Lokal utvecklingsplan för cancervård
Kostnadskrävande patienter april
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Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i SKL/Socialdepartementet, Stockholm
Hur kan landstingen utveckla hälso- och sjukvården mot ökad valfrihet och
Större mångfald?
Berit Johansson (C) är beviljad att delta i Ledningskraft Mötesplats 6, 19/9 2013
i Jönköping
Lena Bäckelin (S) är beviljad att delta i PRIO-dialogdag 31 maj 2013 Jämtlands län
Hörsalen, Östersunds sjukhus.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 158 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen 2013 (LS/3/2013)
Dom i mål om laglighetsprövning av beslut om bolagsordning i Transitio AB
Landstingets Ungdomsting 2013: Protokoll från sammanträdet 2013-02-12—13
Ungdomsrådet: Protokoll från sammanträdet 2013-03-14
Gemensam nämnd för närvård Frostviken: Protokoll från sammanträdet 2013-03-15
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-04-15
Regionförbundet Jämtlands län – Primärkommunala nämnden:
Protokoll från sammanträdet 2013-04-15
Regionförbundet Jämtlands län – Regionstyrelsen: Protokoll från
Sammanträdet 2013-04-22
Regionförbundet Jämtlands län – Regionstyrelsen – Protokollsutdrag –
Begäran om extra anslag för trafikbidrag 2013
Upphörande av Stiftelsen Torstaskolans stipendiefond
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om landstingsstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.
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ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
§ 159 Översyn av policy för ägarstyrning (LS/1503/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen fastställde 2006 en policy för ägarstyrning. De flesta
koncernbolag som landstinget då var delägare i är nu överförda till
Regionförbundet Jämtlands län. Behov av en särskild ägarpolicy bedöms nu inte
finnas.
Om landstinget beslutar att lämna över någon verksamhet till ett aktiebolag,
ekonomisk- eller ideell förening eller stiftelse finns det i kommunallagen reglerat
vad som gäller. Den sedan tidigare fastställda policyn föreslås därför upphöra att
gälla.

Beslutsunderlag
Policy för ägarstyrning fastställd 2006.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för ägarstyrning som fastställdes 2006 upphör att gälla.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för ägarstyrning som fastställdes 2006 upphör att gälla.

§ 160 Översyn av policy för informationssäkerhet
(LS/1508/2012)
Ärendebeskrivning
Policy för informationssäkerhet har reviderats.
Förtydligande har skett gällande att landstingsstyrelsen ansvarar för omfattning och
inriktning av landstingets informationssäkerhetsarbete samt att nödvändiga resurser
avsätts för samordningen av detta.
En anpassning har skett till Socialstyrelsens föreskrifter vilket bl.a. innebär att det hos
landstinget skall finnas en utsedd funktion med uppgift att samordna
informationssäkerhetsarbetet samt ansvara för årlig uppföljning.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det har också lagts till ett förtydligande om att verksamhetsansvarig är
informationsägare för den information som upprättats inom egen verksamhet.
Det har också lagts till en bestämmelse om att införa och använda SMS funktion för
påminnelser och kallelser i hälso- och sjukvård samt tandvård i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter.

Beslutsunderlag
Policy för informationssäkerhet version 2

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för informationssäkerhet version 2 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för informationssäkerhet version 2 antas.

§ 161 Översyn av sjukresor (LS/1951/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har givit landstingsdirektören vid sitt sammanträde den 27-28
september 2012, § 215, i uppdrag att utreda förändring av nuvarande modell för
sjukresor.
Utredningen innehåller följande delar enligt uppdrag från landstingsstyrelsen:
 konsekvensbeskrivning av olika modeller var för sig och även i jämförelse med
varandra och nuvarande system
 ekonomiska konsekvenser för landstinget och den enskilde
 konsekvenser för olika patientgrupper
 miljöaspekter
 beskrivning av övriga norrlandsläns modeller
 förslag till korrigering av reglemente för sjukresor till och från särskilt boende.
Översyn av ambulanstransporter ingår inte utredningen.
Utredningsgruppen föreslår en förändring av nuvarande egenavgifter, högkostnadsskydd
och andra tillämpningar till nedan beskrivna modell 1.
Även en förändring av regelverket avseende resor till och från särskilt boende
Justerandes sign

Justerandes sign
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förespråkas.

Beslutsunderlag
Sjukreseutredning 2012

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Regler för sjukresor i Jämtlands län landsting ändras i enlighet med utredningens
förslag ”Ny modell 1” innebärande följande förändringar jämfört med
nuvarande modell:
a. Egenavgift för samtliga transportslag 100 kr införs, borttagning av
bussbiljett på kallelse
b. Ingen ålderstillämpning (+80 år) för taxiresor
c. Höjt högkostnadsskydd till 1600 kr
d. Höjt bidrag för egen bil till 15 kr/mil
2. Regelverk avseende sjukresor till och från särskild boende ändras i enlighet med
punkt 5 innebärande att resande vid särskilt boende har rätt till sjukresa.
3. De nya reglerna för sjukresor börjar gälla från och med 1 juli 2013.

Yrkanden
Thomas Andersson och Berit Johansson (C) lämnar följande ändringsyrkande:
”Vi anser att utredningens förslag får alltför stora miljökonsekvenser om vi tar bort buss
på kallelse. Att ta bort stimulans till ökat miljövänligt bussresande vore kontraproduktivt
både ur miljöperspektiv liksom för ekonomi. Om Länstrafiken förlorar dessa intäkter
kommer kanske landstinget behöva täcka förluster som uppstår i bolaget. Då vore det
bättre att få resor för dessa i sammanhanget låga kostnader för sjukresor.
Det vore bättre att införa en lägre egenavgift för buss på kallelse. En enhetsavgift om 40
kr per enkel resa skulle minska ev. missbruk av systemet och skapa bättre rättvisa inom
länet.
Vi yrkar att:
Buss på kallelse finns kvar
En enhetsavgift på 40 kr per enkel resa införs.”
Thomas Hägg (S) yrkar på följande ändring i punkt 1d:
”Resa med egen bil höjs från 10 kr/mil till 12 kr/mil.”
Monalisa Norrman (V) yrkar avslag på punkt 1c Höjt högkostnadsskydd till 1600 kr”.
Finn Cromberger (FP) yrkar bifall till landstingsdirektörens förslag.
Harriet Jorderud (S) yrkar att:
Justerandes sign

Justerandes sign
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”Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram direktiv för utredning av bussbiljett på
kallelse till landstingsstyrelsens sammanträde i augusti 2013”.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Thomas Häggs ändringsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons m.fl. ändringsyrkande och
finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag inklusive ovan antagna
ändring och Monalisa Norrmans yrkande och finner landstingsdirektörens förslag
antaget.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram direktiv för utredning av bussbiljett
på kallelse till landstingsstyrelsens sammanträde i augusti 2013.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
2.1. Regler för sjukresor i Jämtlands län landsting ändras i enlighet med
utredningens förslag ”Ny modell 1” innebärande följande förändringar jämfört
med nuvarande modell:
a. Egenavgift för samtliga transportslag 100 kr införs, borttagning av
bussbiljett på kallelse
b. Ingen ålderstillämpning (+80 år) för taxiresor
c. Höjt högkostnadsskydd till 1600 kr
d. Resa med egen bil höjs från 10 kr/mil till 12 kr/mil
2.2. Regelverk avseende sjukresor till och från särskild boende ändras i enlighet
med punkt 5 innebärande att resande vid särskilt boende har rätt till sjukresa.
2.3. De nya reglerna för sjukresor börjar gälla från och med 1 juli 2013.

Reservation
Monalisa Norrman (V) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina egna yrkanden.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 162 Förfrågningsunderlag Hälsoval 2014
(LS/680/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige fastställde vid mötet den 20 juni 2012 förfrågningsunderlaget för
Hälsoval Jämtlands län gällande år 2013. Kompletteringar och justeringar fastställdes av
landstingsstyrelsen 2012-11-28.
Landstinget beslutar i juni månad årligen om villkorsförändringar som ska träda i kraft
den 1 januari efterföljande år. Förslag till kommande förändringar redovisas i
beslutsunderlag.
Utredning pågår om sjukresor och ambulansen i Gäddede som kan komma att påverka
innehållet i uppdraget.

Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands län 2014

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs.
2. Kompletteringar och eventuella ytterligare justeringar uppdras till
landstingsstyrelsen att fatta beslut om i november 2013 .
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs.
2. Kompletteringar och eventuella ytterligare justeringar uppdras till
landstingsstyrelsen att fatta beslut om i november 2013 .

§ 163 Delårsbokslut 2013-04-30 (LS/458/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-04-29, § 55 Delårsbokslut 2013-04-30
(LS/458/2013)

Ärendebeskrivning
Delårsbokslutet efter april visar att hälften av verksamhetsmålen redan ligger i nivå med
Justerandes sign

Justerandes sign
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målet för året men än återstår stort arbete innan alla mål är uppfyllda. Områden med
särskilt fokus är medicinska resultat, tillgänglighet och ekonomi.
Landstingets ekonomi är fortsatt svag. Det ekonomiska resultatet efter april för
landstingets verksamheter är 0,3 miljoner kronor. Finansnettot försämrar resultatet till 6,8 miljoner. När även effekten av den sänkta ripsräntan räknas in, en kostnad som
samtliga landsting drabbas av, är resultatet efter april -124,7 miljoner kronor. Jämfört
med april 2012 har resultatet förbättrats med 19,4 miljoner, om Rips-ränteeffekten på
117,8 miljoner kronor räknas bort.
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats i positiv riktning under året.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 15,7 respektive 3,9 miljoner högre
än budgeterat. Detta motverkas delvis av statsbidraget för läkemedelsförmånen som
bedöms bli 14 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det finns fortfarande ingen
överenskommelse mellan SKL och regeringen så prognosen grundar sig på de
månadsbelopp som hittills betalats ut. Finansnettot bedöms bli 1,3 miljoner bättre än
budget, främst beroende på lägre finansiella kostnader för pensioner.
Prognos för helår är - 54 miljoner kronor exklusive Rips-ränteeffekt och -172 miljoner
kronor inklusive Rips-effekten. Prognosen inkluderar inga riktade statsbidrag som
landstinget ännu inte uppfyllt kravet för. I prognosen ingår ett förväntat underskott i
Länstrafiken med 6,1 miljoner kronor. Kravet från landstingsstyrelsen på verksamheten
är ett ekonomiskt nollresultat, bortsett från effekterna av ripsräntan och underskottet i
länstrafiken.
Arbetet med att sänka verksamhetens kostnader är fortsatt högt prioriterat.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2013-04-30

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslut per 2013-04-30 godkänns.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslut per 2013-04-30 godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Yrkanden
Christer Siwertsson, Susanné Wallner (båda M), Thomas Andersson, Berit Johansson
(båda C) och Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Trots att styrelsen vid upprepade tillfällen beslutat att förslag skall tas fram, som om de
antas kommer att säkra ett nollresultat, har inga sådana förslag presenterats av
förvaltningen. Senast vid föregående styrelsesammanträde 20 mars beslutades ”att
omgående påbörja och vid nästa sammanträde redovisa reella åtgärder som gör att
landstinget når nollresultat”. Tyvärr kan vi konstatera att förvaltningen inte fullgjort sitt
uppdrag mer än till ett fåtal miljoner mot förväntade ca 40 mkr.
Styrelsen kräver ånyo att centrumen och Landstingsdirektör screenar all
landstingsverksamhet och senast vid augustisammanträdet redovisar vad man gjort och
avser att göra samt lämnar ytterligare förslag som tillhopa uppgår till en summa som
motsvarar ett nollresultat. Länstrafikens prognostiserade underskott om 6,1 mkr och
effekten av Rips-ränteförändringen 117,8 mkr undantas.
Styrelsen kräver ett batteri av besparingsförslag från förvaltningarna, som av många
förmodligen kan påstås vara ”ogenomförbara” eller mycket smärtsamma att genomföra
men som samtliga kräver politiska beslut att genomföra.
Självklart kräver styrelsen att förvaltningarna själva gör de möjliga besparingar,
inskränkningar och inkomstförstärkningar m.fl. åtgärder som man har mandat att göra
utan att politiken är inblandad.
De beslut som fattades av styrelsens den 20 mars 2013 § 61 är aktuella och gäller
alltjämt.
Styrelsen förväntar sig fler förslag än att de bara ger ett nollresultat utan vill ha
alternativa förslag som om alla räknas ihop ger ett betydande överskott.
Styrelsen är fast i sitt beslut att landstinget skall nå nollresultat vid 2013 års utgång och
kräver att förvaltningarna arbetar med det för ögonen.
Delårsbokslutet godkänns inte på grund av den ekonomiska prognosen
Landstingsstyrelsen kallas till ett extra styrelsesammanträde under juni månad för att ta
då möjliga åtgärder för att nå en budget med nollresultat. Åtgärdsplaner ska finnas till
detta sammanträde.”
Robert Uitto (S) yrkar på följande tillägg:
”Kravet på nollresultat ligger kvar och därmed också uppdraget till landstingsdirektören
att vidta nödvändiga åtgärder och föreslå genomförbara beslut för att detta skall klaras
under verksamhetsåret 2013. Förslag på åtgärder och beslut presenteras vid ett extra
landstingsstyrelsesammanträdet den 18 juni 2013.”
Robert Uitto (S) yrkar vidare:
Justerandes sign

Justerandes sign
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”Landstingsstyrelsen konstaterar att det ur patientsynpunkt nu är nödvändigt att
intensifiera rekryteringen och att samtlig legitimerad personal samarbetar kring
patienterna. I det sammanhanget konstaterar styrelsen också att flertalet legitimerade
personalkategorier kan medverka i att ställa diagnos.
Landstingsdirektören är dock ytterst ansvarig för eventuella kortvariga och tillfälliga
personalinsatser som är direkt kopplade till patientsäkerhet, samt att sådana inte negativt
påverkar effekten av stafettläkarstoppet. Beslutet kring stopp av externa hyrläkare gäller.
Med anledning av detta får landstingsdirektören i uppdrag:
1. att noga följa utvecklingen och effekterna av planerade eller genomförda
åtgärder så att stoppet för hyrläkare inte medför att patientsäkerheten inte kan
upprätthållas eller leda till en oacceptabel arbetsmiljö,
2. att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla patientsäkerheten och en
acceptabel arbetsmiljö.”
Harriet Jorderud (S) yrkar på följande tillägg:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Högkostnadsskyddet för mottagningsbesök höjs från 900 kr till 1100 kr fr.o.m. 1 juli
2013.”
Harriet Jorderud (S) yrkar vidare:
”Landstingsdirektören får i uppdrag att:
- tillsammans med Strömsunds kommun göra en översyn av vårdplatserna vid
NÄVA. Utredningen ska visa för- och nackdelar med närvårdsplatser och obsplatser.
- Göra en översyn av obs-platserna vid akuten.
- Se om det finns möjligheter att begränsa elektiv verksamhet vid c-op.
- Utreda ytterligare restriktivitet av stafettläkaranvändandet i den specialiserade
vården.
- Göra en översyn av avgifter och taxor.
Återrapportering av utredningarna ska ske till landstingsstyrelsens sammanträde i
augusti.”
Monalisa Norrman (V) yrkar avslag på Harriet Jorderuds yrkande om
högkostnadsskydd.
Bengt Bergqvist (S) yrkar följande:
”En utlokaliserad vård och vårdplatser är avgörande för medborgarnas hälsa och
trygghet i hela länet. Därför yrkar jag avslag på förslaget att utreda en eventuell
avveckling av NÄVA. Målsättningen bör istället vara att successivt utveckla vårdformen
på fler orter i länet.”

Justerandes sign

Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Christer Siwertsson
m.fl. yrkande och finner ekonomiutskottets förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande om högkostnadsskydd och
Monalisa Norrmans yrkande och finner sitt eget yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos första tilläggsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos andra tilläggsyrkande om uppdrag till
landstingsdirektören och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande om uppdrag till
landstingsdirektören om översyn av vårdplatserna vid NÄVA och Bengt Bergqvist
yrkande och finner sitt eget yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på övriga punkter i yrkandet om uppdrag till
landstingsdirektören och finner dem antagna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1.
1.1. Kravet på nollresultat ligger kvar och därmed också uppdraget till
landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder och föreslå genomförbara
beslut för att detta skall klaras under verksamhetsåret 2013. Förslag på åtgärder
och beslut presenteras vid ett extra landstingsstyrelsesammanträde den 18 juni.
1.2. Landstingsstyrelsen konstaterar att det ur patientsynpunkt nu är nödvändigt att
intensifiera rekryteringen och att samtlig legitimerad personal samarbetar kring
patienterna. I det sammanhanget konstaterar styrelsen också att flertalet
legitimerade personalkategorier kan medverka i att ställa diagnos.
Landstingsdirektören är dock ytterst ansvarig för eventuella kortvariga och
tillfälliga personalinsatser som är direkt kopplade till patientsäkerhet, samt att
sådana inte negativt påverkar effekten av stafettläkarstoppet. Beslutet kring
stopp av externa hyrläkare gäller.
Med anledning av detta får landstingsdirektören i uppdrag:

Justerandes sign

a.

att noga följa utvecklingen och effekterna av planerade eller genomförda
åtgärder så att stoppet för hyrläkare inte medför att patientsäkerheten inte
kan upprätthållas eller leda till en oacceptabel arbetsmiljö,

b.

att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla patientsäkerheten
Justerandes sign
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och en acceptabel arbetsmiljö.
1.3. Landstingsdirektören får i uppdrag att:
a.

tillsammans med Strömsunds kommun göra en översyn av vårdplatserna
vid NÄVA. Utredningen ska visa för- och nackdelar med närvårdsplatser
och obs-platser,

b.

göra en översyn av obs-platserna vid akuten,

c.

se om det finns möjligheter att begränsa elektiv verksamhet vid c-op,

d.

utreda ytterligare restriktivitet av stafettläkaranvändandet i den
specialiserade vården,

e. göra en översyn av avgifter och taxor.
Återrapportering av utredningarna ska ske till landstingsstyrelsens sammanträde
i augusti.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
2.1. Delårsbokslut per 2013-04-30 godkänns.
2.2. Högkostnadsskyddet för mottagningsbesök höjs från 900 kr till 1100 kr fr.o.m.
1 juli 2013.

Reservation
Christer Siwertsson, Susanné Wallner (båda M), Thomas Andersson, Berit Johansson
(båda C) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Monalisa Norrman (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande gällande
högkostnadsskydd.
Bengt Bergqvist (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande gällande NÄVA.

Protokollsanteckning
Finn Cromberger (FP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Om NÄVA i Strömsund
Jag accepterar och bejakar att NÄVAS framtid är i blickfånget med hänsyn till
landstingets katastrofala ekonomi. ”Alla stenar” skall vändas på. Jag är däremot ”lur”
på att centrumcheferna och styrelsen har NÄVA så högt i prioriteringen och befarar att
det beror på dess i Östersundsperspektiv perifera läge, ca 100 km från sjukhuset.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Geografin får inte vara styrande utan viktigare är kvalitet och kostnadseffektivitet.
Kanske är bästa alternativet fler ”NÄVA” strategiskt utplacerade på några orter runt i
länet.”

§ 164 Landstingsplan 2014-2016 (LS/504/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-05-29, § 56 Landstingsplan 2014-2016
(LS/504/2013)

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutar, genom landstingsplanen, om övergripande mål och
inriktning för landstingets verksamhet. Landstingsplanen har beretts av
ekonomiutskottet vid ett flertal tillfällen under året.
Landstingsplanen är landstingsfullmäktiges uppdrag till landstingsstyrelsen. Av planen
framgår även budget för patientnämnd och revision. Utifrån Landstingsplanen ska
landstingsstyrelsen, patientnämnden och landstingets revisorer besluta om uppdrag för
respektive verksamhet. Uppdragen ska konkretisera Landstingsplanen.
Landstingsdirektörens verksamhetsplan, som innehåller mätbara mål och målnivåer,
fastställs av landstingsstyrelsen i september. Landstingsstyrelsen återredovisar resultaten
till fullmäktige i delårsbokslut per sista april, sista augusti samt i årsbokslut. Årsbokslutet
ska behandlas av landstingsfullmäktige i april.
Landstingsskatten föreslås till 10,85 kr för år 2014.

Beslutsunderlag
Landstingsplan 2014-2016

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsplan 2014 - 2016 antas.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsplan 2014 - 2016 antas.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar på följande tillägg:
Vad gäller beslut om landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014, inprioriteringar för
2014, Länstrafikens budget 2014 samt taxor och avgifter återkommer till
landstingsstyrelsens novembersammanträde.
Thomas Andersson och Berit Johansson (C) yrkar bifall till Centerpartiets landstingsplan
2014-2016.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Thomas Andersson
m.fl. ändringsyrkande och finner ekonomiutskottets förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstingsplan 2014 - 2016 antas.
2. Vad gäller beslut om landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014, inprioriteringar för
2014, Länstrafikens budget 2014 samt taxor och avgifter återkommer till
landstingsstyrelsens novembersammanträde.

§ 165 Svar på motion från Gunnel Hennebo (M) om att
förtroendevalda själva ska betala fika i samband med
fullmäktiges sammanträden (LS/1647/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Fullmäktiges presidium 2013-04-02 § 31

Ärendebeskrivning
Gunnel Hennebo (M) har lämnat in en motion om att förtroendevalda själva ska betala
fika i samband med fullmäktiges sammanträden. Fullmäktiges presidium fick i uppdrag
att bereda ärendet och lägga fram ett förslag till svar på fullmäktiges sammanträde i juni
2013.
Fullmäktiges presidium har på sitt sammanträde den 2 april 2013, § 29 med anledning av
det allmänna ekonomiska läget i landstinget fattat beslut om att de förtroendevalda
själva ska betala fika i samband med fullmäktiges sammanträden. I och med detta
föreslås motionen anses besvarad.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Motion från Gunnel Hennebo (M) om att förtroendevalda själva ska betala fika i
samband med fullmäktiges sammanträden (LS/1647/2012)

Tjänstemannaförslag
Landstingsfullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT

Landstingsfullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.

§ 166 Svar på motion från Susanné Wallner (M) om
inrättande av en beslutscontroller (LS/180/2013)
Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att
landstingsdirektören får i uppdrag att inrätta en befattning kallad ”beslutskontroller”.
Befattningen ska ha i uppdrag att kontinuerligt återrapportera fattade beslut med ett
jämnt flöde. Befattningen behövs för att kontrollera att fattade beslut genomförs
omgående.
Landstingsfullmäktige är lanstingets högsta beslutande organ. Landstingsstyrelsen och
andra nämnder har till uppgift att sköta förvaltningen och verkställa fullmäktiges beslut.
Landstingsfullmäktige får uppdra till landstingsstyrelsen eller någon annan nämnd att
besluta i ett visst ärende eller grupp av ärenden. Landstingsstyrelsen eller annan nämnd
kan delegera till anställda att fatta beslut. Fullmäktige har således inte möjlighet att fatta
beslut om att ge landstingsdirektören något uppdrag.
Landstingsstyrelsen har att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den controllerfunktion som
föreslås i motionen kommer att vara en del i den interna kontrollen. Inrättande av en
befattning som beslutscontroller är därmed en fråga för landstingsstyrelsen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstinget har sedan senaste kommunalalgens tillkomst haft den ledningsfilosofin att
befogenhet och ansvar ska ligga så långt ner i organisationen som möjligt. De politiska
besluten ska omfatta vad som ska göras medan förvaltningen beslutar hur det ska göras.
Landstingsfullmäktige ska inte fatta beslut i detaljfrågor. Inrättande av befattningar har i
denna modell ansetts ankomma på förvaltande organ eller är delegerat till tjänsteman.
Att fullmäktige nu ska ta beslut i en sådan fråga är att frångå den gällande filosofin även
om det inte finns några rättsliga hinder mot detta.
Det pågår ett arbete i styrelsen och styrelsen förvaltning för att stärka den interna
kontrollen. Det arbetet kan leda till omfördelning av arbetsuppgifter inom
förvaltningen. Att fullmäktige går in och fattar beslut om en befattning motverkar en
effektiv och smidig anpassning av organisationen till de uppgifter som vid varje tid ska
utföras.
Med hänsyn till detta bör motionen avslås.

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

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande
Susanné Wallner (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Susanné Wallners
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Susanné Wallner och Christer Siwertsson (M) reserverar sig till förmån för motionen.

Justerandes sign
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§ 167 Svar på motion från Mats El Kott (FP) om
anställningsbeslut (LS/1222/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Personalpolitiska utskottet, 2013-05-13, § 52 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 anför 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.
Motionen avser landstingsstyrelsens beslut om delegationsordning och generell
befogenhet till landstingsdirektören att verkställa styrelsens beslut. Landstingsstyrelsen
har sedan länge haft en uppdelning mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut
utifrån, som det har uppfattats, den uppdelning som kommunallagen har mellan
egentliga beslut och verk- ställighet. Lagen har tolkats utifrån den förändring som
skedde med den nya kommunal-lagen 1991. Lagen gav större möjligheter för kommuner
och landsting att organisera sin verksamhet och delegationsbestämmelser och
verkställighet var en del av detta. Den ordning som landstingsstyrelsen har nu har varit
föremål flertalet domstolsprövningar och domstolarna har tidigare godtagit den
uppdelning som finns. På senare år har det dock kommit domar som gått i motsatt
riktning. Den uppfattning som JO ger uttryck för i det beslut som Mats El Kott
hänvisar till stämmer överens med senare års domar. Det finns därför anledning att se
över delegationsbestämmelserna utifrån rättsläget. Utebliven anmälan av
delegationsbeslut får också den rättsverkan att de inte vinner laga kraft och således kan
överklagas utan tidsgräns. För anställningsbeslutens del kan utebliven anmälan av
beslutet vara till större nackdel för den som får anställning än för de som inte får det.
Administrativt löses anmälan genom att en förteckning över anställningar anmäls till
varje styrelse med följande uppgifter; Befattning, namn, enhet, tidsperiod alternativt
tillsvidare. Att ta fram förteckningen innebär ytterligare en administrativ uppgift som
motsvarar ca 10 % av en heltid. Det motsvarar ca 43 000 kronor per år. Motionen bör
med hänsyn tagen till samtliga omständigheter bifallas.

Beslutsunderlag
Motion från Mats El Kott (FP) om anställningsbeslut

Justerandes sign
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Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalls.
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalls.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalls.

§ 168 Svar på motion från Thomas Andersson m.fl. (C) om
att landsbygdssäkra politiska beslut i Jämtlands läns
landsting (LS/1753/2012)
Ärendebeskrivning
Thomas Andersson, Bernt Söderman, Berit Johansson, Ulf Edström, Göte
Norlander, Inger Jonsson, Gunnar Geijer, Ingrid Kjelsson och Olle Arnsten
samtliga (C), har lämnat en motion där man yrkar att: Jämtlands läns landsting inför
landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att därigenom bidra till en
hållbar utveckling på landsbygden.
Regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut för att de
politiska konsekvenserna av ett beslut ska synliggöras för landsbygden. Till grund
för arbetet ligger den samlade strategi för att stärka landsbygdens utvecklingskraft,
som överlämnades till riksdagen 2009.
Att inom landstinget kunna landsbygdssäkra alla politiska beslut för att försöka bidra
till en hållbar utveckling av landsbygden kan vara bra men i dagsläget finns inga
administrativa resurser för att klara detta. Landstinget har sedan tidigare beslut om
barncheck och även check inom miljö och jämställdhet som genom brist på
resurser inte kan genomföras som det är tänkt.

Justerandes sign

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

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande
Thomas Andersson (C) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Thomas
Anderssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

§ 169 Svar på motion från Ungdomstinget 2013 - om att
kunna må bra (LS/1825/2012)
Ärendebeskrivning
Kornnika Homhoi vid Jämtlands Gymnasium Palmcrantz har i en motion
(LS/1825/2012) påtalat att ungdomar borde få hjälp med att minska på allt stressande
och oroligheter mm. Detta skulle kunna ske genom en ökad kommunikation med
ungdomar och deras familjer på/i mötesplatser mellan politiker, ungdomar och
föräldrar. Motionären motiverar förslaget med att ungdomar borde kunna få må bra
utan att de ska behöva vara stressade hela tiden med alla skolläxor. Ibland är det
orättvisst att de får läxor nästan varje dag viket leder till stress och dålig hälsa.
Motionen har diskuterats i en gemensam debatt mellan ungdomstingets deltagare och
landstingsfullmäktiges ledamöter i samband med landstingsfullmäktiges sammanträde
den 12 – 13 februari 2013.
Inledningsvis kan konstateras att den aktuella motionen, förutom landstinget, berör
både stat och kommuner som alla har ett ansvar för sina medborgare.
Jämtlands läns landstings vision är God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands
län. Det betyder att landstingets ska vårda de människor som är sjuka, men också arbeta
med förebyggande insatser för att hjälpa människor att hålla sig friska. Att verka för
Justerandes sign
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positiv livsmiljö betyder att landstingets ansvarsområde också sträcker sig utanför hälsooch sjukvårdsområdet. Genom ett aktivt arbete inom kultur, utbildning och näringsliv
bidrar landstinget till att skapa ett län som invånarna kan trivas och mår bra i. Till
exempel kan här landstingets ungdomsråd och ungdomsting påvisas som en viktig del i
det arbetet. Genom att aktivt delta i råd och ting kan ungdomar bidra till att påverka,
och i ett längre perspektiv förändra, sin och andra ungdomars situation.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från ungdomstinget 2013-02-12—13 § 42 – Motion nr 1. Om att må
bra.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 170 Svar på motion från Ungdomstinget 2013 - om
gratis preventivmedel till och med 25 år (LS/1846/2012)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget biföll den 12-13 februari 2013 en motion om gratis preventivmedel till
och med 25 år (LS/1846/2012). Motionärerna Julia Blom och Erika Grundström,
Jämtlands Gymnasium Palmcrantz yrkar att alla preventivmedel ska vara gratis t.o.m. 25
år. Motionärerna motiverar förslagen med att den genomsnittliga svensken i åldern 1825 år som är i en fast relation har sex 8-10 gånger per månad. Ett paket med kondomer
motsvarande ungefär tre månaders användning kostar ca 150 kr, det blir en kostnad på
50 kr/mån som varje ungdom måste lägga ut. Om man sedan vill vara extra säker så
köper man p-piller som sedan blir en kostnad på ytterligare 50 kr/mån. Det här måste
ungdomar betala för varje månad i åldern 18-25 och då de flesta blir av med oskulden
vid 16 års ålder tillkommer ytterligare två års kostnad.
I Jämtlands län får alla barn och ungdomar under 20 år gratis sjukvård. Det gäller såväl
vid besök på Östersunds sjukhus och hälsocentraler som hos en privat vårdgivare med
ersättning från landstinget. Undantag gäller förebyggande vård.
Jämtlands läns landsting har för närvarande ett avtal som ger ett reducerat pris, för
närvarande 50 procent, på alla hormonella preventivmedel samt kopparspiral, för
personer upp till 25 år.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

75(77)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-05-28--29

Jämtlands läns landsting finansierar dessutom, tillsammans med andra norrländska
landsting samt Smittskyddsinstitutets hiv/STI-medel, en kampanj där ungdomar får
beställa gratis kondomer via en webbsida.
För närvarande pågår, tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), en
större översyn av nu gällande avtal om preventivmedel för landstingen i Sverige.
Jämtlands läns landsting avvaktar denna översyn och avser således inte förändra
nuvarande avtal.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från ungdomstinget 2013-02-12—13 § 20 – Motion nr 12. Gratis
preventivmedel t.o.m. 25 år

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

§ 171 Svar på motion från Ungdomstinget 2013 - om
långa väntetider vid akutvård (LS/55/2013)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget biföll den 12 februari 2013 en motion om långa väntetider vid akutvård
(LS/55/2013). Motionärerna Emil Lundholm-Festin, Tim Gagner, Linn Lundqvist,
Markus Einedal och Marcus Josefsson, Jämtlands Gymnasium Bräcke, Bräcke kommun
yrkar att det införs ett system där patienter med lättare akuta tillstånd kan meddela sina
skador på förhand och sedan få en exakt tid som de tas omhand.
Jämtlands läns landstings akutmottagning arbetar efter verksamhetsidén att
”Avdelningen skall ge god vård och ett professionellt bemötande till patienter med
sjukdom eller skada som är i akut behov av sjukhusets resurser för diagnostik och
behandling. Denna vård skall vara tillgänglig dygnet runt, året runt. Patienternas behov
av trygghet och värdighet ska prägla all vård och behandling. Patienternas integritet och
rätt till självbestämmande ska respekteras. Avdelningen skall även kunna trygga
medborgarnas behov av professionell sjukvård vid allvarliga händelser genom att
ständigt ha sjukvårdsgrupper tillgängliga samt ha kompetens inom kris- och
katastrofmedicin.”

Justerandes sign
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Idag tas lättare skador om hand av primärvården där vårdsökande på förhand kan ringa
och boka en tid med läkare eller distriktssköterska om skadan inträffat på dagtid. Om
skada inträffat övrig tid finns det i dag möjlighet att ringa sjukvårdsrådgivningen som då
bokar in en tid hos läkare vid sjukhuset efter en första bedömning av skadans karaktär.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från ungdomstinget 2013-02-12—13 § 17 – Motion nr. 8 Långa
väntetider vid akutvård.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 172 Informationer
Tisdag den 28 maj
 Information om Mobilisering mot droger (Stephen Jerand, Polisen och Thomas
Andersson, Regionförbundet)
 Information om Nätverkskonferens 2014 Hälsa – ett gemensamt ansvar, 5-6
februari 2014 i Sundsvall (Elisabeth Strömblad)
 Information om upphandlingen av nytt vårdsystem (Marit Nilsson)
 Information om förslag angående licentiand/doktorand inom Lean
(LS/476/2013) (Björn Ahlnäs)
 Besök från Ungdomsrådet (Linda Ivarsson ,Tim Leffler och Daniel Nilsson)
 Information om Nationalmuseum Norr (Henrik Zipsane och Christina
Wistman, Jamtli)
 Internationella frågor (Robert Uitto, Thomas Hägg)
Onsdag den 29 maj
 Information - Remiss: Delbetänkande Patientlag (LS/310/2013) (Nina Fållbäck
Svensson)
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