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§ 178 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

1. Följande ärende utgår:
 Valärenden 2013 (LS/1/2013)
2. Följande extra ärenden tas upp:
 Inför reviderad landstingsplan 2014-2016 (LS/504/2013)
 Aktuellt läge – rapport från Ekonomiutskottet (LS/1151/2013)
 Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande om svar på remiss Nationell
plan för transportsystemet 2014–2025 (LS/901/2013)
 Köp av fastigheten Myggan 11 i Östersund (LS/1160/2013)
3. Preliminär föredragningslista fastställs med dessa ändringar som slutlig
föredragningslista.

§ 179 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/6/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, presenteras av Karin Jonsson.
Försäkringen omfattar 90 % av all hälso- och sjukvård i Sverige. Patienterna kan få
ersättning om de skadas i vården, om skadan hade kunnat undvikas. År 2012 anmäldes
ca 12 900 skador. Det är en ökning med 9 % jämfört med 2011. I 39 % av ärendena
som beslutades 2012 beviljades patienten ersättning. Under 2012 utbetalades 477
miljoner kronor. De flesta ersättningsbelopp är under 30 000 kronor.
Jämtlands läns landsting hade 2012 1,8 % (231 st.)av det totala antalet anmälda skador i
landet, vilken är en ökning med 31% jämfört med 2011 (176 st.). Av 1 301 anmälningar
från Jämtlands län under perioden 2006-2012 blev 47 % ersatta. Det är den näst högsta
andelen i landet och samma som Värmland. Endast Gotland ligger högre på 49 %
ersatta vårdskador.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma vid styrelsens sammanträde i
oktober med kompletterande statistik om anmälda skador i Jämtland.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(54)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-08-28

3. Uppföljning av LÖF bör ske i dialog med Patientnämnden.

§ 180 Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/7/2013)
Personalpolitiska utskottet
Bengt Bergqvist (S) rapporterar från utskottets sammanträde den 24-25 juni. Första
dagen ägnades åt temat Arbetsmiljö. I övrigt togs bland annat följande punkter upp:
kollektivavtal för tidsbegränsade förordnanden för chefer, förslag till svar angående
revisionsrapporten om chefsrollen, pilotprojekt för heltidstjänster, attraktiva seniorer –
uppdrag att utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för kompetensförsörjning, strategier
och handlingsplaner, information kring Arbetsmiljöverkets inspektion och löneöversyn.
Vid utskottets sammanträde den 19 augusti togs följande punkter upp: arbetssituationen
under sommaren, riskanalys utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion, läkarförsörjning,
upphandling av företagshälsovård.
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson (S) rapporterar från utskottets sammanträde 18 juni. Bland annat
togs följande punkter upp: prioriteringsarbete kring läkemedel, uppstartsmöte
Föreningspunkten 17/9, Patientnämndens bokslutsrapport, Rödakorsvärdar i entrén till
Östersunds sjukhus.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) rapporterar från utskottets sammanträde 13 juni. Följande punkter
togs upp: aktuellt ekonomiskt läge och landstingsdirektörens åtgärdsförslag för att nå
nollresultat.
Vid utskottets sammanträde 22 augusti togs bland annat följande punkter upp: aktuellt
ekonomiskt läge, inför reviderad landstingsplan, förslag till svar på revisionsrapporten
Styrning mot god ekonomisk hushållning, EU-projekt – möjliga utvecklingspengar.
Nästa sammanträde är den 17 september.
FoU-rådet
Monalisa Norrman (V) rapporterar från rådets sammanträde 27 augusti. Bland annat
följande punkter togs upp: regional forskarskola för sjuksköterskor i samarbete mellan
Miun och Nord- och Sörtröndelag, planeringsbidrag från Vinnova till bl.a. Jegrelius,
Jämtland House inkluderar FoU-frågor, forskningskonferens hösten 2014 mm.
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§ 181 Landstingsdirektörens rapport (LS/8/2013)
Biträdande landstingsdirektör Nina Fållbäck-Svensson rapporterar om följande punkter:
-

Uppföljning av de utredningsuppdrag landstingsdirektören fick vid
sammanträdet 28-29 maj och som också presenterats vid ekonomiutskottets
möte 22 augusti.

-

Sammanställning av vårdläget sommaren 2013 och ledningsgruppens
åtgärdsplan - patienttryck, bemanning, övertid, arbetsmiljö, avvikelserapportering etc.

-

Produktions- och kapacitetsplanering

-

Lean-arbetet och ledningsgruppens aktivitetsplan

-

Vidtagna åtgärder och fortsatt plan till följd av Arbetsmiljöverkets
vitesföreläggande (Lisbet Gibson)

-

Information kring översynen av förvaltningsadministrationen vid Centrum för
lednings- och verksamhetsstöd och delar av Centrum för diagnostik, teknik och
service (Mikael Ferm).

-

Månadsrapporten juni (Karin Jonsson)

-

Information om landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014 (Karin Jonsson)

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen tackar för rapporteringen och bra presentationer.
2. Landstingsstyrelsen ser positivt på ledningsgruppens tidiga åtgärdsplan och
skapandet av arbetsgrupper för att dra lärdom av sommarens bemanningsproblem.
3. Landstingsstyrelsen ser mycket positivt på sommarens veckorapportering om
vårdläget.

§ 182 Månadsrapport till landstingsstyrelsen
(LS/37/2013)
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten efter juni visar ett underskott på 45 miljoner kronor.
Prognosen för helår har försämrats med 9 miljoner kronor jämfört med maj månad och
Justerandes sign
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uppgår till minus 61 miljoner kronor. Om förändringen av RIPS-räntan räknas in i
resultatet efter juni (en engångskostnad på 117,8 miljoner kronor) är prognosen för
helåret -179 miljoner kronor.
Enligt SKL:s bedömning kommer AFA under året att återbetala 2005 och 2006 års
försäkringspremier, vilket för Jämtlands läns landsting skulle innebära en engångsintäkt
på runt 46 miljoner kronor. Då formellt beslut ännu inte har fattats har beloppet inte
räknats in i det prognostiserade resultatet för året.
Nettokostnadsökningen är 1,9%.

Beslutsunderlag
Månadsrapport juni

Landstingsdirektörens förslag
Månadsrapporten godkänns.

Yrkanden
Thomas Andersson och Berit Johansson (båda C) yrkar följande:
1. Landstingsdirektören får i uppdrag att redovisa KPP (kostnad per patient)vid
nästa styrelsesammanträde.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra 1 % effektivisering i
landstingets verksamheter.
Christer Siwertsson, Susanné Wallner (båda M), Thomas Andersson, Berit Johansson
(båda C) och Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Den ekonomiska rapporteringen innehåller stora brister, vilket gör att vi inte kan ta
ställning till densamma. Utöver detta kommer åtgärdsplanerna försent och ger därför ej
avsedd effekt. Därför måste de av oss tidigare inlämnade åtgärdsplaner omedelbart
genomföras. Vi kräver också att de förslag till bortprioriteringar som verksamheten
tidigare lade åter ska tas upp till ny prövning.”
Ann-Marie Johansson (S) yrkar:
1. Tidigare fattade beslut för att minska landstingets kostnader ligger fast.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att till landstingsstyrelsens möte i november
presentera en långsiktig plan för att uppnå en god ekonomisk hushållning i
landstinget.
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Trots att Landstingsstyrelsen vid ett antal sammanträden uppdragit åt Landstingsdirektör och Centrumchefer att snabbt och verksamt vidta åtgärder för att nå en
ekonomi i balans har landstinget inte lyckats. Underskottet för 2013 års verksamhet
verkar bli rekordstort då prognosen för helåret hamnar på ca -180 mkr. Verksamheterna
verkar gå mot ett underskott på drygt -60 mkr. Ingenting tyder på att landstinget
kommer att nå budgetmålen.
Justerandes sign
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Jag yrkar följande 26 punkter för att förbättra resultatet detta år och kommande år då
beslutet att nå ett nollresultat ligger fast:
1.

Göra en total översyn av primärvårdens struktur i hela länet med avsikt att minska
primärvårdens strukturella underskott, innebärande att antal HC reduceras till en eller max två
HC i Östersund och en HC i länets andra sju kommuner. Viss modifiering kan förekomma.

2.

Utreda om ett antal distriktssköterskemottagningar, förstärkta med tillfälliga mobila
läkarresurser, kan etableras i länet som komplement till de kvarvarande HC.

3.

Genomlysa den totala administrationen för att hitta effektiviseringsvinster. Ompröva behovet
av vice landstingsdirektör och hela centrumorganisationen.

4.

Genomlysa 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. Vidare skall antalet landstingsråd under hösten minskas från
nuvarande 5 till 2, ett för majoriteten och ett för oppositionen

5.

Föreslå fullmäktige att avgiftsbefrielse för barn och ungdomar snarast upphör. Men med
klargörande att förälders högkostnadsskydd med automatik går in vid en viss nivå.

6.

Höja sjukreseersättningen med egen bil till 18 kr per mil snarast möjligt för att få färre att åka
taxi

7.

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. Straffavgiften bör ligga i paritet med en parkeringsbot.

8.

Göra en total översyn av sjukvårdens avgifter o taxor med sikte på en 20-30 % -ig höjning. (En
betydligt kraftigare höjning förespråkas vid intyg för körkort efter rattonykterhet).

9.

Kvalitetssäkra nuvarande ”stopp” för kurser o konferenser, för både förtroendevalda och
anställda. Säkerhetsventil, ”farfar/mor” blir landstingsstyrelsens ordförande kontra landstingsdirektör.

10. I samråd med styrelsen, bilda en konstellation om 2-3 personer som fungerar som landstingets
”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.
11. Besluta att det under 2014 blir en extern utförare som bedriver landstingets företagshälsovård.
12. Snabbinföra hälsoval, LOV, inom hörselvården, i första hand hörselutprovningar samt även
undersöka möjligheten att införa LOV inom hjälpmedelsverksamheten. Pröva om man kan
prioritera bort hörselutprovningar som sjukvård. Det kan likställas med synprovsundersökning
Justerandes sign
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som inte räknas som sjukvård.
13. Arbeta aktivt med uppmuntran av kompetensöverföring mellan yrkesgrupper, särskilt från läkare
till sjuksköterskor. Införskaffa kompetenta beslutstöd, typ SVR:s.
14. Utreda förutsättningarna för att HC kan nås genom SVR som lämnar råd och kan boka besök,
eller vidaresända samtalet till HC. Detta för att höja tillgängligheten och avlasta HC som då får
mer tid till fysisk patientkontakt.
15. Bara göra sådana investeringar 2013 och 2014 som är nödvändiga, eller förbilligar verksamheten.
16. Avbolagisera Länstrafiken som ombildas till kommunal nämnd.
17. Säkerställa att varken Norrtåg eller nuvarande Länstrafiken kan överskrida de kostnadsramar
som givits av landstinget enligt de krav revisorerna framfört.
18. Förhindra egen personal att ”stafetta”.
19. Avyttra Landstingsbostäder för att frigöra kapital
20. Minska anslaget till Regionförbundet med 10 mkr redan 2013
21. Minska anslaget till Jamtli med 3 mkr redan 2013.
22. Öka patientgenomströmningen genom sjukvården med hjälp av jämförande studier av andra
landsting
23. Samordna administrativa uppgifter med andra aktörer på sätt som idag sker mellan Östersunds
och Krokoms kommuner.
24. Konkurrensutsätta transportorganisation, städfunktion, vaktmästeri och matproduktion.
25. Ej anslå ytterligare medel för politiska uppdrag, ex till den styrgrupp som skall ”sköta jobbet”
med en eventuell Region av länet.
26. Infrysning - ej fördelning till andra i styrelsen, av det ½ -arvode som blir över då ett
landstingsråd går från heltid till halvtid.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons första tilläggsyrkande och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons andra tilläggsyrkande och
finner det avslaget.
Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons m.fl. tilläggsyrkande och finner
det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons båda tilläggsyrkanden och
finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Månadsrapporten godkänns.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att redovisa KPP vid nästa styrelsesammanträde.
3. Tidigare fattade beslut för att minska landstingets kostnader ligger fast.
4. Landstingsdirektören får i uppdrag att till landstingsstyrelsens möte i november
presentera en långsiktig plan för att uppnå en god ekonomisk hushållning i
landstinget.

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

§ 183 Svar på remiss: Jämtland/Härjedalen 2030 –
innovativt & attraktivt förslag till Regional
utvecklingsstrategi för Jämtlands län 2014 – 2030
(LS/674/2013)
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Jämtlands län har skickat ut förslaget till ny regionalutvecklingsstrategi för länet 2014 - 2030 på remiss. Remissen syftar till att:
 få synpunkter på strategin JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 –
innovativt & attraktivt
 öka engagemanget och kunskapen kring det regionala utvecklingsarbetet
 bädda för ett framgångsrikt genomförande av strategin genom stort
Justerandes sign
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engagemang och ökad kunskap om den regionala utvecklingsstrategins mål
samt lägga en grund för åtaganden
 få underlag för att fastställa översiktliga mål och kompletterande strategier
för arbetet med fortsatt utveckling av länet i samverkan med offentlighet,
näringsliv och civilsamhället.

Beslutsunderlag
Remissvar RUS 2014–2030 besvarat frågeformulär
Missiv Remiss Jämtland Härjedalen 2030
Remiss: Jämtland Härjedalen 2030 – innovativt o attraktivt förslag till Regional
utvecklingsstrategi för Jämtlands län 2014 – 2030
Brev till remissinstanserna från Marina Eriksson

Landstingsdirektörens förslag
1. Remissvar över förslag till regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län 2014–
2030 lämnas till Regionförbundet Jämtland enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Robert Uitto (S) yrkar följande tillägg i remissvaret:
I sammanfattningen:
”Landstinget menar att ett område kring inflytande och demokrati bör införas.”
Texten om kompetens och utveckling kompletteras som följer:
… har kontinuerlig kontakt med exempelvis Umeå och läkarutbildningen, ”samt
sjuksköterske- och psykologutbildningen vid Mittuniversitetet.”
Monalisa Norrman (V) yrkar på följande förslag till ändringar i Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län 2014 – 2030:
”Sidan 12 andra stycket från slutet, meningen bör lyda:
Kunskaper om jämställdhet, jämlikhet, integration och mångfald…
(Har lagt till ordet jämlikhet)
Lägg till jämställda i sista meningen på samma sida i slutet efter kolontecknet:
”... lika och jämställda villkor.”
Lägg därefter till följande:
Det finns anledning att i sammanhanget särskilt markera behovet av ett intensifierat
arbete med tillgänglighet, på samhällslivets alla områden, för funktionsnedsatta.
Sidan15
Byt ut ordet utanförskap, under rubriken prioriteringar, mot utslagning och ojämlika
villkor (t.ex.). Kan finnas på fler ställen.
Samma sida under rubriken Prioriteringar - en helhet
Lägg till ett stycke i slutet som förslagsvis kan lyda på detta sätt:
Genom ett aktivt arbete med att jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv finns med i alla
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen
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insatser som Rus berör så utvecklas innovationskraft, attraktion och konkurrenskraft på
samtliga prioriterade områden.
Sista sidan om uppföljning:
Bättre metoder för och större fokus på utvärdering av jämställdhet, jämlikhet integration
och tillgänglighet för funktionsnedsatta.
De huvudmän som deltar i projekt bör uppmanas att skapa rutiner för behandling av
utvärderingar och slutrapporter och aktivt, genom beslut, förhålla sig till vilken
betydelse/påverkan resultaten ska ha på/för olika verksamheter.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag i punkt 1och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos tilläggsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans tilläggsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag i punkt 2 och finner
det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Remissvar över förslag till regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län 2014–
2030 inklusive antagna tillägg lämnas till Regionförbundet Jämtland enligt
utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckningar
Thomas Andersson och Berit Johansson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
”Centerpartiet har lämnat in ett eget remissvar vilket vi hänvisar till.”
Finn Cromberger (FP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Folkpartiet deltar ej i beslutet utan hänvisar till Folkpartiets länsförbunds remissvar.”
Christer Siwertsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Landstingsstyrelsens moderater deltar ej i beslut utan hänvisar till det remissvar som
förbundsstyrelsen för Moderaterna i Jämtlands län lämnar.”

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 184 Svar på remiss: Regionalt Program Mellersta
Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
2014 – 2020 (LS/992/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att lämna synpunkter på det utkast till
Regionalt program Mellersta Norrland för Europeiska Utvecklingsfonden 2014 – 2020.
Regionförbundet Jämtlands län och Länsstyrelsen Västernorrlands län har på uppdrag
av regeringen utarbetat utkast till Regionalt strukturfondsprogram för Mellersta
Norrland. Synpunkter ska lämnas senast 23 augusti.
Det utkast som nu skickats ut har formulerats utifrån de förutsättningar som är kända i
mitten av vecka 26. Det kan inte uteslutas att pågående förhandlingar på EU nivån
resulterar i bland annat justeringar i det utkast som till investeringsprioriteringar som
hittills utgjort underlag för programskrivningen.
Regionalfondsprogrammet bygger på en tematisk inriktning som är gemensam för
samtliga EU-länder.
För Sverige innebär det att av medlen för regionalfonden ska för mer utvecklade
regioner (alla svenska regioner ingår i kategorin mer utvecklade regioner) minst 80
procent av medlen, på nationell nivå användas inom följande fyra av de tematiska målen:
1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik
3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för Mellersta Norrland är indelat i 6
insatsområden:
 Insatsområde 1 (tematiskt mål 1) Stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation
 Insatsområde 2 (tematiskt mål 2); Öka tillgången till, användningen av och
kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
 Insatsområde 3 (tematiskt mål 3): Öka små och medelstora företags
konkurrenskraft
 Insatsområde 4 (tematiskt mål 4): Stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer
 Insatsområde 5 (tematiskt mål 7): Främja hållbara transporter och få bort
flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
 Insatsområde 6 (tematiskt mål 10): Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande genom att utveckla utbildnings- och fortbildningsinfrastrukturer.

Beslutsunderlag
Landstingets synpunkter på Regionalt strukturfondsprogram
Remissversion 2013-06-28 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt
och sysselsättning
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Missiv från Länsstyrelsen i Västernorrland och information från Regionförbundet
Jämtlands län
Regional Analys Mål 2
Regeringens riktlinjer för framtagande av förslag till regionalt strukturfondsprogram
Regeringskansliet Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen godkänner upprättat utkast till Regionalt strukturfondsprogram
2014 -2020 med de tillägg som lämnats i särskild skrivelse.

Yrkande
Robert Uitto (S) yrkar på följande tillägg i remissvaret kring insatsområde 5, andra
stycket: ”Liknande investeringsbehov finns kring exempelvis E45 och Inlandsbanan.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Robert Uittos
tilläggsyrkande och finner båda antagna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen godkänner upprättat utkast till Regionalt strukturfondsprogram
2014 -2020 med de synpunkter inklusive antaget tillägg som lämnats i särskild skrivelse.

§ 185 Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande att
svara på remiss av Trafikverkets flygutredning
(LS/908/2013)
Ärendebeskrivning
Trafikverket har tagit fram en utredning om vilka brister som finns i tillgängligheten för
berörda kommuner och hur dessa brister kan åtgärdas av Trafikverket genom att avtala
om flygtrafik eller om det finns andra mer ändamålsenliga åtgärder som kan lösa
tillgänglighetsproblemen. Utredningen kommer att ligga till grund för beslut om på vilka
sträckor Trafikverket ska besluta om allmän trafikplikt och vid behov avtala om flygtrafik för perioden oktober 2015 till oktober 2019.
Synpunkter på utredningen ska vara Trafikverket tillhanda senast måndagen den 30
september 2013.
För att kunna samverka med övriga huvudmän i länet, som också är remissinstanser,
föreslås att landstingsstyrelsens ordförande efter samråd med landstingsstyrelsens andre
vice ordförande tar beslut om landstingets remissvar.

Beslutsunderlag
Trafikverkets flygutredning 2015 - 1019
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att ta beslut om Trafikverkets
Flygutredning 2014 – 2019 efter samråd med andre vice ordföranden.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att ta beslut om Trafikverkets
Flygutredning 2014 – 2019 efter samråd med andre vice ordföranden.

§ 186 Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande att
svara på remiss: Länstransportplan för Jämtlands län
2014- 2025 (LS/935/2013)
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Jämtlands län har lämnat förslag till länstransportplan 2014 – 2025 för
synpunkter. Synpunkterna ska vara inkomna till Regionförbundet senast den 19
september 2013.
För att kunna utnyttja tiden fram till senaste inlämningsdatum föreslås att landstingsstyrelsens ordförande efter samråd med landstingsstyrelsens andre vice ordförande tar
beslut om landstingets remissvar.

Beslutsunderlag
Remissupplaga av Länstransportplanen 2014 – 2025 för Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att ta beslut om Länstransportplanen
2014 – 2025 efter samråd med andre vice ordföranden.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att ta beslut om Länstransportplanen
2014 – 2025 efter samråd med andre vice ordföranden.

§ 187 Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande att
svara på remiss av Interreg A Sverige-Norgeprogrammet
2014 - 2020 (LS/1026/2013)
Ärendebeskrivning
Landstinget har getts möjlighet att lämna synpunkter på det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Sverige – Norge 2014- 2020. Region Värmland har fått den
svenska regeringens uppdrag att vara ansvarig för framtagandet av det nya
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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gränsregionala programmet, inom ramen för målet om Europeiskt territoriellt samarbete
2014-2020 i programområdet Sverige-Norge. Remissvaren ska vara Region Värmland
tillhanda senast den 20 september.
För att kunna utnyttja tiden fram till sista inlämningsdatum föreslås att landstingsstyrelsens ordförande efter samråd med landstingsstyrelsens andra vice ordförande tar
beslut om landstingets remissvar.

Beslutsunderlag
Remiss av Interreg A Sverige-Norgeprogrammet 2014 - 2020 (missiv)
Remissversion av Interreg Sverige-Norge 2014-2020, Programöversikt
Programutkast Interreg Sverige-Norge

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att ta beslut om landstingets synpunkter
på det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Sverige-Norge efter samråd med
andre vice ordförande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att ta beslut om landstingets synpunkter
på det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Sverige-Norge efter samråd med
andre vice ordförande.

§ 188 Svar på remiss: Betänkandet En myndighet för
alarmering (SOU 2013:33) (LS/712/2013)
Ärendebeskrivning
Försvarsdepartementet tillsatte i april 2012 en utredning för en översyn av samhällets
alarmeringstjänst i syfte att säkerställa att alarmeringstjänsten fungerar på ett effektivt,
säkert och ändamålsenligt sätt. Utredarens förslag presenterades den 29 april 2013 under
namnet En myndighet för alarmering, SOU 2013:33.
Förslaget innebär att en statlig alarmeringsmyndighet bildas för att tillgodose behovet av
långsiktigt stabila förutsättningar, ge bättre förutsättningar för samverkan samt för att ge
riksdag och regering bättre möjligheter att styra och granska verksamheten.
Betänkandet från Alarmeringstjänstutredningen kan i huvudsak sammanfattas i följande
punkter:
 En nationell alarmeringsfunktion (larmcentral) i myndighetsform inrättas.
 Myndigheten ska vid samtal på 112, där nöd föreligger, ansvara för hela
larmkedjan, d.v.s. bedöma prioritet, räddningsbehov och alarmering av lämplig
resurs. För övriga händelser ska myndigheten vidareförmedla samtalen till berört
räddningsorgan för vidare handläggning.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamheten omfattar samtliga larm som berör kommunal och statlig
räddningstjänst, polis samt landstingens hälso- och sjukvård.
 Antalet larmcentraler i myndighetens regi beräknas till 5-7 i landet där
samlokalisering erbjuds berörda räddningsorganisationer.
 Förslag om en ny yrkesutbildning för larmoperatörer på minst 1-1½ år.
 En gemensam teknisk plattform ska utvecklas för larmbehandling, informationsdelning och informationssamordning.
 En lag om alarmering ska inrättas med bestämmelser om alarmering,
myndighetens ansvar samt räddningsorganens skyldigheter.
 Den nya myndigheten inrättas den 1 januari 2015.
Annat som berörs i betänkandet är krav på teleoperatörer, renodling av nödnumret 112,
samrådsformer samt tillsyn.
Landstinget ska senast 2013-09-03 lämna remissvar på utredningen till
Försvarsdepartementet . Representanter för Norrlandstingen har samverkat kring
remissvaret. Till vissa delar tillstyrkes utredningen, till vissa delar avstyrkes eller kritiseras
utredningen. Norrlandstingens landstingsdirektörer har lämnat gemensamma synpunkter
vilka finns med som inledning i yttrandet.

Beslutsunderlag
Yttrande över Remiss: Betänkandet En myndighet för alarmering (SOU 2013:33)
Remiss: Betänkandet En myndighet för alarmering (SOU 2013:33)

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

Yrkande
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) yrkar följande tillägg i remissvaret:
”Med tanke på den undermåliga utredningen anser Jämtlands läns landsting att
utredningen bör göras om och att ett nytt remissförfarande genomförs.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner båda antagna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Yttrande till Försvarsdepartementet lämnas enligt utarbetat förslag inklusive
antaget tillägg.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(54)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-08-28

§ 189 Svar på remiss: Delbetänkandet SOU 2013:23 Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i
läkemedelsförmånerna (LS/814/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på remiss angående
ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna. Ett förslag till
yttrande har nu upprättats. Jämtlands läns landsting ställer sig huvudsakligen positiv till
de genomarbetade förslagen, men vill lämna synpunkter på några av utredarens förslag.
Remissvar ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 13 september 2013.

Beslutsunderlag
Remiss av delbetänkandet SOU 2013:23 – Ersättning vid läkemedelsskador och
miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (LS/814/2013)
Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2013:23

Landstingsdirektörens förslag
Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2013:23 – Ersättning vid läkemedelsskador och
miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (LS/814/2013) lämnas till Socialdepartementet
enligt utarbetat förslag.

Yrkande
Monalisa Norrman (V) yrkar följande ändring i remissvaret:
Under rubriken Apoteket Farmaci-verksamheten, första meningen tas bort och ersätts
med: ”Av betänkandets fyra alternativ på ägarstruktur för Apoteket Farmaci förordar
Jämtlands läns landsting alternativ 1, dvs. att verksamheten blir kvar i Apoteket AB:s
ägo. Oavsett driftsform så måste läkemedelsförsörjningen inom slutenvården garanteras
på lika villkor i hela landet.”
Thomas Andersson (C) yrkar avslag på Monalisa Norrmans yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Monalisa
Norrmans ändringsyrkande och finner Monalisa Norrmans yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2013:23 – Ersättning vid läkemedelsskador och
miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (LS/814/2013) inklusive antagen ändring lämnas
till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.

Reservation
Thomas Andersson och Berit Johansson (båda C) reserverar sig mot beslutet om
ändring.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 190 Svar på remiss – nya föreskrifter om
uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister
(LS/977/2013)
Ärendebeskrivning
Patientregistret har historiskt sett utgjort ett viktigt underlag för epidemiologisk
forskning. Under senare år har registret allt mer börjat användas för uppföljning av
hälso- och sjukvårdens insatser. Detta gör det nödvändigt att utveckla patientregistret
för att tillgodose behovet av underlag för forskning och statistik samt verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling.
Jämtlands läns landstings har getts möjligheter att lämna synpunkter på förslag till
föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister.

Beslutsunderlag
Remiss – nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till socialstyrelsens patientregister,
missiv och bilagor (LS/977/2013)
Svar på remiss nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsen (LS/977/2013)

Landstingsdirektörens förslag
1. Svar till Socialstyrelsen lämnas enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar till Socialstyrelsen lämnas enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 191 Svar på remiss: Modell för framtagande av underlag
till regeringen inför beslut om nationella
vaccinationsprogram (LS/1022/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting, JLL, har getts möjlighet att lämna synpunkter på Modell för
framtagande av underlag till regeringen inför beslut om nationella vaccinationsprogram.
Förslaget innebär i korthet att regeringen har gett Socialstyrelsen, SoS, i uppdrag att ta
fram en modell som beskriver arbetsprocessen vid framtagande av underlag inför beslut
om nationella vaccinationsprogram. Riksdagen har beslutat om en ny reglering som
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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innebär att nationella vaccinationsprogram förs in i smittskyddslagen. Kommuner och
landsting blir skyldiga att erbjuda människor vaccination mot smittsamma sjukdomar i
syfte att förhindra spridning. Socialstyrelsen har i samverkan med Smittskyddsinstitutet,
Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt smittskyddsläkarföreningen tagit fram förslag till modell. Modellen utgår från Socialstyrelsens
hittillsvarande arbetssätt för nationella vaccinationsprogram och följer processer och
modeller för framtagande av nationella riktlinjer och vägledningsdokument.

Beslutsunderlag
Svar på remiss: Modell för framtagande av underlag till regeringen inför beslut om
nationella vaccinationsprogram (LS/1022/2013)
Remiss: Modell för framtagande av underlag till regeringen inför beslut om nationella
vaccinationsprogram, missiv och bilagor (LS/1022/2013)

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

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

§ 192 Svar på remiss: En samlad organisation på det
funktionshinderspolitiska området (Ds 2013:40)
(LS/926/2013)
Ärendebeskrivning
Hjälpmedelsinstitutets, HI:s, roll och uppdrag har genom åren förändrats dels p.g.a.
teknisk utveckling dels med anledning att möjligheterna för regering och andra aktörer
att ge uppdrag till institutets har begränsats p.g.a. införandet av LOU. Vidare föreslogs
förändringar i vård- och omsorgsutredningens (SOU 2012:33 – Gör det enklare) slutbetänkande som har övervägts och delvis tillmötesgåtts i denna promemoria. I DS
2013:40 föreslås att Hjälpmedelsinstitutet avvecklas och att vissa av HI:s nuvarande
uppgifter överförs till Handisam, som får ett nytt namn; Myndigheten för delaktighet.
Jämtlands läns landsting har getts möjligheter att lämna synpunkter på förslaget om en
samlad organisation på det funktionshinderpolitiska området, DS 2013:40.
Preliminärt yttrande inlämnat till Socialdepartementet den 13 augusti 2013, slutligt
yttrande inlämnas omedelbart efter styrelsens sammanträde 28 augusti 2013, enligt
överenskommelse med Gunnel Jägerskog, Regeringskansliet.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Yttrande En samlad organisation på det funktionshinderpolitiska området DS 2013:40
(LS/923/2013)
Remiss: En samlad organisation på det funktionshinderpolitiska området DS 2013:40
(LS/923/2013)

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

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

§ 193 Yttrande över Ny hälso- och sjukvårdspolitik
(LS/726/2012)
Ärendebeskrivning
Beredningen för vård och rehabilitering har haft i uppdrag att revidera dokumentet
”Riktlinjer för en Ny hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län som fastställdes år
2000.
Landstinget och länets kommuner har under 2012 och 2013 samarbetat och ett första
förslag till måldokument har utarbetats av styrgruppen som nu är ute på remiss.
Beredningen för vård och rehabilitering har lämnat sina synpunkter, § 104, och lämnat
över dessa till landstingsstyrelsen.
Förslag till yttrande, från landstingsstyrelsen, över dokumentet Mål för framtidens hälsooch sjukvård 2025 har upprättats.

Beslutsunderlag
Yttrande över Mål för framtidens hälso- och sjukvårdspolitik 2025
Inspel från beredningen för vård- och rehabilitering, § 104/2013
Förslag Mål för framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2025

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande till Beredningen för vård- och rehabilitering angående dokumentet Mål för
framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2025 lämnas enligt upprättat
förslag.
Justerandes sign
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Yrkande
Bengt Bergqvist (S) yrkar att remissvaret i sin helhet ändras som följer:
”Landstinget har fått möjlighet att lämna synpunkter på det måldokument för
framtidens hälso- och sjukvårdspolitik som länets kommuner och landstingsfullmäktiges
Beredning för vård och rehabilitering arbetat fram. Förutom samråd med Beredningen
för vård och rehabilitering har samråd skett med Länets handikappråd, Landstingets
pensionärsråd och Landstingets ungdomsråd.
Eftersom måldokumentet avser den hälso- och sjukvård som berör både kommunerna
och landstinget föreslås att ett tillägg görs till namnet på dokumentet så att det framgår
exempelvis ”Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik för Jämtlands läns kommuner och
landstinget”.
Utifrån vad som framkommit vid kommun- och seminariediskussioner, arbetet med
revidering av Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Folkhälsopolicyn har följande tre
övergripande mål för framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2025
föreslagits:
 Förbättrad psykisk hälsa
 Hälsofrämjande och trygghetsskapande levnadsvillkor
 Tillgänglighet och samordnad hälso- och sjukvård
 Skapa en gemensam arena för kommun och landstingsledningar för
utvecklingsfrågor kring medborgarnas hälsa.
I samband med arbetet med framtidens hälso- och sjukvårdspolitik har ett antal
indikatorer sammanställts som visar olika målgrupper; barn och unga, mitt i livet och
äldre per kommun i jämförelse med riket. Där kan man få en bild av hur det ser ut för
dessa grupper inom vissa områden, jämfört med riket och olika kommuner. Med
medborgarna och deras behov i fokus är detta ett bra underlag. Det är rätt målgrupper
som identifierats och prioriterats.

Målområde Förbättrad psykisk hälsa --- Målgrupp Alla men särskilt barn, unga,
personer med funktionsnedsättning och invandrare/flyktingar och äldre.
Det som tas upp i måldokumentet om länssamverkan i framtiden och skolans roll i
arbetet med förbättrad hälsa för de prioriterade grupperna är viktigt att arbeta vidare
med i samverkan. Det är också viktigt att ta vara på och utveckla de samverkansmodeller som finns idag, som exempel kan nämnas Ungdomsmottagningen.

Målområde Hälsofrämjande och trygghetsskapande levnadsvillkor --- Målgrupp
Alla men särskilt barn, unga och äldre.
Fokus på multisjuka äldre och geriatrik fyller en viktig funktion och det är av stor vikt
att kompetensförsörjning och kompetensutvecklings frågor inom området får fortsatt
hög uppmärksamhet och prioritering.
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Små diagnosgrupper, exempelvis patienter med ovanliga genetiska sjukdomar, bör lyftas
i materialet. Det handlar både om att säkra kompetensen kring dessa sjukdomar men
också de specifika situationer som kan uppstå kring dessa. Särskilda samarbetsformer
mellan landstinget och kommunerna kan behöva utvecklas kring dessa patienter.

Målområde Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård --- Målgrupp Alla men
med särskilt fokus på barn, unga och äldre.
Gruppen anhörigvårdare är en viktig funktion i dagens hälso- och sjukvård och kommer
så att vara även i framtiden. Landstinget menar att det är viktigt att Anhörigvårdare lyfts
i materialet och att stöd till gruppen och deras hälsa lyfts i det kommande arbetet.
Det är av yttersta vikt att Hälso- och sjukvården i länet drar nytta av den tekniska
utvecklingen som sker i dag och i framtiden. Redan idag finns möjligheter till kontakter
med hälso- och sjukvården via distansoberoende tjänster vilket ökar tillgängligheten och
möjligheterna för länets invånare att få vård nära och känna sig trygga. Samarbete med
externa aktörer för utveckling av distansoberoende tjänster bör lyftas som en viktig
framgångsfaktor i dokumentet.

Samarbete och Samverkan i länet
Gemensam arena för kommun- och landstingsledningar --Landstinget stödjer den uppfattning som framkommer i remissunderlaget. Det finns
behov av att skapa en gemensam arena där högsta kommun- och landstingspolitiska
ledningar möts och motsvarande på tjänstemanna nivå. Syftet är att skapa ett forum där
utvecklingsfrågor kring medborgarnas hälsa och hälso- och sjukvårdens roll i regionala
utvecklingen kan lyftas på en övergripande nivå.
Lanstinget menar att uppföljning av det gemensamma måldokumentet bör göras en
gång per år och att landstingets och kommunernas högsta politiska ledning och
tjänstemanna ledning deltar. En sådan uppföljning bör innehålla genomgång av mål och
målvärden, information om ny forskning, goda exempel från övriga Sverige samt
fortsatta diskussioner om hur landsting och kommuner tillsammans kan möta
medborgarnas behov av hälso- och sjukvård med målet att nå bättre hälsostatus i länet
samt hur hälso- och sjukvården används/kan användas i det regionala utvecklingsarbetet.
En regelbunden uppföljning skapar också möjlighet att gemensamt utvärdera effekterna
av styrning utifrån målen och eventuellt skifta fokus. I framtidens arbete kan data från
bl.a. Hälsosamtalen i skolan användas och i Susanne Göranssons forskningsrapport
(FoU-Jämt 2005:1), ”Varför söker inte anhörigvårdare stöd?”, kan indikatorer inom
området anhörigvårdares situation och hälsa återfinnas.
När arbetet övergår i nästa fas, med aktiviteter och handlingsplaner, är det viktigt att
referensgrupper involveras i arbetet. Referensgrupper kan dels vara formella organ som
landstingets och kommunernas pensionärsråd samt Länets handikappråd dels andra
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intressegrupper i samhället som pensionärsorganisationer, Handisam etc.
Bland de frågor som den politiska styrgruppen tar upp finns frågan om dokumentet
också ska ha aktiviteter. Landstinget anser att aktiviteter bör finnas i särskilda handlingsplaner.”
Monalisa Norrman (V) yrkar på följande tillägg:
Ny rubrik och stycke före rubriken Förbättrad psykisk hälsa:
” Generellt
I avsnitt 4:1listas andra styrande dokument. I slutet refereras till Riksdagens etiska
riktlinjer med tre principer.
- Människovärdesprincipen
- Behovs- och solidaritetsprincipen
- Kostnadseffektivitetsprincipen
Kostnadseffektivitetsprincipen markeras tydligt som underordnad de övriga två.
För att säkerställa ett bättre och tydligare genomslag för dessa principer och deras rangordning behöver ett intensivare gemensamt arbete utvecklas.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Bengt Bergqvists
ändringsyrkande och finner Bengt Bergqvists yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande med antagna ändringar och tillägg lämnas till Beredningen för vård- och
rehabilitering angående dokumentet Mål för framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i
Jämtlands län 2025.

§ 194 Svar på granskning av Styrning mot god ekonomisk
hushållning (LS/498/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-08-22, § 66 Svar på granskning av
Styrning mot god ekonomisk hushållning (LS/498/2013).

Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har under 2013 granskat om landstingsstyrelsen utövat en tillfredsställande styrning och ledning mot att landstinget skall uppnå en god ekonomisk
hushållning. Granskningen har gjorts i två delar där den första fokuserar på processen
för budgetarbetet och den andra på styrelsens planering och styrning.
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Landstingets revisorer anser efter granskningen att styrningen uppvisar brister och begär
styrelsens svar på detta.

Beslutsunderlag
Svar på revisionsrapport Styrning mot god ekonomisk hushållning.
Landstingets revisorers granskningsrapport Styrning mot god ekonomisk hushållning.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

Ekonomiutskottets beslut
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

§ 195 Svar på granskning av Landstingstyrelsens interna
kontroll (LS/499/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har med hjälp av PWC genomfört en granskning av landstingsstyrelsens interna kontroll. Granskningen visar att landstingsstyrelsens styrning, ledning
och uppföljning av arbetet med den interna kontrollen i landstingsverksamheten
behöver utvecklas.
Under våren 2013 har ett arbete påbörjats som syftar till att stärka den interna
kontrollen vid Jämtlands läns landsting. Svar på revisorernas granskningsrapport har
utarbetats inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Svar på revisorernas granskning av landstingsstyrelsens interna kontroll.
Landstingets revisorers rapport om landstingsstyrelsens interna kontroll.

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

Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
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§ 196 Inspel Landstingsplan 2015. Beredningen för
demokrati och folkhälsa (LS/720/2013)
Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har överlämnat inspel till landstingsplan 2015
till landstingsstyrelsen. Behandlingen av landstingsplan görs av ekonomiutskottet.
Beredningens inspel ska därför överlämnas till ekonomiutskottet.

Beslutsunderlag
Inspel landstingsplan 2015, rapport medborgardialog Ungas hälsa i Jämtlands län
(LS/720/2013)
Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-06-10, § 27

Landstingsdirektörens förslag
Beredningen för demokrati och folkhälsas inspel till Landstingsplan 2015 överlämnas till
ekonomiutskottet för handläggning.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Beredningen för demokrati och folkhälsas inspel till Landstingsplan 2015 överlämnas
till ekonomiutskottet för handläggning.

§ 197 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Finn Cromberger (FP) om hemvist för
pensionskapitalets avkastning (LS/743/2013)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger har lämnat in en motion om hemvist för pensionskapitalets
avkastning (LS/743/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18-19 juni fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast februari 2014.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om hemvist för pensionskapitalets avkastning
(LS/743/2013)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
21-22 januari 2014 ta fram ett svar på motionen om hemvist för pensionskapitalets
avkastning.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
21-22 januari 2014 ta fram ett svar på motionen om hemvist för pensionskapitalets
avkastning.

§ 198 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
medborgarförslag från Åke Durre om att landstinget inte
ska tillhandahålla fria kondomer (LS/725/2013)
Ärendebeskrivning
Åke Durre har lämnat in ett medborgarförslag om att landstinget inte ska tillhandahålla
fria kondomer (LS/725/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18-19 juni fördelat medborgarförslaget till landstingsstyrelsen. Medborgarförslaget ska besvaras senast februari 2014.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Åke Durre om att landstinget inte ska tillhandahålla fria
kondomer

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
21-22 januari 2014 ta fram ett svar på medborgarförslaget om att landstinget inte ska
tillhandahålla fria kondomer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
21-22 januari 2014 ta fram ett svar på medborgarförslaget om att landstinget inte ska
tillhandahålla fria kondomer.

§ 199 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
medborgarförslag från Elisabet From och Ann-Margreth
Bergvall, om en mötesplats för barn och deras föräldrar i
utanförskap (LS/769/2013)
Ärendebeskrivning
Elisabet From och Ann-Margreth Bergvall har lämnat in ett medborgarförslag om en
mötesplats för barn och deras föräldrar i utanförskap (LS/769/2013).
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Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18-19 juni fördelat medborgarförslaget till landstingsstyrelsen. Medborgarförslaget ska besvaras senast februari 2014.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Elisabet From och Ann-Margreth Bergvall, om en mötesplats för
barn och deras föräldrar i utanförskap (LS/769/2013)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
21-22 januari 2014 ta fram ett svar på medborgarförslaget om en mötesplats för barn
och deras föräldrar i utanförskap.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
21-22 januari 2014 ta fram ett svar på medborgarförslaget om en mötesplats för barn
och deras föräldrar i utanförskap.

§ 200 Förlängning av förordnande för landstingsdirektör
(LS/279/2013)
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i landstingstyrelsen 2013-02-20 § 50 är Björn Ahlnäs förordnad som tillförordnad landstingsdirektör för tiden från 2013-02-18 till och med 2013-04-30 och
förordnad som landstingsdirektör för tiden från 2013-05-01och till och med 2013-08-31.
Björn Eriksson har vid landstingsstyrelsen 2013-07-05 §176 utsetts till ny landstingsdirektör från och med 2013-10-01.
Med hänsyn till detta bör landstingsstyrelsen utse en landstingsdirektör under perioden
2013-09-01–2013-09-30.

Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
1. Björn Ahlnäs förordnas under tiden 2013-09-01 till och med 2013-09-30 som
landstingsdirektör i Jämtlands läns landsting.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Björn Ahlnäs förordnas under tiden 2013-09-01 till och med 2013-09-30 som
landstingsdirektör i Jämtlands läns landsting.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 201 Projektplan Region 2015 (LS/973/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting och länets kommuner beslutade gemensamt 2010 att bilda ett
kommunalt samverkansorgan, Regionförbundet Jämtlands län, med ändamålet ”att i en
demokratiskt styrd organisation tillvarata länets möjligheter att främja länets uthålliga
utveckling och tillväxt samt att i dessa frågor utöva ett tydligt politiskt ledarskap”.
Regionförbundet Jämtlands län fick i enlighet med ”Lagen om samverkansorgan i
länen” (2002:34) överta vissa uppgifter från länsstyrelsen. Bildandet av Regionförbundet
Jämtlands län var i vissa avseenden en förberedelse för den önskade regionkommunbildningen år 2015.
För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet vill Jämtlands läns landsting
ansöka om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 2010:630) och
därmed också att få bilda en region med direktvalt regionfullmäktige 2015-01-01.
Ansökan skickades in till regeringen 2013-06-28, dnr LS/346/2013, efter remiss till
länets kommuner som samtliga ställt sig bakom att landstinget ansöker om att få överta
det regionala utvecklingsansvaret från 2015.
Om regering och riksdag godkänner ansökan samlas Jämtlands läns landstings verksamheter och Regionförbundet Jämtlands läns regionala utvecklingsfrågor i en ny
organisation, Regionen. Dessutom kan också ytterligare regionala utvecklingsfrågor som
idag är kvar på länsstyrelsen eventuellt flyttas över till Regionen, t ex företagsstödet.
Regeringens och riksdagens beslut kan komma så sent som våren 2014 och den nya
organisationen ska starta 2015-01-01. Därför måste ett projekt starta redan nu för att
hinna utreda, förbereda och ta fram de beslutsunderlag som krävs för att genomföra
denna förändring.
En projektplan har utformats med 9 delprojekt.
1. Delprojekt Uppdrag: Målet är att ta fram beslutsunderlag angående om ytterligare
uppgifter ska tas över från staten vid regionbildandet. Detta beslut är förutsättning för
delprojekt 2 Gränsdragning. Dessutom bör Regionförbundets nuvarande uppdrag ses
över eftersom nu aktuell förbundsordning beslutades 2010 dvs. kommer att vara 5 år
gammal 2015.
2. Delprojekt Gränsdragningar: Målet är att tydliggöra gränsdragningen mellan
länsstyrelsen, kommunerna m fl och den nya regionkommunen.
3. Delprojekt Kommuninflytande: Målet är att utforma en struktur som gör att det
goda samarbete som genom Regionförbundet Jämtlands län byggs upp kring de
regionala utvecklingsfrågorna med ett starkt kommunalt engagemang och ett nära
samarbete med olika näringslivsaktörer tas tillvara och kan fortsätta utvecklas. I detta
delprojekt ingår också att bevaka att kommunernas behov av egen samverkan, som inte
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bör överföras till regionkommunen, får en lösning.
4. Delprojekt Avveckling av Regionförbundet: Målet är att ta fram fakta som gör det
möjligt för bildarna av Regionförbundet att enas om juridiska och ekonomiska villkor
vid avvecklingen.
5. Delprojekt Styrning: Målet är att lägga samman Landstingets och Regionförbundets
båda styrmodeller till en gemensam modell för hur den nya organisationen ska styras.
Hur den politiska organisationen ska se ut hänger också nära samman med detta varför
även underlag och beslut angående det ingår i detta delprojekt.
6. Delprojekt Kollektivtrafik: Målet är att skapa en effektiv lösning för kollektivtrafikfrågorna som inkluderar Länstrafiken AB, Regional kollektivtrafikmyndighet, skatteväxlingsdiskussionerna mm kring trafikfrågorna i länet.
7. Delprojekt Tjänstemannaorganisation : Målet är att utifrån delprojekt 1-6 ta fram
beslutsunderlag för hur en lämplig tjänstemannaorganisation kan se ut.
8. Delprojekt Genomförande av ny organisation
I detta delprojekt ingår också att hantera alla praktiska genomförandefrågor för att lägga
samman nuvarande Regionförbundet med landstinget.
9. Delprojekt Plan B: Målet är att ta fram beslutsunderlag som hanterar situationen
som uppstår staten inte beviljar en inlämnad ansökan.
Projektplanen innehåller också förslag på projektorganisation som innebär:
- Styrgruppen består av 7 politiker utsedda av landstinget och 3 politiker utsedda av
regionstyrelsen.
- Kommunal referensgrupp består av ett kommunalråd från var och en av länets
kommuner.
- Projektledningsgrupp består av projektägarna (landstingsdirektör och regiondirektör) samt projektledarna.
- Projektgruppen består av landstingets projektledare, Regionförbundets projektledare
och adjungerade delprojektledare och experter efter behov för varje fråga som ska
hanteras.
- Tjänstemanna referensgrupp består av kommunernas kommunchefer/direktörer,
deltar vid dessa möten gör också landstingsdirektör, regiondirektör och
projektledare.
Projektet beräknas ha utgifter utöver befintlig personal på ca 160 tkr. Regionförbundet
och landstinget står var och en för sina kostnader, samt delar 50/50 på vissa
budgeterade kostnader. Landstingets kostnad utöver befintlig personal uppskattas till ca
80-100 tkr.
Styrgruppens främsta roll kommer att vara att avgöra när beslutsunderlag är tillräckligt
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genomarbetade för att kunna överlämnas till formell beslutshantering, och avgöra
vilket/vilka beslutsforum som ska fatta de formella besluten. Viss beslut kommer att
kräva hantering i både landstinget och i regionförbundet, vissa i bara den ena
organisationen och slutligen vissa beslut kan komma att kräva förankring genom beslut i
hos regionförbundets samtliga ägare dvs också i kommunerna.

Beslutsunderlag
Projektplan Region 2015
Inskickad ansökan till regeringen (dnr LS/346/2013)

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstinget godkänner projektplanen för projektet Region 2015.
2. Landstinget utser a, b, c, d, e, f och g som landstingets ledamöter i den politiska
styrgruppen för projektet. Till styrgruppens ordförande och tillika sammankallande utses …
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att vara projektägare för projektet och utse
projektledare.
4. 100 tkr avsätts för projektet ur landstingsstyrelsens anslag för motsedda utgifter.

---Robert Uitto (S) informerar om projektplanen för Region 2015.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar avslag på punkt 4 i landstingsdirektörens förslag.
Bengt Bergqvist (S) föreslår Robert Uitto som ordförande och Harriet Jorderud (båda S)
som ledamot i styrgruppen.
Monalisa Norrman (V) föreslår Anna Hildebrand (MP) som ledamot.
Anna Hildebrand (MP föreslår Monalisa Norrman (V) som ledamot.
Susanné Wallner (M) föreslår Christer Siwertsson (M) som ledamot.
Finn Cromberger (FP) föreslår sig själv som ledamot.
Berit Johansson (C) föreslår Thomas Andersson (C) som ledamot.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på punkt 1 och 3 i landstingsdirektörens förslag och
finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på punkt 4 i landstingsdirektörens förslag och Finn
Crombergers yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden finner Robert Uitto, Harriet Jorderud, Anna Hildebrand, Monalisa
Norrman, Christer Siwertsson, Finn Cromberger och Thomas Andersson utsedda till
ledamöter i styrgruppen för Region 2015. Robert Uitto utses som ordförande.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstinget godkänner projektplanen för projektet Region 2015.
2. Landstinget utser Robert Uitto (S), Harriet Jorderud (S), Anna Hildebrand
(MP), Monalisa Norrman (V), Christer Siwertsson (M), Finn Cromberger (FP)
och Thomas Andersson (C) som landstingets ledamöter i den politiska styrgruppen för projektet. Till styrgruppens ordförande och tillika sammankallande
utses Robert Uitto.
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att vara projektägare för projektet och utse
projektledare.
4. 100 tkr avsätts för projektet ur landstingsstyrelsens anslag för motsedda
utgifter.

§ 202 Struktur för landstingsdrivna primärvården i
Östersunds kommun. Lokalisering av Odensala och
Torvalla HC. (LS/1758/2012)
Ärendebeskrivning
Under vintern/våren 2011-12 har primärvården arbetat med ”Ny start Östersund” där
personalen på olika sätt analyserat framtiden för primärvården i Östersunds kommun.
Med detta som grund togs en utredning fram 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
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samlokalisering ska tas fram.
Centrum för primärvård har tillsammans med fastighetsavdelningen nu tagit fram ett
förslag till lokalisering och utveckling av primärvården i Odensala och Torvalla.

Beslutsunderlag
Underlag för beslut om lokalisering och utveckling av primärvården i Odensala och
Torvalla.
Rapporten Struktur för Landstingsdrivna primärvården i Östersunds kommun.
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2013-04-23—24, § 110
Protokollsutdrag landstingsfullmäktige 2013-02-12—13, § 28

Landstingsdirektörens förslag
1. Primärvården i Odensala och Torvalla samlokaliseras till Odensala HC enligt
alternativ 2 i utredningens förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta utreda verksamhetsutveckling
och lokalbehov i Torvalla.

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:
”Landstingsdirektören får i ytterligare uppdrag att fortsätta utreda utveckling av övrig
primärvård i Östersunds kommun.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
1. Avslag på landstingsdirektörens förslag.
2. Östersunds hälsocentraler samordnas ner till en maximalt två hälsocentraler i
Östersund primärvårdsområde.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande och finner
det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Primärvården i Odensala och Torvalla samlokaliseras till Odensala HC enligt
alternativ 2 i utredningens förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta utreda verksamhetsutveckling
och lokalbehov i Torvalla.
3. Landstingsdirektören får i ytterligare uppdrag att fortsätta utreda utveckling av
övrig primärvård i Östersunds kommun.

Justerandes sign
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Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckning
Susanné Wallner och Christer Siwertsson (båda M) lämnar följande skriftliga
protokollsanteckning:
”Struktur för landstingsdriven primärvård är för svår att ta ställning till. Då vi ej kan se
för- respektive nackdelar för förslag som presenterats. Underlag för antal listade,
patientgrupper, behov mm. Till detta kostnad för olika alternativ och effekter samt val
av olika fastigheter.”

§ 203 Utredning om etablering av PCI vid Östersunds
sjukhus (LS/968/2013)
Ärendebeskrivning
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2012-09-27—28 fick landstingsdirektören i uppdrag att utreda frågan om hemtagning av PCI från Umeå universitetssjukhus till
Östersunds sjukhus. Utredningen visar att det med hjälp av externa PCI-operatörer är
möjligt att bygga upp en egen PCI-verksamhet (ballongsprängning) på Östersunds
sjukhus.
Med tillgång till PCI i Jämtlands län kan landstinget följa de nationella behandlingsriktlinjerna och erbjuda patienterna PCI som första behandling vid hjärtinfarkt. I dagsläget är Jämtlands län och region Gotland ensamma om att inte ha lokal PCIverksamhet. Jämfört med riket har Jämtlands län hög dödlighet i hjärtinfarkt inom 30
dagar efter insjuknandet. Med egen PCI-verksamhet bedöms konsekvenserna bli färre
komplikationer efter hjärtinfarkt, färre patientresor, fler behandlingar med
koronarangiografier och PCI, kortare tid från insjuknande till hemgång för den enskilde
patienten, samt lägre kostnader för landstinget.
Egen PCI-verksamhet kräver inrättande av ett nytt PCI-lab, då det redan nu är brist på
tider i det lab som hjärtenheten samnyttjar med röntgenenheten, vars verksamhet vuxit
kraftigt de senaste åren. Hemtagningen av PCI från Umeå beräknas leda till stora
minskningar i riks- och regionvårdskostnaderna. Totalt för landstinget, inklusive
kostnaderna för ett nytt lab m.m. beräknas besparingarna uppgå till 2,6–3 miljoner
kronor per år de första tre åren. Därefter, då verksamheten bedöms kunna bedrivas i
egen regi, ökar besparingarna till cirka 8 miljoner kronor per år.

Beslutsunderlag
Tjänstemannarapport - Utredning om etablering av PCI vid Östersunds sjukhus
(LS/968/2013)
Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att bygga upp en egen PCIverksamhet vid Östersunds sjukhus i enlighet med utredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att bygga upp en egen PCIverksamhet vid Östersunds sjukhus i enlighet med utredningens förslag.

§ 204 Direktiv för utredning av bussbiljett på kallelse
(LS/986/2013)
Ärendebeskrivning
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2013-06-18—19, § 117 Översyn av sjukresor,
fattades beslut om att ändra reglerna för sjukresor från och med 1 september. Bland
annat innebär det att en egenavgift på 100 kr för samtliga transportslag införs och att
bussbiljett på kallelse tas bort.
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2013-05-28—29, § 161 Översyn av sjukresor, fick
landstingsdirektören i uppdrag att, trots att bussbiljett på kallelse tas bort, ta fram
direktiv för ytterligare utredning av bussbiljett på kallelse till landstingsstyrelsens
sammanträde i augusti 2013.
Centrum för diagnostik, teknik och service har tittat på förutsättningarna för fortsatt
utredning av bussbiljett på kallelse:
 Avtalet med Stadsbussarna och Länstrafiken avseende bussbiljett på kallelse är
uppsagt utifrån fullmäktigebeslutet.


Varje bussresenär ska fr.o.m. 1 september betala 100 kr i egenavgift (vilket
innebär att alla resor under 6 mil enkel resa, till fullo skall betalas av resenären.
Här återfinns de flesta resorna). Om bussbiljett på kallelse skulle återinföras
innebär detta att busschauffören ska sälja en biljett, kontant ta in och dra ifrån
egenavgiften och fakturera landstinget eventuell mellanskillnad. Dagens biljettsystem i bussarna stöder inte detta vilket innebär att den ökade administrationen
inte kommer att accepteras av bussbolagen inom nuvarande avtal. Landstinget
tvingas då finansiera systemlösningar på samtliga bussar till stora kostnader.



Sekretesslagen medger inte att busschauffören utifrån kallelsen lägger in personuppgifter i deras system och sedan fakturerar landstinget, varför möjlighet till
systemlösning är tveksam oavsett kostnadsbild.



Förfalskningar förekommer i ökande omfattning varför tekniska systemlösningar (dvs. streckkodslösning) krävs för att kallelserna inte ska kunna
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förfalskas. Detta innebär ytterligare kostnader.




Skillnaden mellan bussresor och taxi, och det system som används där, är att
JLL beställer resan till taxibolaget och taxi fakturerar det som överstiger egenavgiften, som de tar in via patienten. Det går inte att i förväg veta hur många
resenärer som ska åka med buss och varifrån, varför samma tillvägagångssätt är
omöjligt för bussresor.
Kostnaden för bussresor har ökat sedan bussbiljett på kallelse infördes. Den
ökade kostnaden har inte kompenserats av minskade resor med taxi och egen bil
varför ett ekonomiskt argument faller.

Mot bakgrund av ovanstående anses frågan om utredning av bussbiljett på kallelse
tillräckligt belyst. Ytterligare utredning behövs inte och ärendet föreslås därför avskrivas.

Landstingsdirektörens förslag
Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Yrkande
Thomas Andersson (C) yrkar följande:
”Att utredning genomförs med inriktning om lägre egenavgift för buss på kallelse samt
med andra modeller för biljett.”

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

Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

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

§ 205 Avsägelse av del av årsarvode som vice ordförande i
Jämtlands läns landsting under 2013 (LS/1653/2012)
Ärendebeskrivning
Robert Uitto (S), ledamot i landstingsstyrelsen, meddelade den 9 november 2012 att han
på grund av sitt uppdrag som ordförande i Regionförbundet Jämtlands län avsäger sig
50 % av sitt arvode som landstingsråd för år 2013. Landstingsstyrelsen fattade vid sitt
sammanträde den 11 december 2012, § 294 beslut om omfördelning på så sätt att
Robert Uittos avsagda arvode omfördelades så att Ann-Marie Johansson fick 15 % och
Justerandes sign
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Anna Hildebrand och Monalisa Norrman 10 % vardera.
Landstingsstyrelsens beslut överklagades och förvaltningsrätten i Härnösand upphävde
beslutet genom dom den 14 juni 2013. Med anledning av det behöver ett nytt beslut tas
om omfördelning av arvode. Omfördelningen bör ske på samma sätt som i det upphävda beslutet det vill säga att Robert Uittos avsagda arvode ska fördelas så att AnnMarie Johansson får 15 % och Anna Hildebrand och Monalisa Norrman får 10 %
vardera.
Det finns inga regler som hindrar att Robert Uitto avsäger sig delar av sitt årsarvode.
Enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting kan landstingsstyrelsen göra omfördelningar av årsarvodet upp till ett år, vilket Förvaltningsrätten i
Härnösand också har fastställt.

Beslutsunderlag
Robert Uittos avsägelse av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns
landsting under 2013.

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

Yrkande
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
1. Bifall till halvering av arvodet.
2. Avslag till omfördelning till andra styrelseledamöter.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag punkt 1och Finn
Crombergers yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag punkt 2 och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

Jäv
Ann-Marie Johansson (S), Monalisa Norrman (V) och Anna Hildebrand (MP) förklarar
sig jäviga och deltar inte i handläggning eller beslut.

§ 206 Hantering av betalning i receptionen i entrén på
Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade följande den 1 juni 2011, § 177:
1. Betalning i den nya receptionen med centralkassefunktion på Östersunds
sjukhus skall ske med fakturering eller betalkort. Faktureringsavgift, sedlar och
mynt tas bort.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att till sammanträdet den 13 december 2011
utreda konsekvenserna för landstinget och den enskilde medborgaren om även
kortbetalning tas bort.
3. Landstingsdirektören ansvarar för att vederbörlig information tas fram och
distribueras.
Första punkten av beslutet överklagades och Förvaltningsrätten i Härnösand upphävde
beslutet. Landstingsstyrelsen överklagade förvaltningsrättens dom av till Kammarrätten i
Sundsvall, men kammarrätten avslog överklagandet.
Det upphävda beslutet innehöll en reglering av faktureringsavgift som byggde på den
reglering som fanns i fakturakredit- och kravpolicyn. Fakturakredit och kravpolicyn har
efter det upphävts av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen har fattat beslut om
nya regler för betalningar och krav. Reglerna innehåller bestämmelser om att
faktureringsavgift för fakturering som sker i receptionen på Östersunds sjukhus inte ska
tas ut. Något nytt beslut om detta behövs därför inte.
Det upphävda beslutet motiverades bland annat på följande sätt: ”För Jämtlands läns
landsting kan det innebära både säkerhetsrisker för personal, investeringskostnader för
säkerhetslösningar och transporter av sedlar samt ökade köbildningar vid kassafunktionerna att fortsätta hantera betalningar med hjälp av kontanter och kort.
Avgifterna för de s.k ”Babsterminalerna”, som hanterar kortbetalningar, är också
relativt stora vilket uppväger en ökad kostnad för fakturering. Det finns dock tecken på
att dessa avgifter är på väg bort och därför bör landstinget avvakta med att helt ta bort
kortbetalning till detta klarlagts. Landstinget har redan nu förlängt leasingen av ”Babsterminalerna” under ett år vilket ytterligare ger anledning att fortsätta med kortbetalning
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under minst denna tid. Konsekvenser för den enskilde (om kortbetalning tas bort) kan
därmed också utredas.”
”Ett första prov med en lösning utan sedlar och mynt som betalning och med borttagna
fakturaavgifter bör av ovanstående skäl genomföras i samband med att den nya
receptionen och centralkassan på Östersunds sjukhus öppnas (planerat till den 5
september).”
Skälen för beslutet kvarstår i stort och landstinget bör sträva efter att hantera lite
kontanter som möjligt. I kassan i receptionen i Östersunds sjukhus bör därför
betalningar ske med annat än kontanter. För de som ändå vill betala med kontanter ska
det finnas möjlighet till det, men hänvisning kan då göras till annat ställe i eller i
anslutning till sjukhuset.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2011-06-01, § 177 om hantering av betalning i
sjukhusentrén (LS/261/2011).
Kammarrättens dom om laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsstyrelsens beslut 2011 § 177, om hantering av betalning i sjukhusentrén.

Landstingsdirektörens förslag
I kassan i receptionen i Östersunds sjukhus ska betalningar ske med fakturering eller
kort. Möjlighet till betalning med kontanter ska finnas på annat ställe i eller i anslutning
till sjukhuset.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”I kassan i receptionen i Östersunds sjukhus ska betalning ske med fakturering, kort
eller kontanter. Av säkerhetsskäl kan kontant betalning få ske på särskild plats i direkt
anslutning till receptionen.”
Robert Uitto (S) yrkar på återremiss med följande motivering:
Konsekvenser av kontanthantering i receptionen vid Östersunds sjukhus, såsom
säkerhetsrisker, kostnader etc. bör belysas ytterligare innan beslut fattas. Förslag på
alternativa möjligheter för att betala kontant i receptionens närhet bör också beslysas.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos yrkande om återremiss och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ärendet återremitteras till landstingsdirektören med följande motivering:
Konsekvenser av kontanthantering i receptionen vid Östersunds sjukhus, såsom
säkerhetsrisker, kostnader etc. bör belysas ytterligare innan beslut fattas. Förslag på
alternativa möjligheter för att betala kontant i receptionens närhet bör också belysas.
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§ 207 Revidering av uppförandekod för leverantörer
(LS/740/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-08-22, § 65 Revidering av
uppförandekod för leverantörer.

Ärendebeskrivning
Revidering av landstingets uppförandekod för leverantörer som tidigare antagits i
landstingsstyrelsen februari 2008 (LS/155/2008).
Sedan 2008 finns en uppförandekod för leverantörer som är gemensam för samtliga
landsting och regioner. Under 2012 identifierades ett behov av att uppdatera landstingens och regionernas gemensamma kod. Den nationella styrgruppen som består av
Stockholms läns landsting, Västra Götaland och Region Skåne antog i februari 2013 den
uppdaterade koden.
De väsentligaste tilläggen i den föreslagna uppdaterade koden är FN:s deklaration mot
korruption samt att kraven även omfattar tjänsteleverantörer.
I övrigt har följande tillägg gjorts:





Tydlighet vad gäller landsting och regioners intention med koden
Tygligare skrivning om mänskliga rättigheter
Leverantörer ska verka för levnadslöner
Möjlighet att rapportera överträdelser

I den föreslagna koden framgår det tydligt att verksamhet i landsting och regioner ska
bedrivas så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill landstinget
också medverka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara
och ansvarsfulla förhållanden. Risken för brott mot internationella konventioner förekommer även vid tjänsteupphandlingar och därför är det viktigt att även tjänsteleverantörer ingår i den föreslagna koden.

Beslutsunderlag
Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Reviderad uppförandekod för leverantörer 2013 godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(54)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-08-28

Ekonomiutskottets beslut
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Reviderad uppförandekod för leverantörer 2013 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Reviderad uppförandekod för leverantörer 2013 godkänns.

§ 208 Rödakorsvärdar vid Östersunds sjukhus
(LS/67/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Etiska utskottet 2013-06-10, § 32 Rödakorsvärdar vid
Östersunds sjukhus (LS/67/2013).

Ärendebeskrivning
Etiska utskottet bjöd i mars 2012 in ideella länsorganisationer till ett möte för att
diskutera intresset för en utveckling av samarbetet mellan landstinget och de ideella
organisationerna.
En arbetsgrupp bildades och den har arbetat fram ett förslag om att inrätta Rödakorsvärdar som kan hjälpa patienter tillrätta på sjukhuset. Rödakorsvärdarna utför ingen vård
eller annat sjukvårdsarbete och de ersätter aldrig den anställda personalen. Röda Korset
Storsjökretsen vill bemanna med frivilliga i sjukhusentrén för att vara besökare till
Östersunds sjukhus behjälpliga med sådant som landstingets personal inte tillhandahåller. Rödakorsvärdar finns idag i 20 av landets 21 landsting men inte vid alla sjukhus.
Rödakorsvärdarnas insats grundar sig på frivillighet både från den som ger stöd men
också från dem som tar emot stödet. Rödakorsvärdarnas uppgift är att vara en stöttande
medmänniska, att göra sjukhusbesöket eller väntan lättare. Det kan innebära att ge en
hjälpande hand för att påkalla transport, följa till mottagningen eller att finnas och ha tid
för ett medmänskligt samtal men även att visa rätt på sjukhuset, ledsaga patient som har
svårt att förflytta sig, utföra ärenden till patient som har svårt att förflytta sig, hämta ut
recept tillsammans med patienten och vara behjälplig i väntrummet
Ett besök på sjukhuset kan många gånger kännas svårt. Kanske inte orken räcker eller
att sjukhuskorridorerna förefaller långa och skrämmande. Kanske ökar oron i väntan på
doktorn då tiden känns lång. Det kan finnas många orsaker att känna oro över i
samband med besöket på sjukhuset.
Landstinget ersätter Röda Korset Storsjökretsen för uppdraget med kostnaden för
Justerandes sign

Justerandes sign
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profilkläder samt res- och parkeringskostnader för Rödakorsvärdarna.
Etiska utskottet har för avsikt att föreslå landstingsstyrelsen att ingå avtal med Röda
Korset Storsjökretsen om att tillhanda Rödakorsvärdar i entrén på Östersunds sjukhus.
Rödakorsvärdarnas verksamhet beskrivs i förslaget till avtal med Röda Korset.
Kostnaden för uppdraget är beräknad till 20 000 kronor. Verksamheten ska utvärderas
efter två år. Innan förslaget kan läggas fram för beslut ska det förhandlas med de
fackliga organisationerna enligt medbestämmandelagen. Förslaget bör därför överlämnas
till landstingsdirektören för förhandling enligt medbestämmandelagen.

Beslutsunderlag
Förslag till samarbetsavtal med Röda Korset Storsjökretsen om rödakorsvärdar vid
Östersunds sjukhus.
Bilaga 1 till samarbetsavtal
Bilaga 2. Kostnader RK värdar
Bilaga 3. Bild över Röda Korset Storsjökretsens sociala verksamhet

Ordförandes förslag
Etiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. att i januari 2014 i samarbete med Röda Korset Storsjökretsen starta verksamhet
med Röda Korsvärdar i Sjukhusets huvudentré,
2. att uppdra till landstingsdirektören att ta del av andra landstings erfarenheter av
Röda Korsvärdar och förbereda berörd personal på samarbetet. Att i arbetet särskilt
beakta anställda vid informationsdisken i huvudentrén,
3. att informera Röda Korsets kontaktperson om förberedelsearbetet.
ETISKA UTSKOTTETS BESLUT

Etiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. att i januari 2014 i samarbete med Röda Korset Storsjökretsen starta verksamhet
med Röda Korsvärdar i Sjukhusets huvudentré,
2. att uppdra till landstingsdirektören att ta del av andra landstings erfarenheter av
Röda Korsvärdar och förbereda berörd personal på samarbetet. Att i arbetet särskilt
beakta anställda vid informationsdisken i huvudentrén,
3. att informera Röda Korsets kontaktperson om förberedelsearbetet.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar om återremiss till Etiska utskottet med följande motivering:
”Ärendet om Rödkorsvärdar har samverkats med de fackliga organisationerna vid
Landstingskommitténs möte 19 augusti och de fackliga organisationernas synpunkter
bör tillföras ärendet innan beslut i styrelsen.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om återremiss och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ärendet återremitteras till Etiska utskottet med följande motivering:
Ärendet om Rödkorsvärdar har samverkats med de fackliga organisationerna vid
Landstingskommitténs möte 19 augusti och de fackliga organisationernas synpunkter
bör tillföras ärendet innan beslut i styrelsen.

§ 209 Avvikelsesystemets förbättringsarbete
(LS/589/2013)
Ärendebeskrivning
Efter genomförd internkontroll avseende risker/säkerhet i landstinget som
rapporterades vid styrelsemöte 2013-02-19 konstaterade styrelsen att det krävs
förbättring av statistikmodulen i avvikelsesystemet.
Hittills har framtagandet av förbättrat stöd för statistikrapporter i avvikelsesystemet
främst omfattat egna, genomgripande förbättringar av systemets formulär, d v s det
användargränssnitt i Centuri där avvikelser bl a rapporteras, handläggs, utreds och
åtgärdas. De förbättringarna har syftat till att förenkla användningen av systemet och
samtidigt göra det möjligt för användarna att mata in ett mer detaljerat statistikunderlag.
Eftersom statistikunderlaget är spritt över många olika tabeller i Centuris databas, och
därmed är svåråtkomligt för de kommande nya statistikverktygen, har företaget Centuri
skapat och levererat en s k lagrad databasprocedur som sammanställer underlaget till en
enda tabell. Centuri har också vid ett par tillfällen fått anpassa proceduren till sådana
formulärändringar som olika verksamheter har begärt i efterhand. I skrivande stund
sammanställs en tredje beställning av sådana anpassningar och där bedöms både vår
beställning och Centuris leverans klaras av inom en eller två veckor.
En beställning/offertförfrågan är också i det närmaste färdigställd avseende de nya
statistikverktygen i ProDiver och DivePort. Den bedöms också kunna skickas inom en
till två veckor, men leveranstiden är mer oklar innan företaget InfoTool har inkommit
med sin offert. Det muntliga beskedet därifrån är dock att deras typiska tidsåtgång i
projekt som detta är en till två arbetsveckor från beställning.

Landstingsdirektörens förslag
1. Förbättringsarbetet fortsätter enligt plan och statistikmodulen redovisas vid
nästa internkontroll för risker/patientsäkerhet.

Justerandes sign

Justerandes sign
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2. Informationen läggs till handlingarna.

Yrkande
Susanné Wallner och Christer Siwertsson (båda M) yrkar följande:
”Avvikelsesystemets förbättringsarbete måste omgående genomföras. Detta är av
yttersta vikt både för patienter och anställda i Jämtlands läns landsting.”

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

1. Förbättringsarbetet fortsätter enligt plan och statistikmodulen redovisas vid
nästa internkontroll för risker/patientsäkerhet.
2. Informationen läggs till handlingarna.

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

§ 210 Information om justering av tandvårdstaxa 2013
(LS/999/2013)
Ärendebeskrivning
Nytt statligt tandvårdsstöd infördes 2008-07-01 enligt Statligt tandvårdsstöd SFS
2008:145 samt Förordning om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:193. För allmäntandvården innebar detta att en referensprislista fastställdes av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
Landstingfullmäktige beslutade i juni 2008, § 128, att tandvårdstaxan för Folktandvården
i Jämtlands län skulle sättas enligt med referensprislistan. Beslut om undantag har senare
fattats enligt nedan.





Justerandes sign

Beslut LF 2009 taxa avseende implantatkomponenter, åtgärd 420, 3 400 kronor.
Beslut LF 2010 priserna för frisktandvården justeras enligt gemensam
prissättning för Norrlandslandstingen.
Beslut LF 2011taxa avseende fyllningsåtgärderna nr 701, 702, 703, 704, 705, 706
och 707 referenspris enligt TLV+ 7 %.
2013-01-01 införde TLV referenspriser även för specialisttandvården. Beslut LF
2013 att införa denna referensprislista + 5%.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-09-01 justerar TLV referensprislistorna för allmän- och specialisttandvård.
Folktandvården i Jämtlands län avser därför att justera taxan med stöd av tidigare beslut
inklusive tidigare beslutade undantag enligt TLV:s referenspris fr.o.m. 2013-09-01.

Landstingsdirektörens förslag
Informationen läggs till handlingarna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

§ 211 Inför reviderad landstingsplan 2014-2016
(LS/504/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-08-22, § 63 Inför reviderad
landstingsplan 2014-2016.

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige fastställde landstingsplan 2014-2016 vid sitt junisammanträde. I
beslutet fastslås att vad gäller beslut om landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014,
inprioriteringar för 2014, Länstrafikens budget 2014 samt taxor och avgifter
återkommer till landstingsfullmäktiges novembersammanträde.
Ett tjänstemannamöte har hållits med Länstrafiken och man jobbar vidare utifrån de
diskussioner som fördes vid mötet.

Yrkande
Ordföranden yrkar följande:
1. Att ge landstingsdirektören i uppdrag att sammanställa en inventering med
förslag till inprioriteringar för 2014. Förslaget bereds av ekonomiutskottet vid
sammanträde 2013-10-10 – 11 för beslut i landstingsstyrelsen 2013-11-06.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ekonomiutskottets beslut
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Att ge landstingsdirektören i uppdrag att sammanställa en inventering med
förslag till inprioriteringar för 2014. Förslaget bereds av ekonomiutskottet vid
sammanträde 2013-10-10 - 11 för beslut i landstingsstyrelsen 2013-11-06.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att sammanställa en inventering med förslag till
inprioriteringar för 2014. Förslaget bereds av ekonomiutskottet vid sammanträde 201310-10 - 11 för beslut i landstingsstyrelsen 2013-11-06.

§ 212 Aktuellt läge - rapport från Ekonomiutskottet
(LS/1151/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-08-22, § 62 Aktuellt läge.

Ärendebeskrivning
Lena Weinstock Svedh redogör för de avtal som finns med privata vårdgivare.
Delar av den ej färdigställda månadsrapporten för juni presenteras. Det ekonomiska
utfallet efter juni månad uppgår till -162,5 miljoner kronor, inklusive sänkning av RIPSräntan med 117,8 miljoner kronor.
Prognosen för året har försämrats till -179 miljoner kronor. Centrum för medicinska
specialiteter har ökat sitt prognostiserade underskott med 11 miljoner kronor beroende
på en ansträngd arbetsmiljö med bemanningssvårigheter. Finansförvaltningens överskott
beräknas öka med 2 miljoner kronor eftersom skatteintäkterna räknats upp i de senaste
planeringsförutsättningarna från SKL.
En analys av hur personalsituationen sett ut under sommaren ska vara klar i september.
Centrumcheferna redogör för hur nyttjandet av stafettläkare verkar bli under året. Målet
är en minskning med 10% jämfört med föregående år, vilket endast Centrum för
Diagnostik, teknik och service ser ut att kunna uppnå.

Yrkande
Ordföranden yrkar följande:
1. Att ge landstingsdirektören i uppdrag att ge Centrum för medicinska specialiteter
möjlighet att erbjuda vikarierande sjuksköterskor tillsvidareanställningar.
2. Landstingsdirektören återkommer vid landstingsstyrelsens sammanträde
2013-08-28 med förslag på omfattning på åtgärden. Åtgärden bedöms vara
kostnadsneutral.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ekonomiutskottets beslut
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Att ge landstingsdirektören i uppdrag att ge Centrum för medicinska specialiteter
möjlighet att erbjuda vikarierande sjuksköterskor tillsvidareanställningar.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2.

Landstingsdirektören återkommer vid landstingsstyrelsens sammanträde
2013-08-28 med förslag på omfattning på åtgärden. Åtgärden bedöms vara
kostnadsneutral.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
---Nina Fållbäck-Svensson, biträdande landstingsdirektör, informerar om att åtgärden
bedöms omfatta ca 20-30 personer vid Centrum för medicinska specialiteter.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Yrkar på återremiss av ärendet för vidare utredning. Är det sjuksköterskor eller
undersköterskor eller båda dessa vi behöver och hur många?”
Bengt Bergqvist (S) yrkar avslag på frågan om återremiss och yrkar istället på följande
tillägg i punkt 1:
… att erbjuda vikarierande sjuksköterskor, eller vid behov undersköterskor,
tillsvidareanställningar.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons yrkande om återremiss och
finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Bengt Bergqvists
yrkande och finner Bengt Bergqvists yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att ge Centrum för medicinska specialiteter
möjlighet att erbjuda vikarierande sjuksköterskor, eller vid behov undersköterskor,
tillsvidareanställningar.

§ 213 Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande om
svar på remiss: Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014-2025 (LS/901/2013)
Ärendebeskrivning
Landstinget har getts möjlighet att lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till
nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvaret ska vara
Näringsdepartementet tillhanda senast 1 oktober 2013.
För att kunna utnyttja tiden fram till sista inlämningsdatum föreslås att landstingsstyrelsen ordförande efter samråd med landstingsstyrelsens andre vice ordförande tar
beslut om landstingets remissvar.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Remiss: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (missiv inkl. länkar)
Utkast till remissvar från Regionförbundet om förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att ta beslut om remissvar angående
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 efter samråd
med andre vice ordförande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att ta beslut om remissvar angående
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 efter samråd
med andre vice ordförande.

§ 214 Köp av fastigheten Myggan 11 i Östersund
(LS/1160/2013)
Sekretess – paragrafen behandlas i separat protokoll.

§ 215 Anmälan av delegationsbeslut till
landstingsstyrelsen 2013 (LS/2/2013)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2013-04-26, 2013-04-30, 2013-0507, 2013-05-21, 2013-05-23, 2013-06-03, 2013-06-19
Beslut fattade av centrumchef diagnostik, teknik och service
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter maj
Kostnadskrävande patienter riks- och regionsjukvård, juni 2013
Remiss samhällsviktig verksamhet
Anställningsbeslut fattade av chefer
Sammanställning för perioden 2013-06-18 – 2013-08-15

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Lars-Eric Bergman är beviljad att delta i Kulturting 2013 i Sundsvall 3-4/10 2013
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 216 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen 2013 (LS/3/2013)
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträdet 2013-04-11
Landstingets Pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2013-04-18
Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014:
Protokoll från sammanträdet 2013-04-26
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-04-29
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-05-13
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-05-14
Landstingets ungdomsråd 2013: Protokoll från sammanträdet 2013-05-16
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträdet 2013-05-14
Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträdet 2013-05-14
Länets handikappråd: Protokoll från sammanträdet 2013-05-23
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträdet 2013-05-24
Norrlandstingens regionförbund, Förbundsdirektionen: Protokoll från sammanträdet
2013-05-24
Norrlandstingens regionförbund, Arbetsutskottet: Protokoll från sammanträdet
2013-05-07
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträdet 2013-05-27
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2013-05-28
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-05-29
Justerandes sign

Justerandes sign
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Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014:
2013-06-10
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträdet 2013-06-10
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträdet 2013-06-11
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-06-13
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträdet 2013-06-18
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-06-11
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträdet 2013-06-13
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-06-24--25
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
§ 217 Översyn av landstingets Miljöpolicy
(LS/1059/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-06-10, § 25
Översyn av landstingets Miljöpolicy (LS/1059/2011).

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av landstingets miljöpolicy. Beredningen har med sakstöd från
Samordningskansliet tagit fram ett förslag till reviderad policy.
Miljöpolicyn beskriver landstingets grundläggande värderingar, ambition och viljeriktning för miljöarbetet. Miljöpolicyn är grunden för landstingets miljöledningssystem
och de miljömål som verksamheterna arbetar med. Landstingets miljöledningssystem är
sedan 2004 certifierat enligt ISO 14 001 och EMAS -registrerat med kravet att landstinget efterlever standardens krav samt de åtaganden som miljöpolicyn ställer.
I landstinget finns andra policyer som relaterar till Miljöpolicyn och som också beskriver
förhållningssätt med miljöpåverkan, t.ex. resor, fastigheter m.m.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Miljöpolicy Jämtlands läns landsting (LS/1059/2011)

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting antas
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH FOLKHÄLSA

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting antas.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag om att anta Miljöpolicy för
Jämtlands läns landsting.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag om att anta Miljöpolicy för
Jämtlands läns landsting.

§ 218 Svar på motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), om
att landstinget avvecklar Ungdomsrådet och
Ungdomstinget, och motsvarande resurser överförs till
Regionförbundet Jämtlands län (LS/815/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-06-10, § 26
Motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), om att landstinget avvecklar
Ungdomsrådet och Ungdomstinget, och motsvarande resurser överförs till
Regionförbundet Jämtlands län (LS/815/2011).

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av fullmäktige 2011-06-14-15 fått i
uppdrag att ta fram förslag till svar på motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), ”Ge
ungdomar reell makt och reellt inflytande”. Motionären yrkar att landstinget avvecklar
Ungdomsrådet och Ungdomstinget och att motsvarande resurser överförs till
Regionförbundet Jämtlands län (LS/ 815/2011).
Anna Hildebrand m.fl.(MP) har till Regionförbundet Jämtlands län inkommit med en
motion, ” Ge ungdomar reell makt och reellt inflytande”. Motionären yrkar bland annat
att överförda medel från landstingets Ungdomsting och Ungdomsråd till
Regionförbundet Jämtlands län ska användas för att utveckla en struktur för ungdomsJusterandes sign

Justerandes sign
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demokrati.
Regionförbundet i Jämtlands län har gjort en ungdomsutredning som belyser
ungdomars situation i länet vad avser utbildning, arbete, fritid och samhällsinflytande.
Den ger också en bild av ungdomars drivkrafter och hur regionen kan svara mot dessa
och bli attraktiv i ungdomarnas ögon. Utifrån utredningen ska en strategi, som beräknas
vara klar 2013-12, utformas med förslag på åtgärder och aktiviteter. Motionen återremitterades 2012-04-17-18 av landstingsfullmäktige till beredningen för demokrati och
folkhälsa i avvaktan på ovanstående utredning.
Jämtlands läns landsting beslutade vid fullmäktige 2013-04-16- -17 ansöka om att från
och med 2015-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret, bilda region i Jämtlands
län. Regering och riksdag väntas besluta i frågan under 2014.
Landstingets Ungdomsråd diskuterade motionen vid sina sammanträden 2011-09-15
och 2013-05-16. Representant från Ungdomsrådet deltog vid beredningssammanträdet
2011-11-24 då ärendet diskuterades
Att i dagsläget avveckla landstingets ungdomsråd och ungdomsting och överföra motsvarande resurser till Regionförbundet Jämtlands län anses inte aktuellt.

Beslutsunderlag
- Motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), om att landstinget avvecklar Ungdomsrådet
och Ungdomstinget, och motsvarande resurser överförs till Regionförbundet Jämtlands
län (LS/815/2011).
- Protokollsutdrag landstingets Ungdomsråd 2011-09-15 § 38.
- Protokollsutdrag landstingets Ungdomsråd 2013-05-16 § 46.

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Lanstingstinget ska verka för ungas möjlighet till inflytande i länet i nära samarbete
med länets kommuner.

Yrkande
Karin Österberg (MP) yrkar:
1. Avslag till motionen mot bakgrund av kommande förändringar av den politiska
organisationen.
2. Motionens intentioner om ökat ungdomsinflytande är viktiga och bör utvecklas.
Tills att organisationsförändringen är klar vill beredning för demokrati och folkhälsa
att ungdomsrådet ska få samma inflytande i landstingets beslutsprocesser som
pensionärsråd och handikappråd.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på Karin Österbergs (MP) yrkande och finner det
antaget.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen avslås mot bakgrund av kommande förändringar av den politiska
organisationen.
2. Motionens intentioner om ökat ungdomsinflytande är viktiga och bör utvecklas.
Tills att organisationsförändringen är klar vill beredning för demokrati och folkhälsa
att ungdomsrådet ska få samma inflytande i landstingets beslutsprocesser som
pensionärsråd och handikappråd.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 219 Informationer
Onsdag den 28 augusti:
 Presentation av Björn Eriksson, ny landstingsdirektör fr.o.m. 1 oktober 2013
(Harriet Jorderud)
 Styrning mot god ekonomisk hushållning – revisionsrapport (Ulf Rubensson,
Karin Jonsson)
 Landstingsstyrelsens interna kontroll – revisionsrapport (Mattias Holmetun,
Daniel Nilsson)
 Primärvården Östersund – lokaliseringsförslag Odensala/Torvalla HC (Olle
Christmansson, Jan-Åke Lindroth)
 Utredning om etablering av PCI vid Östersunds sjukhus (Anders Ulvenstam,
Lisbet Gibson och Annika Jonsson)
 Köp av fastighet (Jan-Åke Lindroth)
Information om remissvar:
 Remiss: Jämtland/Härjedalen 2030 – förslag till Regional utvecklingsstrategi för
Jämtlands län 2014-2030 (Marianne Ottersgård)
 Remiss: Regionalt program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden 2014-2020 (Marianne Ottergård)
 Remiss: Ny hälso- och sjukvårdspolitik (Marianne Ottersgård)
 Remiss: Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Marianne Ottersgård)
 Remiss: Länstransportplan för Jämtlands län 2014-2025 (Marianne Ottersgård)
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Remiss: Trafikverkets flygutredning (Marianne Ottersgård)
Remiss: Interreg A Sverige-Norgeprogrammet 2014-2020 (Marianne Ottersgård)
Remiss: Betänkandet En myndighet för alarmering (Anna-Lena Alfreds)
Remiss: Delbetänkandet SOU 2013:23 – Ersättning vid läkemedelsskador och
miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (Karin Lindgren)

Justerandes sign
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