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§ 194 Fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över
de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och
ersättare.

Landstingsstyrelsens beslut

1. Som extra ärende tas upp ”E-panel för dialog med medborgarna”
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som som slutlig föredragningslista.

§ 195 Information från utskotten
Skolutskottet
• Genomgång av förslag till nytt statsbidrag till folkhögskolorna
Etiska utskottet
• Planering av lokal prioriteringskonferens sommaren 2011
• Patientcentrum i sjukhusfoajén
• Samarbete över länsgränser
Personalpolitiska utskottet
• Analys av sjukfrånvaro
• Projektet fysisk kompetens
• Regler för disciplinärenden
• Svar på revisionsrapport om läkarnas arbetstider
• Personalpolitiska strategier
• Träff med arbetsförmedlingen om platser för unga praktikanter
• Översyn av stabsfunktionerna
• Redovisning av AT-läkarnas utvärdering av landstinget
• Kompetensförskjutning hos personalen
Ekonomiutskottet
• Information från primärvårdschefen
• Omställningsarbetet
• Landstingsplan och investeringsplan för 2011

§ 196 Landstingsdirektörens rapport
•

Rapport från ledningsstaberna
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om den tidigare utsända
sammanställningen av pågående projekt mm från ledningsstaberna.
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Arbetsfördelningen av effektiviseringsarbetet, verksamhetsområdena ska ta fram
underlag för nya effektiviseringsområden
Månadsrapport september, prognosen bättre än i augusti men minskat bidrag för
läkemedel på 8 miljoner kronor. Sjukfrånvaron minskar liksom arbetad tid men
vårdrelaterade infektioner förbättras inte längre
Tillgängligheten är otillräcklig men förbättringar på gång
Flyktingmottagning. På kort varsel har det kommit flyktingar och fler kommer.
Primärvården löser tillgängligheten med en filial på förläggningen
Varumärket Jämtlands läns landsting. Nya www.jll.se har bättre tillgänglighet bl a
med fler språk, mera aktivt nyhetsarbete internt och externt, basinformation i
väntrum och gemensamt utseende på kallelser. Lediga jobb finns på Facebook
Den grafiska profilen revideras
Ny lag om huvudmannaskap för kollektivtrafik med start 2012

§ 197 Uppdrag till landstingsdirektören om revisorernas
granskning av fakturor och bensinkort (LS/1257/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har genomfört en granskning av fakturor och bensinkort inom
Jämtlands läns landsting. Granskning har berört rutiner och arbetssätt vid landstingets
hantering av leverantörsfakturor som erhållits vid köp av vård och för driftkostnader för
fordon. Revisorerna vill ha svar på sina synpunkter senast den 27 december 2010.

Beslutsunderlag

Revisorernas granskning av fakturor och bensinkort

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sitt sammanträde
den 26 januari 2011 ta fram svar på revisorernas synpunkter på landstingets granskning
av fakturor och bensinkort.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 198 Uppdrag till landstingsdirektören om återremiss om
avveckling av tandvårdskliniken i Stugun fr o m 2011-0101 (LS/1187/2010)
Ärendebeskrivning

Från och med 2011-01-01 återgår driften av folktandvårdens verksamhet inom Ragunda
kommun i landstingets regi. Verksamheten har mellan åren 2002 och 2010 drivits av
Tandläkar’n i Ragunda AB. Den 29 september 2010 beslutade landstingsstyrelsen att
föreslå landstingsfullmäktige att tandvårdskliniken i Stugun skulle avvecklas fr o m 2011Justerandes sign
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01-01. På sitt sammanträde den 12 oktober 2010 beslöt landstingsfullmäktige att
återremittera ärendet till landstingstyrelsen för en tydligare beskrivning av konsekvenserna för barn och ungdomar samt tandvård för vissa patientgrupper och för vidare
diskussioner med Ragunda kommun om lokaler.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2010-10-12, tandvårdsklinik i Stugun.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att utreda avvecklingen av
tandvårdskliniken i Stugun vidare med förslag på beslut senast vid landstingsstyrelsens
sammanträde den 16 november 2010.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 199 Uppdrag till landstingsdirektören om att ta fram
svar på motion från Thomas Andersson och Marianne
Larm-Svensson (C) om handlingsplan för en levande
landsbygd (LS/1173/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-10-12 beslut om att till landstingstyrelsen fördela en
motion från Thomas Andersson (C) och Marianne Larm-Svensson(C) om en
handlingsplan för en levande landsbygd.

Beslutsunderlag

Motion från Thomas Andersson och Marianne Larm-Svensson (C) om handlingsplan
för en levande landsbygd

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på
motion om en handlingsplan för en levande landsbygd inför beslut vid landstingsstyrelsens sammanträde den 26 januari 2011.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign
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§ 200 Uppdrag till landstingsdirektören om att ta fram
svar på motion från Finn Cromberger (FP) om ”Vad kostar
en operation i vårt landsting ?”(LS/1215/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-10-12 beslut om att till landstingstyrelsen fördela en
motion från Finn Cromberger (FP) om vad en operation kostar i vårt landsting.

Beslutsunderlag

Motion från Finn Cromberger (FP)om vad en operation kostar i vårt landsting .

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på
motion om vad en operation kostar inför beslut vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 26 januari 2011.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 201 Uppdrag till landstingsdirektören om att ta fram
svar på motion från Finn Cromberger (FP) om avkastningen från pensionskapitalets vindkraftsatsning
(LS/1216/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-10-12 beslut om att till landstingstyrelsen fördela en
motion från Finn Cromberger (FP) om avkastningen från pensionskapitalets vindkraftsatsning.

Beslutsunderlag

Motion från Finn Cromberger (FP) avkastningen från pensionskapitalets
vindkraftsatsning

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på
motion om avkastningen från pensionskapitalets vindkraftsatsning inför beslut vid
landstingsstyrelsens sammanträde den 26 januari 2011.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 202 Uppdrag till landstingsdirektören om att ta fram
svar på motion från Christer Siwertsson (M) om register
för vårdrelaterade infektioner (LS/1261/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-10-12 beslut om att till landstingstyrelsen fördela en
motion från Christer Siwertsson (M) om register för vårdrelaterade infektioner.

Beslutsunderlag

Motion från Christer Siwertsson (M) om register för vårdrelaterade infektioner

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på
motion om register för vårdrelaterade infektioner inför beslut vid landstingsstyrelsens
sammanträde den 30 mars 2011.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 203 Uppdrag till landstingsdirektören om att ta fram
svar på motion från Marianne Larm-Svensson (C), Christer
Siwertsson (M), Finn Cromberger (FP) och Ingrid Gustafsson (KD) om mobil äldrevårdsläkare (LS/1275/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-10-12 beslut om att till landstingstyrelsen fördela en
motion från Marianne Larm-Svensson (C), Christer Siwertsson (M), Finn Cromberger
(FP) och Ingrid Gustafsson (KD) om mobil äldrevårdsläkare.

Beslutsunderlag

Motion från Marianne Larm-Svensson (C), Christer Siwertsson (M), Finn Cromberger
(FP) och Ingrid Gustafsson (KD), om mobil äldrevårdsläkare

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på
motion om mobil äldrevårdsläkare inför beslut vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 30 mars 2011.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 204 Uppdrag till landstingsdirektören om att ta fram
svar på medborgarförslag från Håkan Olofsson, om
införande av IVPA och hjärtstopps verksamhet på
brandstationer i länet (LS/1258/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-10-12 beslut om att till landstingstyrelsen fördela ett
medborgarförslag från Håkan Olofsson, om införande av IVPA och hjärtstoppsverksamhet på brandstationer i länet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Håkan Olofsson, om införande av IVPA och
hjärtstoppsverksamhet på brandstationer i länet

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på
medborgarförslag om införande av IVPA och hjärtstoppsverksamhet på brandstationerna i länet inför beslut vid landstingsstyrelsens sammanträde den 1 juni 2011.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 205 Svar på remiss: Ny ordning för nationella
vaccinationsprogram (SOU 2010:39) (LS/980/2010)
Ärendebeskrivning

Jämtlans läns landsting har inbjudits att yttra sig över betänkandet ”Ny ordning för
nationella vaccinationsprogram”. Remissvar ska vara inlämnat senast den 1 november.
Barnhälsovården och smittskyddsenheten har tagit fram ett förslag på svar.
Landstingets synpunkter på utredningens förslag handlar om behovet av en nationell
översyn av huvudmannaskapet, om vem som ska ha ansvaret för vaccinationskompletteringen, tillgänglighet på data i hälsoregistret, förtydligande om utbildningskrav
för den som har rätt att vaccinera och läkemedelsföretagens inflytande i
vaccinationsfrågorna.
Landstinget är positivt till en central upphandling och ett nationellt vaccinationsråd.

Beslutsunderlag

Remissvar på Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 206 Svar på remiss: Slutrapport " Hälsofrämjande
insatser för barn och unga med funktionsnedsättning"
(LS/890/2010)
Ärendebeskrivning

Landstinget har fått möjlighet att lämna synpunkter på Kommunförbundet Jämtlands
läns slutrapporten ”Hälsofrämjande insatser för barn och unga med
funktionsnedsättning”. Rapporten tar upp behovet av samverkan mellan länets
kommuner och landsting och hur detta ska kunna fungera.
Verksamhetsområde barn/kvinna och Folkhälsocentrum har tagit fram underlag till
svar. I svaret betonas vikten av fungerande samverkan och nätverk.

Beslutsunderlag

Remiss: Slutrapport " Hälsofrämjande insatser för barn och unga med
funktionsnedsättning"
Remissvar på Slutrapport " Hälsofrämjande insatser för barn och unga med
funktionsnedsättning"

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Kommunförbundet Jämtlands län enligt upprättat förslag

Yrkande

Monalisa Norrman yrkar följande ändringar i remissvaret:
Andra stycket ska ha följande lydelse:
”Jämtlands läns landsting vill särskilt betona det som tas upp i rapporten angående
samverkan. För att nå förbättrade och över tid stabila insatser krävs att samverkan
mellan beslutande aktörer fördjupas och tydliggörs”.
Femte stycket, första meningen ändras till:
”Landstinget är positivt till förslaget att kommunerna tar fram gemensamma rutiner för
olika diagnoser och funktionsnedsättningar. I det arbetet ska landstinget bistå med
kunskapsstöd.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande i andra stycket och
finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande i femte stycket och
finner yrkandet antaget.

Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på yttrandet i övrigt och finner detta antaget.

Landstingsstyrelsens beslut

Utarbetat yttrande avges till Kommunförbundet i Jämtlands län enligt upprättat förslag
med ovan antagna ändringar.

§ 207 Svar på remiss: Departementspromemorian Bortom
fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (DS 2010:20) (LS/892/2010)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting har inbjudits att yttra sig över departementspromemorian
Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering, DS 2010:20. I
promemoria föreslås att bristande tillgänglighet förs in diskrimineringslagen som
diskrimineringsgrund inom alla samhällsområden som omfattas av lagen. Diskriminering
föreligger om någon missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för
tillgänglighet. Ett förslag till yttrande har upprättats inom Ledningsstab sekretariat.

Beslutsunderlag

Sammanfattning, Bortom fagert tal, DS 2010:20
Svar på remiss av betänkandet Bortom fagert tal DS2010:20

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Integrations- och jämställdhetsdepartementet enligt utarbetat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 208 Svar på remiss om fördelningsmodell för statsbidrag till folkhögskolornas från 2012(LS/1340/2010)
Ärendebeskrivning

Folkbildningsrådet önskar få synpunkter på förslag till ny fördelningsmodell för
statsbidrag till folkhögskolorna från 2012.
Folkbildningsrådet förslår att det som grundvillkor för att erhålla statsbidrag ska gälla
att:
1. Folkhögskolan årligen inlämnar en årsredovisning som är komplett enligt
Folkbildningsrådets anvisningar.
2. Folkhögskolan inlämnar en godkänd kvalitetsredovisning
Justerandes sign
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3. Folkhögskolan årligen genomför allmän kurs som uppgår till minst 15% av den
totala verksamhet som skolan redovisar som underlag för statsbidrag.
Jämtlands läns landstings samlade bedömning av förslaget är positivt utifrån följande
utgångspunkter;
- mängden deltagarveckor (1 dtv motsvarar 1480 kr) ökar totalt i länet då
Bäckedals folkhögskola, som en av de minsta skolorna, ges möjlighet att
öka antalet deltagarveckor från 3000 till 4000
- förslaget innebär ett förtydligande om folkhögskolans roll att främst
erbjuda plats till studerande som har störst behov utan att förminska
vikten av bredd i form av såväl estetiska som yrkesintriktade kurser
- förslaget främjar en ökad dynamik och möjlighet för folkhögskolorna att
i ännu större grad synliggöra sitt samhällsengagemang och utifrån detta
söka stärkt resurstilldelning
- förslaget befäster vikten av systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
- utöver de förslag som givits av beredningsgruppen lyfter vi behovet att
resursmässigt stärka internatskolorna som en mycket viktig socialpedagogisk lärmiljö för många studerande

Beslutsunderlag

Remissvar nytt statbidragssystem för folkhögskolorna
Statsbidrag till folkhögskolorna Beräkning

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Folkbildningsrådet enligt upprättat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 209 Revidering av regional kris- och katastrofmedicinsk
beredskapsplan (LS/162/2010)
Ärendebeskrivning

Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan har reviderats utifrån gjorda
erfarenheter under övning Amalia och styrelsens beslut att anta Den europeiska
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.
Övergripande målsättning med planen är densamma, att minimera de negativa
konsekvenserna som en allvarlig eller extraordinär händelse kan medföra för såväl
medborgare som landsting.
Planen inriktar och styr landstingets kris- och katastrofmedicinska beredskap såväl
regionalt som lokalt och är grunden för styrning och samordning av insatser vid både
Justerandes sign
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allvarlig och extraordinär händelse. Planen gäller även under höjd beredskap med de
anpassningar som ett sådant läge föranleder.
Planen ersätter Regional kris- och katastrofplan beslutad i landstingsstyrelsen den 3 mars
2010.

Beslutsunderlag

Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan
Blankett för ”genom vindrutan”-rapport och verifieringsrapport.

Landstingsdirektörens förslag

Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan antas.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 210 Utredning om gymnasieutbildning i vattenbruk
(LS/571/2010)
Ärendebeskrivning

Landstinget har engagerat sig i vattenbruk genom ägande i Vattenbrukcentrum Norr
AB. Landstinget är också medfinansiär i en ansökan om medel för att starta en
yrkeshögskoleutbildning i vattenbruk. En ytterligare utveckling av detta engagemang
skulle vara att arbeta för en gymnasieutbildning i vattenbruk. Inledande diskussioner har
förts med SLU och Fiskeriverket med positiv reaktion. Ett underlag behövs inför
fortsatta diskussioner. Gymnasieutbildningen är ett kommunalt ansvarsområde och
kommunernas synpunkter är därför en viktig del i utredningen.

Landstingsdirektörens förslag

Uppdraget överlämnas till Jämtlands gymnasieförbund för ställningstagande.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 211 Landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2011
(LS/1277/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2010 att landstingsstyrelsen ska utarbeta en
uppföljningsplanför 2011.Uppföljningsplanen ska redovisas på fullmäktige i november
2010.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Landstingsstyrelsen uppföljningsplan för 2011

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2011 fastställs.
2. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2011 redovisas för landstingsfullmäktige.

Yrkande

Bengt Bergqvist yrkar att en ny rubrik om uppföljning av vindkraftsinvestering ska
skrivas in i uppföljningsplanen.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner yrkandet
antaget.

Landstingsstyrelsens beslut

1. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2011 fastställs med ovan antaget yrkande.
2. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2011 redovisas för landstingsfullmäktige.

§ 212 E-panel för dialog med medborgarna
(LS/1417/2010)
Ärendebeskrivning

Målet med en medborgardialog är att ge förtroendevalda ett bredare underlag för
beslut. Att använda sig av internet och SMS för att ställa frågor till medborgare – en så
kallad e-panel - är ett alternativ till en dialog bestående av fysiska möten.
Efter ett projekt som SKL genomfört tillsammans med en rad kommuner och landsting
kan man dra slutsatsen att en e-panel är ett bra verktyg för att skapa tillit till både
förtroendevalda och myndigheten som organisation - om deltagarna känner att uppsåtet
är uppriktigt, om frågor ställs runt något som känns viktigt och där svaren verkligen kan
bidra till ett resultat. Erfarenheterna säger också att det är av största vikt att de frågor
som ställs ägs av de förtroendevalda och att det finns en vilja och öppenhet hos dessa
att återkoppla till panelen samt väga in panelens synpunkter i sina beslut.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ber beredningen för demokrati och länsutveckling att ta fram ett
underlag för beslut om landstinget ska använda sig av e-panel för dialog med medborgarna. Underlaget bör vara klart senast till landstingsstyrelsens sammanträde den 1
juni 2011.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign
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§ 213 Anmälan av inkomna handlingar (LS/4/2010)
Landstingsstyrelsens beslut

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

§ 214 Anmälan av delegationsbeslut (LS/3/2010)
Ärendebeskrivning

Enligt landstingsdirektörens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2006-12-18, § 42,
ska beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa
sammanträde.

Landstingsstyrelsens beslut

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 215 Ägaranvisning till styrelsen för Almi Företagspartner Mitt AB för 2011 (LS/1242/2010)
Ärendebeskrivning

ALMI Företagspartner Mitt AB ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %), Landstinget i
Jämtlands län (24,5 %) och Landstinget i Västernorrlands län (24,5 %). I ägardirektiven
tydliggör ägarna sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets
verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de
samverkansavtal som föreligger mellan ägarna.
Upprättat förslag till ägardirektiv gäller från och med 2011.

Beslutsunderlag

Förslag till ägardirektiv för ALMI Företagspartner Mitt AB från och med 2011.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Upprättat förslag till ägardirektiv för Almi Företagspartner Mitt AB att gälla från och
med 2011 fastställs.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 216 Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner
Mitt AB (LS/1243/2010)
Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner AB och Jämtlands läns landsting samt Västernorrlands läns
landsting driver gemensamt det regionala utvecklingsbolaget Almi Företagspartner Mitt
AB. Samverkan kring verksamheten vid bolaget har reglerats genom konsortialavtal och
till och med 2010 genom samverkansavtal. Detta samverkansavtal sade Almi Företagspartner AB upp under hösten 2009.
Ett nytt samverkansavtal från 2011 har tagits fram. Parterna är överens om att fortsätta
samverkan med de villkor som regleras i det nya samverkansavtalet.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Mitt AB från och med 2011.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Nytt samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Mitt AB ingås att gälla från och
med 2011.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 217 Införande av särskild avtalspension (SAP)
(LS/1276/2010)
Ärendebeskrivning

Under landstingets ”omställningsarbete 2010”, har Särskild avtalspension (SAP)
diskuteras som ett möjligt omställningsverktyg för att strukturellt snabbt komma i en
balans med den kompetens som verksamheten långsiktigt behöver, såväl till sammansättning och volym, som till en kostnad som landstinget kan bära.
Syftet med att använda sig av SAP, är att kunna få en snabb kompetensväxling till
aktuellt och framtida kompetensbehov, underlätta generationsskifte, stödja arbetslinjen,
genom att minimera behov av uppsägningar med att erbjuda medarbetare som närmar
sig pensionsålder möjlighet, till att på hel eller deltid, sluta tidigare med pensionsförmån.
Detta samtidigt som landstinget snabbt kommer ner i en löpande personalkostnadsnivå
anpassad utifrån ekonomiska förutsättningar.
Frågan har beretts och diskuterats i såväl personalpolitiska utskottet och ekonomiutskottet.. I den beredning som lagts inför utskotten har behovet av åtgärder för att
komma i strukturell balans 2011 bedömts till 20 miljoner kronor och ur ett mer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll

17(27)

2010-10-27

långsiktiga kompetensväxlingsbehov, en framtida årlig avsättning motsvarande 5
miljoner kronor.
En förutsättning för att gå in i ovan beskrivna förslag är att verksamhetsområdet
minskar områdets totala tjänsteutrymme motsvarande den tjänst som medges SAP.
Detta kan innebära att den aktuella tjänsten återbesätts samtidigt som annan tjänst inom
området bortförhandlas. SAP kan på detta sätt bidra till en mer rationellt bedriven
verksamhet.
Ovan beskrivna förutsättning kan komma att omprövas när landstinget uppnått en
ekonomi i balans och åtgärderna mer syftar till kompetens- och generationsväxling.
En annan förutsättning är att kostnaden ses som en omställningskostnad och belastar
resultatet, men inte krav på att återställa.

Beslutsunderlag

Särskild avtalspension inom Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att besluta om villkor för en särskild avtalspension
(SAP) gällande från 2011-01-01 som del i landstingets omställningsarbete. Uppdraget
gäller under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut om resurser.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 218 Landstingsplan 2011-2013 (LS/690/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2010 om övergripande mål och inriktning för
landstingets verksamhet för kommande planperiod genom Landstingsplan 2011-2013. I
beslutet låg att landstingsstyrelsen, senast i november 2010, skulle lämna en detaljerad
investeringsbudget till landstingsfullmäktige.
Sedan landstingsplanen fastställdes i juni 2010 har beslut fattats om att bilda Regionförbundet Jämtlands län från 1 januari 2011. Regionförbundet kommer att överta en
stor del av landstingets verksamhet inom regional utveckling och landstingsplanen har
därför omarbetats och de delar som överförs till regionförbundet lyfts ut.
Den reviderade landstingsplanen har även kompletterats med fastighetsinvesteringsplan,
patientavgifter för år 2011 samt reviderats med avseende på målformuleringar inom
regional utveckling, miljö och tillgänglighet till vård. Kostnad för särskild avtalspension
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(SAP) har inarbetats med 20 mkr år 2011 och 5 mkr vardera för åren 2012 och 2013.
Positiv nettoeffekt av reviderad skatteunderlagsprognos och ökade pensionskostnader
efter ny beräkning från KPA har inarbetats med 7,8 mkr för år 2011, 6,9 mkr för år
2012 och 5,1 mkr för år 2013.
Landstingsplanen inkluderar ekonomisk effekt av det prioriteringsarbete som
genomförts under år 2010: Omställning 2010 del 2.
Resultatet av prioriteringsarbetet är att verksamhet för 1,768 mkr bortprioriteras
samtidigt som verksamhet/kostnader för 51,649 mkr inprioriteras.
Inprioriteringar och bortprioriterad verksamhet framgår nedan. I verksamhetsområdenas uppdrag för år 2011 har den ekonomiska ramen sänkts motsvarande värdet
av bortprioriteringen. Ekonomisk ram för inprioriteringarna finns i anslaget för
motsedda kostnader. Under förutsättning att landstingsfullmäktige fastställer in- och
bortprioriteringarna kommer medel att utfördelas till verksamhetsområdena efterhand
som kostnader upparbetas.
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Förslag till inprioritering
Område

Netto-

kostnad

Hälsotillstånd/Syfte/Åtgärd

2011 (tkr)

Akutvård

Revidering av läkemedelsanvändning inom ambulanssjukvården.

15

BarnKvinna

Upphöra med cellprovtagning i samband gynekologisk undersökning på kvinnor som

5

Summa BarnKvinna

5

Begränsa behandlingen av måttlig kosmetisk avvikelse på öra och näsa.

10

HIÖÖ
HIÖÖ
HIÖÖ
HIÖÖ
HIÖÖ
HIÖÖ
HIÖÖ

Summa Akutvård

haft normalt cellprov under kontrollintervallen 3/5 år.

Begränsa behandlingen av kindbensfrakturer med liten kosmetisk betydelse.

15

2

Minska rehabiliteringsinsatser för personer med tillfällig synnedsättning och som väntar

10

Begränsa behandlingen av patienter vars synproblem inte klassas som synskada.

50

på gråstarrsoperation.

Begränsa behandlingen av lätt ”näspratning” som inte beror på något organfel.

20

Begränsa behandlingen av ensidig trumhinneindragning utan hörselnedsättning.

2

Begränsa behandlingen av sår på trumhinnan utan symptom eller var.
Summa HIÖÖ

2

96

Kirurgi

Upphöra med operation av yttre hemorrojder.

Upphöra med operationer av symptomfritt ljumskbråck.

17

Kultur

Reducera tekniktjänsten vid Filmpool Jämtland.

85

Summa Kultur

485

Kirurgi

Kultur

1

Summa Kirurgi

18

Minska det extra investeringsstödet till Stiftelsen Jamtli.

400

Medicin

Upphöra med vård på strokeenhet vid sjukhus för äldre multisjuka patienter som

Medicin

Iaktta återhållsamhet med diagnostik med hjälp av C-peptid (blodprov) vid nydebuterad

Medicin

Sluta med dialys för patienter med kronisk njursvikt och fler komplicerande sjukdomar (t 203

insjuknat i stroke, bor i särskilt boende och som har förväntad kort återstående livstid.

diabetes hos vuxna.

360

1

ex diabetes, svår hjärt-/kärlsjukdom) där njurtransplantation ej är möjlig, samt med stort
omvårdnadsbehov.

Medicin

Välja ballongvidgning av hjärtats kärl istället för öppen hjärtkirurgi för patienter med viss 240

Medicin

Avstå från så kallad Maze 3-kirurgi (en typ av öppen hjärtkirurgi) för patienter med

Medicin

Avstå från att utföra vissa blodprover vid allergiutredningar på vuxna astmapatienter med 14

Ortopedi

Sluta med behandling av felställning. Sluta med handledning till avdelnings personal.

13

Psykiatri

Upphöra med arbetsterapeutiska funktionsbedömningar för psykiskt funktionshindrade

113

Summa Psykiatri

113

Justerandes sign
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Förslag till inprioriteringar

Område
Akut
Akut
Akut
Barn/Kvinna

Hälsotillstånd/Syfte
Kommunikationsutrustning för ambulanssjukvård
Möjlighet sända Ekg från ambuss till sjukhus.
Upphandling nytt helikopteravtal
Barncancer. Ökade kostnader vid nya nationella protokoll.

Barn/Kvinna
HIÖÖ
HIÖÖ
Kirurgi
Kultur
Ldir m stab
Ldir m stab
Ldir m stab
Ldir m stab
Ldir m stab
Ldir m stab
Ldir m stab
Ldir m stab
L-service
Mdot
Mdot
Mdot
Medicin
Medicin
Medicin
Ortopedi
Psykiatri
RHR
RHR
RHR
Summa

Cervixcancerprevention. Nya nationella riktlinjer
Behandling av fler HIV-smittade patienter.
Behandling av HIV-patienter med resistensproblematik
Onkologiska läkemedel
Teater Barda
Sjukskrivningsprocessen
Utveckling av Mittnabolinjen. Inköp av nya tåg
EIRA, kvalitetsregister
Nationella IT
Utredning nytt sjukhus
Livslångt lärande
Miljökonferens
Barnkonvention
Prisökning fjärrvärme 4-5%
Återanskaffning Magnetröntgenutrustning
Digital Mammografi Decentraliserad
Fysiologi RIS
Läkemedel
Utökad dialysverksamhet
Hjärtprocessen. Hjärtsvikt/rytmrubbning, sviktpacemaker
Aviserad ek obalans 2011
Inrätta/driva beroendeenhet (16,5 mkr)
Läkemedel, obalans redan 2010
Reumatiska läkemedel
Hjälpmedel (utökning)

2011
2012
2013
NettoNettoNettokostnad kostnad kostnad
TKR
TKR
TKR
300
300
300
40
40
40
2 800
2 800
2 800
900
1100
1200
60
200
100
4 000
300
1 500
2 500
585
500
700
300
300
100
473
2 525
1 900
366
3 000
3 500
700
8 000
8 500
4 000
3 000
500
51 649

62
400
150
7 000
300
1 500
5 000
585
500
500
300

65
600
200
9 000
300
1 500
5000

100
473
2 525
3 769
541
3 000
3 500
700
8 000
8 500
3 000
3 000
500
58 145

100
473
2 525
3 769
541
3 000
3 500
700
8 000
8 500
2 000
2 000
500
57 413

500
300

Beslutsunderlag

Landstingsplan 2011, Flerårsplan 2012-2013

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad landstingsplan 2011 – 2013, antas.
2. Inprioriteringar och bortprioriteringar fastställs enligt ärendetexten.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att första stycket under rubriken 3.2 Länets utveckling ska ha en ny
text med följande lydelse:
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”Från och med år 2011 har ett kommunalt samverkansorgan, Regionförbundet
Jämtlands län, bildats. Regionförbundet som är bildat och ägs av länets kommuner och
landstinget ska arbeta för en hållbar utveckling av Jämtlands län. Regionförbundet ska
utöva ett tydligt politiskt företrädarskap i dessa frågor och får sitt mandat dels från
ägarna och dels från regeringen i det som benämns villkorsbeslut (för statliga myndigheter; regleringsbrev). Det statliga uppdraget innebär bl a att upprätta program och
planer inom olika områden som revidering, verkställighet och uppföljning av den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt upprättande av länsplaner för regionens
infrastruktur. Det statliga länsanslaget som rör projektbidrag förs till regionförbundet.
Förbundet ska också utgöra forum för strategiska beslut och verka för att alla som
arbetar för länets utveckling samordnar sina insatser. Förbundet ska även i sitt agerande
förbereda inför en ny organisation med ett direktvalt regionfullmäktige från den 1
januari 2015.”
Harriet Jorderud yrkar:
1. I andra stycket, andra meningen under rubriken 3.2 Länets utveckling ska orden
”samt hälso- och sjukvård” läggas till.
2. Rubrik 4.3.1 Inriktningsmål under avsnitt Kompetens- och kunskapsutveckling,
andra meningen ska ha följande lydelse: ”Landstinget utvecklar ett varierat bildningsoch utbildningsutbud med bäring på våra basnäringar samt inom området kultur”.
3. Rubrik 4.3.2 Aktiviteter år 2011: Följande rubrik med fet stil ska läggas till:
”Landstinget ska arbeta för att”
4. Rubrik 4.3.2: Punkt 3 utgår.
5. Rubrik 4.3.2: Punkt 11 ändras till: ”Upprätta en landstingsintern strategi utifrån länets
klimat- och energistrategi.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 2 och finner yrkandet
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 3 och finner yrkandet
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 4 och finner yrkandet
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 5 och finner yrkandet
antaget.
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Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 1 och finner yrkandet
antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag i övrigt och finner
förslaget antaget.

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad landstingsplan 2011 - 2013, antas med ovan antagna ändringar.
2. Inprioriteringar och bortprioriteringar fastställs enligt ärendetexten.

§ 219 Anhållan från Kristdemokraterna om ekonomiskt
bidrag under året 2011 (LS/1281/2010)
Ärendebeskrivning

Kristdemokraterna i Jämtland län har kommit med en anhållan om ekonomiskt bidrag
för 2011.
I senaste valet 2010 inför mandatperioden 2011-2014 miste Kristdemokraterna sina två
hittillsvarande mandat och är utan representation och partistöd för 2011. Nu önskar
man att man ska få ett ekonomiskt stöd som om man hade fått två mandat under den
kommande mandatperioden.
Enligt Kommunallagens andra kapitel §9 har landstingsfullmäktige möjlighet att ge stöd
till parti vars representation har upphört. Fullmäktige kan besluta om stöd i som mest
ett år efter att representationen har upphört.
Idag ger landstinget bidrag till partier i form av grundstöd, mandatbundet stöd,
förtroendemannautbildning, egna dagar för ersättare och stöd till politiska sekreterare.
Alla bidragen utom grundstödet är mandatbundet. För att kunna hantera avvecklingen
av deltagandet i landstingets politiska verksamhet bör Kristdemokraterna få ett stöd som
motsvarar grundstödet för ett parti med mandat i landstingsfullmäktige. Ett sådant stöd
ökar inte kostnaden för landstinget utan skjuter upp den besparing som skulle ha skett
om stödet inte betalats ut. Beslutet om landstingsplanen 2011-2013 från juni 2010
påverkas således inte.

Beslutsunderlag

Anhållan från Kristdemokraterna om ekonomiskt bidrag under året 2011

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
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Under år 2011 erhåller Kristdemokraterna i Jämtlands län ett partistöd på 94 695
kronor.

Yrkande

Bengt Bergqvist yrkar att Kristdemokraternas anhållan om bidrag ska avslås.
Marianne Larm-Svensson och Bernt Söderman yrkar bifall till landstingsdirektörens
förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och på landstingsdirektörens förslag och finner Bengt Bergqvists yrkande antaget.

Votering

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som bifaller Bengt
Bergqvists yrkande röstar ”ja”, den som bifaller landstingsdirektörens förslag röstar
”nej”. Vid voteringen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. (Se bif voteringsprotokoll)

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Kristdemokraternas anhållan om ekonomiskt bidrag för 2011 avslås.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Bernt Söderman,
Christer Siwertsson, Lise Hjemgaard-Svensson och Finn Cromberger till förmån för
eget yrkande.

§ 220 Ansökan om förlängning av avtal mellan Offerdals
hälsocentral ekonomisk förening och Jämtlands läns
landsting (LS/1238/2010)
Ärendebeskrivning

Offerdals hälsocentral ekonomisk förening har ett avtal med Jämtlands läns landsting till
och med 2010-10-31 om att få bedriva primärvård. Den 13 juli 2010 ansökte föreningen
om att få ingå i Hälsoval Jämtlands län.
För att hinna med omställningen beräknar hälsocentralen i Offerdal med driftstart i
hälsovalet från 2011-01-01. Med anledning därav ansöker föreningen om en
förlängning av nuvarande avtal till och med 2010-12-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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Beslutsunderlag

Ansökan om förlängning av avtal mellan Offerdals hälsocentral ekonomisk förening och
Jämtlands läns landsting.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Nuvarande avtal mellan Offerdals hälsocentral ekonomisk förening och Jämtlands läns
landsting förlängs till och med 2010-12-31.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 221 Ansökan om förlängning av avtal mellan Sjukvårdens utveckling i Hede Vemdalen ekonomisk förening
och Jämtlands läns landsting (LS/1246/2010)
Ärendebeskrivning

Sjukvårdens utveckling i Hede Vemdalen ekonomisk förening har ett avtal med
Jämtlands läns landsting till och med 2010-10-31 om att få bedriva primärvård.
Den 28 maj 2010 ansökte föreningen om att få ingå i Hälsoval Jämtlands län.
För att hinna med omställningen beräknar hälsocentralen i Hede med driftstart i
hälsovalet från 2011-01-01. Med anledning därav ansöker föreningen om en förlängning
av nuvarande avtal till och med 2010-12-31.

Beslutsunderlag

Ansökan om förlängning av avtal mellan Sjukvårdens utveckling i Hede Vemdalen
ekonomisk förening och Jämtlands läns landsting.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Nuvarande avtal mellan Sjukvårdens utveckling i Hede Vemdalen ekonomisk förening
och Jämtlands läns landsting förlängs till och med 2010-12-31.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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§ 222 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
översyn av landstingets administrativa ledning
(LS/825/2010)
Ärendebeskrivning

Christer Siwertsson har i motionen föreslagit en översyn av landstingets administrativa
ledning med anledning av att det nu bildats ett kommunalt samverkansorgan. Översynen
ska ske med inriktningen att minska den administrativa ledningen och särskilt ifrågasätta
den nuvarande ledningsorganisationen med två landstingsdirektörer.
Den biträdande landstingsdirektören tillkom i samband med att landstingsstyrelsen, med
anledning av att den tidigare landstingsdirektören skilts från sin tjänst, tillförordnade ny
landstingsdirektör för resterande del 2005. Tillkomsten motiverades med hänvisning till
att landstingsorganisationen då var inne i ett omfattande förändringsarbete som måste
fullföljas (LS 2005-05-25, § 57). Det tidsbegränsade förordnandet för biträdande
landstingsdirektören förlängdes av landstingsstyrelsen 2005-09-21, § 127, till och med
utgången av 2006 i samband med att förordnandet för landstingsdirektören förlängdes
för samma period. Som skäl anfördes att ge dem möjlighet att arbeta långsiktigt för att
utveckla verksamheterna i landstinget och skapa stabilitet för personalen vilket är viktigt
för att den nya organisationen ska kunna sätta sig.
Funktionen biträdande landstingsdirektör är tillskapad av landstingsstyrelsen. Någon
närmare precisering av uppgiften har inte gjorts av landstingsstyrelsen. I samband med
att landstingsstyrelsen 2005-10-27, § 151 beslutade om uppdrag till landstingsdirektören
ingick bland annat i uppdraget att besluta om innehåller i funktionen vad avser uppgifter
ansvar och befogenheter. Härefter har frågan om förordnande av biträdande landstingsdirektör övergått till landstingsdirektören. Genom detta har också klarlagts att
rollen blivit underordnad landstingsdirektören.
Den biträdande landstingsdirektören har bland annat uppdraget att vara chef för
verksamhetsområdet landstingsdirektör med staber.
Hur landstingsstyrelsens verksamhet i detalj ska organiseras inom de ramar fullmäktige
bestämt och, hur den ska bemannas, är en fråga för landstingsstyrelsen inom ramen för
landstingsstyrelsen förvaltning och verkställighet.
Sedan beslutet om att bilda Regionförbundet Jämtlands län tagits av landstinget och
samtliga kommuner i länet pågår ett arbete med överföring till Regionförbundet av de
landstingsverksamheter som omfattas av beslutet. I detta arbete pågår också med hänsyn
till förändringarna en kartläggning av de effekter detta får på landstingets uppgifter.
Arbetet är ännu inte klart, men så långt det nu går att se kommer inte minskningen av
uppgifter att medge neddragningar utöver de som redan beslutats genom överföringen
av uppgifter till Regionförbundet.
Med hänsyn till detta bör motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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Beslutsunderlag

Motion från Christer Siwertsson om översyn av landstingets administrativa ledning

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande

Christer Siwertsson yrkar bifall till motionen.

Proposition

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

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Christer Siwertsson, Lise Hjemgaard-Svensson och Finn
Cromberger till förmån för Christer Siwertsson yrkande.

§ 223 Information
Tisdag den 26 oktober
•

Information om fullmäktigeberedningarnas verksamhetsplaner för år 2011
Beredningen för vård och rehabilitering (Anna Gundersson)

•

Landstingets serviceorganisation (Jonas Törngren, Lars-Åke Matsson)

•

Regional utveckling, Internationella frågor, Mid Sweden office (Jan Rönngren)

•

Revidering av landstingsplan, prioriteringar (Karin Jonsson)

•

Investeringsplan och lokalfrågor (Jan-Åke Lindroth)

•

Revidering av regional kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan inkl uppföljning
av katastrofövningen Amalia våren 2010 (Ann-Sofie Lindström)

•

Tandvård – folktandvård (Kristin Gahnström-Jonsson, Anne-Marie Jaarnek, Karin
Jonsson)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

•

Protokoll
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Medborgarinformation – dialog med medborgarna
Förslag om en e-panel (Gun Råberg Kjellerstrand)

Onsdag den 27 oktober
•

Remissvar på utredning om statsbidrag folkhögskolor (Sanna Palomaa)

•

Patientenkäten ( Hans Fröling )

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

