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§ 173 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.

§ 174 Åtgärdsförslag inför extra styrelsesammanträde
2013-06-18 (LS/875/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Ekonomiutskottet 2013-06-13, § 59 Åtgärdsförslag inför extra
styrelsesammanträde 2013-06-18 (LS/875/2013).

Ärendebeskrivning
Med anledning av landstingets svaga ekonomi har styrelsen gett landstingsdirektören i
uppdrag att till extra styrelsesammanträde 18 juni 2013 presentera åtgärdsförslag som
leder till ett nollresultat 2013. Landstingsledning och landstingsstyrelse har sedan
årsskiftet arbetat med åtgärder för att minska den ekonomiska avvikelsen och
landstingsdirektören har presenterat ett antal åtgärder i ekonomiutskottet varav några är
igångsatta och andra utreds vidare.
Landstingets prognos efter maj, exkl. effekten av ripsränteförändringen och
länstrafikens underskott, är -47,6 miljoner kronor.
Centrumcheferna har gjort en översyn av tänkbara åtgärder som presenteras vid
ekonomiutskottet den 13 juni. Åtgärderna summerar inte till 47,6 miljoner kronor men
bedöms positivt bidra till målet att uppnå ett nollresultat för året.

Beslutsunderlag
Åtgärdsplan inför styrelsemöte 18 juni 2013

Yrkande
Harriet Jorderud yrkar:
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Fortsatt stark restriktivitet vid anställningar och tillsättningar av vikariat.
2. Arbete med effektiviseringar ska fortsätta vid varje enhet i landstinget.
Respektive enhet ansvarar för att konsekvensbedöma och genomföra
nödvändiga åtgärder för en förbättrad ekonomi.
3. Ingen stängning av Obs-platser september till december. Ingen ytterligare
utredning behöver göras till augustistyrelsen.
Justerandes sign
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4. Ingen reducering av elektiv verksamhet vid centraloperation. Ingen ytterligare
utredning behöver göras till augustistyrelsen.
5. Inga ytterligare bortprioriteringar genomförs än de tidigare beslutade.
6. Översyn av avgifter och taxor inför reviderad landstingsplan 2014-2016,
november 2013.
7. Striktare bedömning till rätt till följeslagare ska tillämpas i all verksamhet.
Landstinget ska även vädja till kommunerna om samma, strikta tillämpning.
Thomas Andersson yrkar:
Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra effektiviseringar motsvarande 1 % av
varje enhets kostnadsbudget under år 2013.

Proposition
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det avslaget.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Fortsatt stark restriktivitet vid anställningar och tillsättningar av vikariat.
2. Arbete med effektiviseringar ska fortsätta vid varje enhet i landstinget.
Respektive enhet ansvarar för att konsekvensbedöma och genomföra
nödvändiga åtgärder för en förbättrad ekonomi.
3. Ingen stängning av Obs-platser september till december. Ingen ytterligare
utredning behöver göras till augustistyrelsen.
4. Ingen reducering av elektiv verksamhet vid centraloperation. Ingen ytterligare
utredning behöver göras till augustistyrelsen.
5. Inga ytterligare bortprioriteringar genomförs än de tidigare beslutade.
6. Översyn av avgifter och taxor inför reviderad landstingsplan 2014-2016,
november 2013.
7. Striktare bedömning till rätt till följeslagare ska tillämpas i all verksamhet.
Landstinget ska även vädja till kommunerna om samma, strikta tillämpning.

Reservation
Tomas Andersson reserverar sig mot beslutet att avslå hans yrkande.

Yrkanden
Monalisa Norrman (V) yrkar följande ändring av punkt 7:
”Strikt bedömning enligt gällande regelverk angående rätt till följeslagare gäller i all
verksamhet. Landstinget ska även vädja till kommunerna att använda samma regelverk
som landstinget för beslut om följeslagare.”
Thomas Andersson (C) yrkar:
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”Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra effektiviseringar
motsvarande 1 % av varje enhets kostnadsbudget under år 2013.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
” Vi har vid upprepade tillfällen yrkat att konkreta förslag skall tas fram som om de
antas kommer att säkra ett nollresultat men inga sådana förslag har presenterats av
förvaltningen. Senast vid styrelsesammanträde 20 mars beslutades ”att omgående
påbörja och vid nästa sammanträde redovisa reella åtgärder som gör att landstinget når
nollresultat”. Vid styrelsesammanträdet den 29 maj fanns inga nya förslag på
förändringar i verksamheterna, förutom tidigare kända. Tyvärr kan vi konstatera att
förvaltningen inte fullgjort sitt uppdrag mer än till ett fåtal miljoner mot förväntade ca
40 mkr. Vissa beslut fattades dock, om ”översyner” bland annat av NÄVA i Strömsund,
taxeändringar och av obs-platser och c-op.
Ekonomiutskottet har sammanträtt den 13 juni och föreslår styrelsen en del konturlösa
satser samt några förtydliganden vilka kommer att behandlas vid ett extra styrelsemöte
den 18 juni. Folkpartiet ansluter sig till punkterna 1, 2, 3, 4, 6 och 7.
Landstingets revisorer har i anslutning till delårsbokslutet skrivit ”beska” kommentarer
till styrelsen om dess bristande ledning.
Folkpartiet vill även förtydliga att de stopp o begränsningar vad avser anställnings,
kurs/utbildnings/konferensstopp och stafettläkarstopp inte är några så kallade
”idiotstopp” utan de kan ruckas på men då gäller strikt ”farfarsprincipen”, att närmaste
chef också säger JA. För stafettläkarstoppet gäller att ”farfar” är landstingsdirektör eller
landstingsråd (ej oppositionsråd). Folkpartiet vill även få ett förbud mot att landstingets
personal ”stafettar” på sin lediga tid, då det är konkurrrensfientligt och kan vara skadligt.
Styrelsen kräver ånyo vid dagens sammanträde den 18 juni 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 minst nollresultat.
Länstrafikens prognostiserade underskott å mellan 4-6 mkr och effekten av Ripsränteförändringen 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/centrumen 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.
Justerandes sign
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Styrelsen är fast i sitt beslut att landstinget skall nå nollresultat vid 2013 års utgång och
kräver att förvaltningarna arbetar med det för ögonen.
Styrelsen upphäver även alla inskränkningar o begränsningar som styrelsen eller
landstingsråden meddelat, muntligen och/eller skriftligen. Inskränkningar eller förbehåll
för vissa grupper eller åtgärder som kringskurit landstingsdirektör och centrumen i deras
arbete att komma med förslag eller själva göra inskränkningar i sina verksamheter.”
Susanné Wallner (M) yrkar följande tillägg:
”Att beslutscontrollerfunktionen införs omgående.”
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) yrkar följande ändring av punkt 6:
”Översyn av taxor och avgifter som ska presenteras och beslutas om vid styrelsens
sammanträde i augusti och träda i kraft 1 oktober 2013.”
Harriet Jorderud (S) yrkar följande tillägg:
”Styrelsens beslut 2013-05-29 § 163 punkt 1.3a om översyn av vårdplatserna vid NÄVA
ändras på så sätt att delrapport om översynen ska presenteras vid landstingsstyrelsens
sammanträde i augusti och slutrapport samt förslag till beslut presenteras vid styrelsens
sammanträde i oktober.”
Harriet Jorderud (S) yrkar vidare:
”Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att omgående påbörja utredning
om att utföra sjukresor i egen regi.”
Harriet Jorderud (S) yrkar på följande redaktionella ändring i punkt 3 första meningen:
”Ingen stängning av Obs-platser vid akuten september till december.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans ändringsyrkande i punkt 7 och
ekonomiutskottets förslag och finner Monalisa Norrmans yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons ändringsyrkande i punkt 6 och
ekonomiutskottets förslag och finner ekonomiutskottets förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag punkterna 1-5 och finner
dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande om NÄVA och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande om sjukresor och finner det
antaget.
Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons tilläggsyrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallners tilläggsyrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om redaktionell ändring och finner
det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Fortsatt stark restriktivitet vid anställningar och tillsättningar av vikariat.
2. Arbete med effektiviseringar ska fortsätta vid varje enhet i landstinget.
Respektive enhet ansvarar för att konsekvensbedöma och genomföra
nödvändiga åtgärder för en förbättrad ekonomi.
3. Ingen stängning av Obs-platser vid akuten september till december. Ingen
ytterligare utredning behöver göras till augustistyrelsen.
4. Ingen reducering av elektiv verksamhet vid centraloperation. Ingen ytterligare
utredning behöver göras till augustistyrelsen.
5. Inga ytterligare bortprioriteringar genomförs än de tidigare beslutade.
6. Översyn av avgifter och taxor inför reviderad landstingsplan 2014-2016,
november 2013.
7. Strikt bedömning enligt gällande regelverk angående rätt till följeslagare gäller i
all verksamhet. Landstinget ska även vädja till kommunerna att använda samma
regelverk som landstinget för beslut om följeslagare.
8. Styrelsens beslut 2013-05-29 § 163 punkt 1.3a om översyn av vårdplatserna vid
NÄVA ändras på så sätt att delrapport om översynen ska presenteras vid
landstingsstyrelsens sammanträde i augusti och slutrapport samt förslag till
beslut presenteras vid styrelsens sammanträde i oktober.
9. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att omgående påbörja
utredning om att utföra sjukresor i egen regi.

Reservation
Thomas Andersson, Ulf Edström (båda C), Christer Siwertsson och Susanné Wallner
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(båda M) reserverar sig till förmån för Thomas Anderssons yrkande.
Christer Siwertsson, Susanné Wallner (båda M), Thomas Andersson, Ulf Edström
(båda C) och Finn Cromberger reserverar sig till förmån för Susanné Wallners och
Christer Siwertssons yrkanden.
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
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