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§ 1 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. Initiativärende om förnyelsebar energi tas upp som extra ärende.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 2 Information från utskotten
Ekonomiutskottet

Utskottet är i stort sett färdigt med arbetet med landstingsplanen vad gäller kapitel 3,
planeringsförutsättningar Beredningarnas presidier har lämnat synpunkter. Utskottet
arbetar vidare med politisk analys, mål, och uppdrag. Arbetet följer tidsplanen. Utskottet
har även diskuterat den ekonomiska situationen, inprioriteringar och omställningsarbetet.
Personalpolitiska utskottet

Utskottet har arbetat med
• omställningsarbetet
• rehabiliteringsprocessen
• sjukfrånvaron (ligger nu på 6,3 %)
• sjukskrivningar (minskar)
• personalpolitisk policy vad gäller alkohol och droger samt mångfaldsfrågor
• planeringsförutsättningar i landstingsplanen
Etiska utskottet och skolutskottet har ännu inte haft sammanträden i år.

§ 3 Landstingsdirektörens rapport
•

Tillgängligheten har minskat något över helgerna. Verksamheterna ska inom fyra
veckor komma tillbaka till minst samma nivå som den sista november 2009.
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Bokslutet för 2009 pekar på ett underskott på 29 miljoner kronor.
Specialistsjukvården har ett underskott på 100 mkr. Underskottet beror på en högre
kostnadsökning än intäktsökning. Verksamheterna har slutat göra det som skulle
bortprioriteras men har inte minskat kostnaderna i motsvarande grad.
Inprioriteringarna måste därför minskas från 59 mkr till 26,6 mkr. För 2010 behövs
en kostnadssänkning på 123 miljoner kronor. Antalet arbetade timmar har inte
minskat vilket däremot sjukskrivningarna gjort.

§ 4 Svar på remiss: Betänkandet Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86)
(LS/1330/2009)
Ärendebeskrivning

E-delegationen har av regeringen fått uppdraget att lämna förslag till en strategi för
myndigheternas arbete med e-förvaltning. Den strategi som delegationen föreslår
redovisar hur myndigheterna kan öka sin produktivitet och effektivitet samt öka
samhällets utvecklingsförmåga och innovationskraft genom e-förvaltning. Delegationen
föreslår att dessa mål ska uppnås genom de åtgärder som beskrivs i strategin.
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på Betänkandet Strategi för
myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86).

Beslutsunderlag

Remissvar på Betänkandet Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU
2009:86)

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Finansdepartementet enlig utarbetat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 5 Svar på remiss: Promemoria om undertecknande och
ratificering av tilläggsprotokoll till Europakonventionen
om kommunal självstyrelse (LS/12178/2009)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting har inbjudits att yttra sig över Finansdepartementets
promemoria 2009-11-10 om undertecknande och ratificering av tilläggsprotokoll till
Europakonventionen om kommunal självstyrelse om rätten till att delta i kommunala
angelägenheter.
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Den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse ratificerades av Sverige den
29 augusti 1989. Konventionen bygger på ett decentraliserat beslutsfattande som en
nödvändig grund för demokratin och en viktig utgångspunkt är självstyrelsens betydelse
för medborgarnas möjligheter att delta i offentliga angelägenheter. I konventionen
fastslås vissa grundläggande principer för statens förhållande till kommunerna.
För att garantera medborgarnas rätt att delta i kommunala angelägenheter har det inom
Europarådet utarbetats ett förslag till tilläggsprotokoll till konventionen om kommunal
självstyrelse om medborgerligt deltagande. Tilläggsprotokollets regler är redan tillgodosedda i svensk rätt och kräver därför inte ytterligare lagstiftning. Ett undertecknande ger
rätten till medborgerligt deltagande ett internationellt erkännande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats inom Ledningsstab sekretariat.

Beslutsunderlag

Finansdepartementets promemoria 2009-09-16, om tilläggsprotokoll till Europakonventionen om kommunal självstyrelse om rätten till deltagande i kommunala
angelägenheter.
Förslag till yttrande över Finansdepartementets promemoria.

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Finansdepartementet enligt utarbetat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 6 Svar på remiss: Några begravningsfrågor (SOU
2009:79) (LS/1370/2009)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting har inbjudits att yttra sig över betänkandet Några begravningsfrågor (SOU 2009:79). Betänkandet innehåller förslag till förändringar beträffande
begravningsombuden, länsstyrelsernas tillsyn över begravningsverksamheten, begravningsavgifterna, begravningsclearing, precisering av begrepp inom begravningsverksamheten, andra begängelsemetoder än kremering samt tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering. För landstingets del är tiden mellan dödsfall och gravsättning eller
kremering av betydelse då det påverkar landstingets kostnader för förvaring av avlidna.
Utredningens förslag att minska tiden mellan dödsfall och begravning eller kremering är
därför bra.
Ett förslag till yttrande har utarbetats inom Ledningsstab sekretariat.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Sammanfattning av betänkandet Några begravningsfrågor (SOU 2009:79).
Yttrande över SOU 2009:79, Några begravningsfrågor

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Kulturdepartementet enligt utarbetat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 7 Barcelonadeklaration om yrkesutbildning
(LS/1382/2009)
Ärendebeskrivning

På högskole- och universitetsnivå är möjligheterna stora att, inom olika program,
bedriva delar av studierna vid universitet i andra länder. Detta har en avgörande
betydelse för kvaliteten i utbildningen och framförallt forskningen. Vidare bidrar detta
utbyte till ökad anställningsbarhet.
Yrkesutbildningar är inte lika gynnade och ett antal regioner och regionala instanser,
däribland Västra Götalandsregionen och Jämtlands län landsting, samlade i Barcelona
den 26 och 27 maj 2009 vid den Europeiska konferensen för främjande av rörlighet i
förberedande yrkesutbildningar klargör att de är medvetna om:
• vikten av rörlighet inom förberedande yrkesutbildningar (IVET)
• existerande hinder för rörlighet
• nyare ansträngningar för att öka transparens och validering av yrkeskvalifikationer
• regioners och regionala instansers ökande roll för rörlighet inom utbildning
och vill främja debatt och aktivt deltagande bland sagda regioner och territoriella
instanser.
Därför, och på förslag av Cataloniens styrelse, godkänner de underskrivande regionerna
Barcelonadeklaration om tillskyndande från regioner och regionala instanser om
organisation och främjande av rörlighet för individer i förberedande yrkesutbildningar.
Deklarationen har två syften:
1. Underskrivande regioner säger sig villiga att vara värdar i samband med mobility för
yrkesutbildningar (inga kostnader för värdarna som inte betalas av Leonardo da Vinci
programmet) och
Justerandes sign
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2. Underskrivande regioner visar EU kommissionen att här finns ett kollektiv av
regioner som erbjuder sig för kommissionen att satsa på i samband med kvalitetsutvecklande projekt kring mobility.
Denna deklaration avser inte att skapa juridiskt bindande skyldigheter mellan de
undertecknande regionerna och regionala instanserna.

Beslutsunderlag

Barcelonadeklaration om tillskyndande från regioner och regionala instanser om
organisation och främjande av rörlighet för individer i förberedande yrkesutbildningar.

Landstingsdirektörens förslag

Jämtlands läns landsting ansluter sig till Barcelonadeklaration om tillskyndande från
regioner och regionala instanser om organisation och främjande av rörlighet för
individer i förberedande yrkesutbildningar.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 8 Bidragsfördelning till externa organisationer 2020
(LS/20/2010)
Ärendebeskrivning

Enligt beslut i landstingsfullmäktige (Jll/332/2001), Landstingsplan 2010 – 2012, ska
landstinget ge stöd till länets organisations- och föreningsliv. I budgeten för 2010 har
9,85 mkr avsatts för ändamålet. På grund av landstingets omställningsarbete har det
totala ramanslaget sänkts med 650 tkr från föregående år.
Anslagsfördelningen sker i två steg;
1) fördelning av totalanslaget till 4 olika målområden samt
2) fördelning från målområdena till olika organisationsgrupper
I landstingsplanen prioriteras barn, ungdom samt äldre. Organisationerna redovisar
årligen sin verksamhet och hur den svarar upp mot landstingets mål och prioriteringar.
De nya bidragsreglerna innebär att målområdena Demokrati samt Jämställdhet har slagits
ihop till målområdet Demokrati och delaktighet. Även bidraget till nykterhetsorganisationer
har förändrats. Länsnykterhetsförbundet i Jämtlands län erhåller enligt de nya bidragsreglerna
inget organisationsbidrag. Anslaget fördelas istället till organisationerna IOGT-NTO
samt MHF.

Beslutsunderlag

Bidragsfördelning till externa organisationer 2010

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag

Föreliggande förslag till fördelning av bidrag till externa organisationer godkänns.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 9 Uppdrag till landstingsdirektören: Ekonomisk ersättning
vid uteblivna behandlingar/operationer (LS468/2006)
Ärendebeskrivning

I samband med att landstingsfullmäktige tog beslut om att på försök erbjuda ersättningar vid uteblivna besök, behandlingar och operationer på kirurgen beslöts en
uppföljning under hösten 2009. Konsekvenserna skulle analyseras och redovisas i
delårsbokslutet hösten 2009 för beslut om fortsatt verksamhet inom landstinget.
Hittills under 2009 är det 13 personer som begärt reseersättning och/eller ersättning för
förlorad arbetsinkomst. Totalt har 12 285 kronor betalats ut, mellan 70 och 1 720
kronor. Kirurgen har inte sett det som en stor belastning och det har varit enkelt att
informera.

Beslutsunderlag

Rapport från VO kirurgi om ersättning för inställda operationer

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att analyser konsekvenserna om alla verksamheter i landstinget skulle erbjuda ersättningar. Konsekvenserna ska redovisas på
styrelsen den 31 mars.
2. Beslut om reglernas omfattning inom landstinget hanteras inom landstingsplan
2011.

Yrkande

Finn Cromberger yrkar :
1. Bifall till landstingsdirektörens förslag punkt 1.
2. Avslag på landstingsdirektörens förslag punkt 2.
3. Tilläggsyrkande: ”Målsättningen är att ersättning för utebliven behandling/operation
enligt det regelverk som man under 2009 prövat inom kirurgen införs för samtliga
verksamheter inom vården att gälla från och med den 1 juli 2010.”
Justerandes sign
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Proposition

Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag under punkt 1 och
finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Finn Crombergers
yrkande under punkt 2 och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers tilläggsyrkande och finner
yrkandet avslaget.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 10 Ideell förening för bildande av region MittSverige
(LS/1139/2008)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktiges beslut 2008-11-05, § 197, om ideell förening för bildande av
region MittSverige överklagades till länsrätten i Jämtlands län. Sedan länsrätten genom
dom avslagit överklagandet har domen överklagats till kammarrätten i Sundsvall.
Kammarrätten, som meddelade prövningstillstånd, förelade Jämtlands läns landsting att
senast den 14 december 2009 till rätten inkomma med svaromål. Med anledning av
föreläggandet avgav landstingsstyrelsens ordförande med stöd av delegationsbestämmelserna 2009-12-11ett yttrande till kammarrätten.
Kammarrätten har därefter begärt att landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige ska
ställa sig bakom yttrandet.

Beslutsunderlag

Landstingsstyrelsens ordförandes delegationsbeslut 2009-12-11.
Yttrande till kammarrätten 2009-12-11

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ställer sig bakom det yttrande som har avgetts till kammarrätten i
Sundsvall genom landstingsstyrelsens ordförandes delegationsbeslut 2009-12-11.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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§ 11 Revidering av landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser och befogenhetsplan (LS/43/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade 2009-11-25, § 213, om regler för valfrihetssystem inom
primärvården i Jämtlands län, Hälsoval Jämtlands län. Enligt reglerna ska företag som
vill delta godkännas av landstingsstyrelsen eller den landstingsstyrelsen utser. Ett godkännande ska ske om företaget uppfyller de krav som ställs på företag enligt reglerna för
hälsoval. För att inte godkännandeprocessen ska ta för lång tid är det lämpligt att ett
godkännande kan ske på tjänstemannanivå. Befogenheten att fatta beslut bör därför
delegeras till landstingsdirektören med rätt för denne att vidaredelegera.

Landstingsdirektörens förslag

En ny bestämmelse med följande innehåll införs i delegationsbestämmelser för
Jämtlands läns landstingsstyrelse under avsnitt 2.7 Landstingsdirektören punkten
2.7.7Övrigt:
”Ärenden om godkännande av företags deltagande i Hälsoval Jämtlands län.”

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 12 EU-projekt för att förbättra transportinfrastrukturen
längs efter Mittbanan (LS/49/2010)
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Jämtlands län planerar tillsammans med Banverket och Vägverket
Region Mitt ett EU-projekt för att förbättra transportinfrastukturen längs Mittbanan
med tillhörande serviceområden. Detta för att stimulera till ett ökat resande med
kollektivtrafik och tåg.
Den totala investeringsvolymen som parterna själva ska ansvara för kommer att vara ca
35 mkr. I förslag till länstransportplan 2010-2021 för Jämtlands län finns en mindre pott
avsatt för åtgärder som främjar kollektivtrafikresandet i länet.
Om projektet godkänns skulle pengar i länstransportplanen för åtgärder som främjar
kollektivtrafiken i länet behöva tidigareläggas. Detta för att komma i fas med den ökade
pendeltrafik som kommer att starta 2011 när ytterligare ett tågset kommer att trafikera
banan (fullm. § 132/2008). Avsatta medel i länstransportplanen kommer de första åren
att användas för att betala tillbaka tidigare satsningar i länet, Åre och Krokom.
Justerandes sign
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År 2004 upprättades ett enkelt skuldebrev mellan Jämtlands läns landsting och Länstrafiken i Jämtlands län där tidigare års överskott (3 550 430 kronor) betalades ut till
Länstrafiken som ett lån.
När Länstrafikens budget fastställdes för 2009 bestämdes att utöver budgeterat belopp
skulle länstrafiken ges möjlighet att ta tidigare överskott i anspråk för att täcka de
kostnader som rasat i höjden. 2009 års resultat visar att trafikkostnaderna sjönk då
”finanskrisen” bidrog till sjunkande räntor och ett snabbt sjunkande oljepris. Denna
förändring har medfört att länstrafiken inte behövt ta tidigare års överskott i anspråk för
att klara budgeten 2009.
Om projektet godkänns föreslås att Länstrafiken får använda tidigare överskott för att
bidra till tidigareläggning av projektpengar som kommer att finnas i länstransportplanen
från 2012 och framåt.
Tidigare skuldebrev föreslås då kompletteras i § 4 med att långivaren tidigast 2013 har
rätt att säga upp denna kredit.

Beslutsunderlag

Beskrivning EU-projekt
Enkelt skuldebrev från 2004

Landstingsdirektörens förslag

Om planerat EU-projekt för att förbättra transportinfrastukturen längs efter Mittbanan
godkänns kompletteras tidigare upprättat skuldebrev mellan landstinget och länstrafiken
med att långivaren tidigast 2013 har rätt att säga upp denna kredit.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 13 Persontrafik längs Inlandsbanan våren 2010
(LS/53/2010)
Ärendebeskrivning

Tidigare har Inlandsbanan AB, efter överenskommelse med Länstrafiken kunnat bedriva
persontrafik längs Inlandsbanan, sträckningen Sveg-Östersund. Trafiken har då bekostats av Inlandsbanan AB. Från och med hösten 2009 tillät inte längre departementet
detta.
Dotterbolaget Inlandståget AB har under hösten 2009 på försök trafikerat Inlandsbanan, Sveg – Östersund, under skoltid fredag – söndag. Kostnaden 80 tkr har delats av
landstinget och Härjedalens kommun. Kostnaden har belastat länstrafikens anslag 2009.
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En utvärdering av höstens trafik har gjorts och visar på en ökning jämfört med tidigare
med 39 %.
Inlandståget AB har begärt att få träffa departementet för att få diskutera förtydligande
av deras avtal för att själva kunna fortsätta hjälpa till med utvecklingen av persontrafiken. Departementet har gett besked att detta inte kommer att ske förrän infrastrukturplaneringen är klar våren 2010.
Försöket med persontrafik under skoltid, fredag-söndag, på sträckan Sveg – Östersund
föreslås fortsätta även våren 2010. Kostnaden på totalt 110 tkr föreslås delas av
landstinget och Härjedalens kommun. Landstingets andel föreslås finansieras av
landstingets del av länstrafikens överskott 2009.
Under våren bör en marknadsundersökning göras för ta reda på privatpersoners och
företags behov av persontrafik längs sträckan Sveg-Östersund.
Det är viktigt att trafiken på ett bra sätt samordnas mellan Länstrafiken AB och
Inlandståget AB och att planer med en långsiktig strategi för trafiken Sveg – Östersund
arbetas fram.

Landstingsdirektörens förslag

1. Försöket med persontrafik under skoltid fredag – söndag fortsätter våren 2010 längs
Inlandsbanan, Sveg – Östersund.
2. Kostnaden finansieras av Länstrafikens tidigare års överskott 2009.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 14 Anmälan om inkomna handlingar (LS/4/2010)
Landstingsstyrelsens beslut

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

§ 15 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsens beslut

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 16 Initiativärende – Förnyelsebar energi (LS 122/2010)
Ärendebeskrivning

Robert Uitto (S), Anna Hildebrand (MP) och Monalisa Norrman (V) har till landstingsstyrelsen lämnat ett initiativärende om förnyelsebar energi. De föreslår att uppdrag ges
att utreda hur landstinget på bästa sätt kan bli självförsörjande på förnyelsebar energi
samt hur landstinget i en handlingsplan fortsatt kan vara en motor för förnyelsebar
energiproduktion i den regionala utvecklingen.

Landstingsstyrelsens beslut

Uppdrag till landstingsdirektören att bereda ärendet.

Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 17 Införande av meddelarfrihet vid upphandling av
tjänster för Jämtlands läns landsting (LS/1359/2008)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting har genom upphandling lagt ut en del av sina verksamheter på
entreprenad till enskilda företag. Från och med 2010 kommer genom hälsovalet troligtvis flera verksamheter att bedrivas i enskild regi. Meddelarfrihet gäller för offentligt
anställda, men inte för anställda i enskilda företag. När landstingsverksamhet genom
upphandling eller inom ramen för vårdval bedrivs i alternativ driftform av ett enskilt
företag gäller inte meddelarfrihet för de anställda. Inte heller föreligger förbud mot
efterforskning av vem som lämnat meddelande för publicering.
Meddelarfrihet och förbud mot efterforskning bör gälla även för anställda i enskilda
företag för den verksamhet som bedrivs på uppdrag av landstinget.

Beslutsunderlag

Meddelarfrihet som villkor vid uppdrag
Protokollsutdrag Meddelarfrihet § 69, 2009-12-17

Demokrati- och länsutvecklingsberedningens förslag
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I upphandlingspolicyn införs följande tillägg i punktsatserna:
I landstingsverksamhet som, efter upphandling enligt lagen om offentlig upphandling
(2007:1091) eller efter godkännande enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962),
bedrivs i alternativ driftsform i enskild regi ska meddelarfrihet för anställda och förbud
mot efterforskning gälla.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 18 Årets folkhälsoinsats: Revidering av stadgar (LS/365/2009)
Ärendebeskrivning

På initiativ av beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur beslutade landstingsfullmäktige
i april 2009 att ge beredningen i uppdrag att utföra en revidering av stadgarna för ”Årets
folkhälsoinsats”. Revideringen ska utföras under 2009 för att landstingsstyrelsen ska kunna
besluta om utdelning för år 2009 i början av 2010.

Beslutsunderlag

Tidigare stadgar för Årets folkhälsoinsats
§97 stadgerev. folkhälsoinsats flok 2009-12-03
FLoK Årets Folkhälsoinsats REV III dec 2009

Beredningens för folkhälsa, livsmiljö och kultur förslag
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige

Förslag till nya stadgar för Årets Folkhälsoinsats antas.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Ägardirektiv för Landstingsbostäder i Jämtland AB (LS/
1237/2009)
Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag att
årligen se över ägardirektiv. Beredningen har med sakstöd från ledningsstab regional
utveckling tagit fram ett förslag till ägardirektiv för Landstingsbostäder AB för 2010.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv för Landstingsbostäder
Protokollsutdrag Ägardirektiv landstingsbostäder § 72, 2009-12-17

Demokrati- och länsutvecklingsberedningens förslag
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige

Nuvarande ägardirektiv för Landstingsbostäder i Jämtland AB år 2009 fortsätter att gälla

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 20 Svar på medborgarförslag från Ulf Näslund om
rening av Hepatit C-virus genom plasmatappning
(LS/1123/2009)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 21 oktober 2009 beslut om att till
landstingsstyrelsen fördela Ulf Näslunds medborgarförslag om ny behandling av
patienter med hepatit C. Motionen ska behandlas senast vid landstingsfullmäktige i
februari 2010.
Metoden som föreslås är ej medicinsk beprövad och har således ej någon evidens.
Infektionskliniken i Östersund har även diskuterat medborgarförslaget inom
infektionsexpertis på nationell nivå. Ärende t har tidigare utretts och besvarats till
samma förslagsgivare.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ulf Näslund om rening av Hepatit C-virus genom
plasmatappning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 21 Policy för informationssäkerhet (LS/1514/2009)
Ärendebeskrivning

I SOSFS 2008:14 2 kap 1 står om vårdgivarens ansvar: ” Vårdgivaren ska ge direktiv
och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy”. Jämtlands läns landsting saknar i
dag en sådan policy.
Pågående projekt ”Informationssäkerhet” (dnr LS 669/2009) har bland annat fått i
uppdrag att ta fram ett förslag till en informationssäkerhetspolicy för Jämtlands läns
landsting som en del i det ledningssystem för landstinget som nu håller på att arbetas
fram. Informationssäkerhetspolicyn kommer efterhand att kompletteras med andra
grundläggande styrande dokument som en del i ledningssystemet för informationssäkerhet.
Ett förslag till informationssäkerhetspolicy har nu tagits fram av projektets arbetsgrupp
och godkänts av biträdande landstingsdirektören i dennes egenskap av beställare för
projektet.

Beslutsunderlag

Förslag till informationssäkerhetspolicy för Jämtlands läns landsting.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Informationssäkerhetspolicy för Jämtlands läns landsting antas enligt utarbetat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22 Medborgarförslag från Göran Carlsson om hjälp till
självhjälp i glesbygd (LS/275/2009)
Ärendebeskrivning

Göran Carlsson har till landstingsfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag om hjälp
till självhjälp i glesbygd där han föreslår att landstinget utreder möjligheterna att utbilda
ett antal människor som bor i glesbygden till att kunna utföra L-ABC samt att
landstinget genomför det som är möjligt enligt motionen anda.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Göran Carlsson, om hjälp till självhjälp i glesbygd

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får uppskov med att besvara medborgarförslaget till landstingsfullmäktige i april 2010.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 23 Pensioner för förtroendevalda i Jämtlands läns
landsting (LS/1086/2009)
Ärendebeskrivning

Förtroendevalda inom landstinget har sedan 1991 enligt kommunallagen rätt till ersättning för förlorad pension. Enligt det då gällande systemet för pensioner beräknades
denna på de senaste åren innan man gick i pension. Sedan dess har pensionssystemet
gjorts om så att pensionen nu beräknas på alla år man arbetat. Alla anställda har också
möjlighet att själv bestämma hur de avsatta pensionsmedlen ska förvaltas. Detta innebär
att alla förtroendevalda nu förlorar pension när de tar tjänstledigt utan lön för förtroendeuppdrag inom landstinget. För att anpassa landstingets ersättning till de nya
reglerna så föreslår fullmäktiges presidium att de förtroendevalda ska få en schablonersättning motsvarande den procentsats som avsätts för anställa inom landstinget.
Denna ersättning ska från och med 2010 betalas ut i samband med att landstinget
ersätter för förlorad arbetsförtjänst.
I samband med att denna utbetalning påbörjas är det rimligt att de förtroendevalda
väljer att kräva ersättning för tidigare år. Medel för detta behöver reserveras. Under den
senaste mandatperioden uppskattas beloppet till 80 000 kronor per år.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Protokollsutdrag fullmäktiges presidium om pensioner 2009-10-09 §123
Ersättning för förlorad pension för förtroendevald

Fullmäktigepresidiets förslag

Fullmäktiges presidium föreslår landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige
1. Förtroendevald med årsarvode på mindre än 40 % av heltid ersätts för förlorad
pensionsersättning med en uppräkning av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst
med den normala pensionsavgiften för anställdas tjänstepensioner i landstinget.
2. Förtroendevald som redan har avgått, och som med stöd av kommunallagen, begär
ersättning för pensionsförlust, hanteras och ersätts i varje enskilt fall. Beslut fattas av
chef för ledningsstab personal.
3. Förtroendevald med årsarvode på minst 40 % av heltid ersätts enligt PBF.
Regleringen av ersättningen bestäms när den förtroendevalde slutar sitt uppdrag
inom landstinget. Förtroendevald som redan har avgått, hanteras och ersätts efter
ansökan i enskilt fall, med hänsyn till tidigare gällande beslut.
4. Fullmäktigebeslut om beräkning av vad som är nivå för arvodet från 2003-06-18
§115 punkt 4 upphör.
5. Fullmäktigbeslut om samordning av pensioner från 2003-06-18 §115 punkt 7 samt
1996-03-21 §49 upphör.
6. Beslutet ska gälla från och med 2010-01-01
Exempel läggs in i underlaget.
Sekretariatet utreder hur landstinget ska hantera de som vill ta ut sin pensionsersättning
innan de avgår.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Förtroendevald med rätt till förrättningsarvode ersätts för förlorad
pensionsersättning med en uppräkning av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst
med den normala pensionsavgiften för anställdas tjänstepensioner i landstinget.
2. Förtroendevald som redan har avgått, och som med stöd av kommunallagen, begär
ersättning för pensionsförlust, hanteras och ersätts i varje enskilt fall. Beslut fattas av
chef för ledningsstab personal.
3. Förtroendevald med årsarvode på minst 40 % av heltid ersätts enligt PBF.
Regleringen av ersättningen bestäms när den förtroendevalde slutar sitt uppdrag
inom landstinget. Förtroendevald som redan har avgått, hanteras och ersätts efter
ansökan i enskilt fall, med hänsyn till tidigare gällande beslut.
4. Fullmäktigebeslut om beräkning av vad som är nivå för arvodet från 2003-06-18
§115 punkt 4 upphör att gälla från 2010-01-01.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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5. Fullmäktigbeslut om samordning av pensioner från 2003-06-18 §115 punkt 7 samt
1996-03-21 §49 upphör att gälla från 2010-01-01.
6. Beslutet ska gälla från och med 2010-01-01
7. Budget för den politiska organisationen utökas från och med år 2010 med 80 000
kronor för utbetalning av pensionsersättning.
8. I motsedda kostnader under år 2010 reservera 300 000 kronor för utbetalning av
pensionsersättningar under åren före 2010.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 24 Modell för över- och underskottshantering inom
Jämtlands läns landsting (LS/42/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige gav vid sitt sammanträde i november 2009, i samband med
ärendet om konkurrensneutral organisation för primärvård i landstingets regi,
landstingstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för över- och underskotthantering för
primärvården.
Den modell som ska gälla för primärvården i landstingets regi ska gälla för alla verksamheter inom landstinget.
Landstingets modell för över- och underskottshantering ska vara att verksamheterna bär
med sig över- och underskott till kommande år. Underskott ska regleras under de
kommande tre åren. Det ska finnas en av landstingsstyrelsen godkänd plan för hur
underskottet ska återställas.

Beslutsunderlag

Modell för över- och underskottshantering inom Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag

Utarbetat förslag på modell för över- och underskottshantering inom primärvården i
Jämtlands läns landsting regi ska gälla från 2010-01-01.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Utarbetat förslag på modell för över- och underskottshantering inom Jämtlands läns
landstings alla verksamheter ska gälla från 2010-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 25 Information
Tisdag den 26 januari

•

Uppföljning av Norrlandstingens regionförbund (Ingela Jönsson)

•

Uppföljning av Landstingsbostäder AB (Marianne Ottersgård)

•

Uppföljning av Almi Företagspartner Mitt AB (Marianne Ottersgård)

•

Uppföljning av Etiska utskottet (Bengt Bergqvist)

•

Uppföljning av Patientnämnden (Anna-Britt Bromé)

•

Patientsäkerhet (Anna Kerstin Lejonklou)

•

Öppna jämförelser hälso- och sjukvård (Anna Kerstin Lejonklou)

•

Internrevision ledningssystem och miljöledningssystem (Roland Frisdalen,
Gunnar Fackel)

•

Över- och underskottshantering (Karin Jonsson)

•

Omställningsarbetet (Anders Wennerberg)

•

Naturbruksgymnasiet (Sigbritt Johnsén, Arne Nilsson)

•

Information om fullmäktigeberedningarnas verksamhetsplaner för år 2010
(ordföranden i respektive beredning)

•

Information om Revisionsplan för 2010 (Mona Nyberg)

Onsdag den 27 januari

•

CEMR (Anna Ebenmark)

•

Oberoende granskningsfunktion av hälso- och sjukvård (Anna Kerstin Lejonklou)

•

Plattform för social ekonomi i Mellersta Norrland (Pelle Persson)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

