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§ 159 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 ärenden tas upp:
•

Ärende om avveckling av tandvårdskliniken i Stugun

•

Ärende om inbjudan att söka medel till försöksverksamheter kring de mest sjuka
äldre

•

Stöd till AER:s ungdomsambassadörer

2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 160 Information från utskotten
Etiska utskottet
• Information från ungdomspsykiatriska avdelningen om besöksförändring genom
höjd avgift. Uppföljning ska ske.
• Utskottet planerar besök inom olika verksamhetsområden.
• Fortsatt planering om lokal prioriteringskonferens
• Etikcertifikat enligt modell Karlskoga
• Införande av patientcentrum i sjukhusentrén
Ekonomiutskottet
• Ekonomiska läget inför delårsbokslut
• Omställningsarbetet
• Nytt förslag på modell för avtalspension
• Ändringar i landstingsplan på grund av inrättande av Regionförbund Jämtland län
Landstingsplan 2012
Personalpolitiska utskottet
• Slutrapport AHA-enkäten
• Projekt fysiskt kompetens
Justerandes sign
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Särskilda avtalspensionen enligt Kalmarmodell
Diskussion med arbetsförmedlingen om praktikantutbildning

Skolutskottet
• Vårdcollege
• Livslångt lärande
• Remissvar om nya statsbidragsregler till folkhögskolorna
• Rapport om naturbruksgymnasiet
• Rapport om UGA-platser
• CEMR-deklaration och konsekvenser för skolorna.
• Utskottets initativärende om elevboende
• Arbetsplan för Bäckedal

§ 161 Landstingsdirektörens rapport
• Rapport från ledningsstaber
Styrelsens ledamöter ges möjlighet att ställa frågor om den tidigare utsända
sammanställningen över pågående projekt mm från ledningsstaberna
•

•

Rapport från Norrlandstingens regionförbund
Ny chef för kansliet
Budgetramar klara
Verksamhetsplan 2011
Regional cancercentrum
Flyglinje till Umeå
Telemedicinsk samordning
Nya nationella lungcancerriktlinjer
Infertilitetsbehandling och praktisk tillämpning
Ny nationell ambulanshelikopterutredning
Övrigt
Verksamhetsområdena ska ta fram verksamhetsplaner utifrån överenskommelserna.
Nya kostnader för 2011 som inte är med i landstingsplan 2011-2013.
OH-kostnader för Regionförbundet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll

6(29)

2010-09-29

§ 162 Uppdrag till landstingsdirektören om granskning av
ledning och styrning inom Jämtlands läns landsting
(LS/1129/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har med stöd av Capire Consulting AB genomfört en granskning
för att bedöma om landstingsstyrelsens ledning och styrning samt uppföljningen av
denna är ändamålsenlig och effektiv samt också att kartlägga den ledning och styrning
som utövas av den centrala tjänstemannaledningen. Revisorerna vill ha svar på sina synpunkter senast den 27 december 2010.

Beslutsunderlag

Granskning av ledning och styrning inom Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
16 december ta fram svar på revisorernas synpunkter på landstingsstyrelsen ledning och
styrning.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 163 Uppdrag till landstingsdirektören om granskning av
offentlighet och sekretess (LS/1115/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har granskat hanteringen av offentliga handlingar inom landstinget. Granskningen är delvis en uppföljning av en granskning av Offentlighet och
sekretess från 2003. Därutöver har målen för granskningen varit att undersöka om det
finns ändamålsenliga styrdokument, följsamhet till styrdokument, hur lagstiftningen
tillämpas samt hur den interna kontrollen fungerar. Revisorerna vill ha svar på sina
synpunkter senast den 30 november 2010.

Beslutsunderlag

Granskning av offentlighet och sekretess

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
24 november 2010 ta fram svar på revisorernas synpunkter på landstingsstyrelsens
hantering av offentlighet och sekretess.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign
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§ 164 Uppdrag till landstingsdirektören om förhandling
om Naturbruksgymnasiet (LS/895/2009)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting har under vintern 2009-2010 utrett förutsättningarna för att
överföra utbildningen Åsbygdens naturbruksgymnasium till annan huvudman.
Konsekvenserna av utredningen pekar på fördelar med att gymnasiet leds av annan
huvudman och samordnas med övrig gymnasieutbildning i länet. Landstinget bör därför
inleda förhandlingar med Jämtlands Gymnasieförbund om överlåtelse av utbildningen
och därtill hörande köpta tjänster vid Åsbygdens naturbruksgymnasium.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att förhandla med Jämtlands
Gymnasieförbund om en överlåtelse av utbildningen och därtill hörande köpta tjänster
vid Åsbygdens naturbruksgymnasium från och med 2011-01-01.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 165 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram ett
svar på remissen Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SOU 2010:39) (LS/980/2010)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting har inbjudits att yttra sig över betänkandet ”Ny ordning för
nationella vaccinationsprogram”. Remissvaret ska vara inlämnat senast den 1 november
2010.

Beslutsunderlag

Sammanfattning remiss Ny ordning för nationella vaccinationsprogram SOU 2010:39

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den
27 oktober 2010 ta fram ett förslag på svar på remissen Ny ordning för nationella
vaccinationsprogram.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 166 Svar på remissen Sjuksköterskors specialistutbildning – vilken slags examen? (Högskoleverkets
rapport 2010:5 R) (LS/933/2010)
Ärendebeskrivning

Högskoleverket har gett Jämtlands läns landsting möjlighet att yttra sig över rapporten
2010:5 R om Sjuksköterskors specialistutbildning, vilket slags examen?
Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett hur specialistsjuksköterskeexamen
bör utformas för att skapa förutsättningar för att utbildningen ska kunna följa kunskapsutvecklingen i vården. Fokus i uppdraget är utbildning snarare än vård. Utredningen
presenterar alternativen yrkesexamen med varianter respektive generell examen utan att
entydigt förespråka något av alternativen i förslaget. Alternativet med yrkesexamen utan
inriktningar har fördel att det går att forma specialistutbildningar utanför de i dagens
system fasta alternativen, vilket kräver strukturerat samarbete mellan lärosäte och
arbetsliv. Problemet med att specialistutbildningarnas längd är lika löses inte via det här
alternativet. Generell examen medför högre grad av flexibilitet att via utbud av kurser
som sjuksköterskan kan välja som bas alternativt tillval och om så önskas kan leda till
examen. Kvalitetssäkring av lärosätet sker i alternativet med yrkesexamen via att
Högskoleverket prövar och utfärdar examensrätt för yrkesexamen, vilket inte blir fallet
om alternativet med generell examen väljs.
Jämtlands läns landsting förordar en flexibel form av specialistutbildning för sjuksköterskor. Närmast ligger alternativet med generell examen. Dock reservation för svaga
konsekvensanalyser och avsaknad av finansieringslösning av lagda förslag. Genom
uppdragets avgränsning exkluderas för vården viktiga frågeställningar. Det är angeläget
att profilera yrkeskunnandet hos specialistsjuksköterskan, vilket inte står i motsats till
magister- eller högre akademisk kompetens hos sjuksköterskan.

Beslutsunderlag

Rapport 2010:5 R om Sjuksköterskors specialistutbildning, vilket slags examen?
Yttrande över Sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slags examen?

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Högskoleverket enligt utarbetat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 167 Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU
2010:29)(LS/789/2010)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting har inbjudits att yttra sig över Justitiedepartementets promemoria om En ny förvaltningslag. Remissvar ska vara inlämnat senast den 1 oktober
2010. Ledningsstab sekretariat har med stöd av beredningen för demokrati och länsutveckling tagit fram ett ställningstagande till yttrande.
En ny förvaltningslag föreslås träda i kraft fr o m den 1 januari 2012. Syftet med den nya
lagen är att komma tillrätta med tidigare brister i lagstiftningen, t.ex. när det gäller
omprövning och rättelse, utredningsansvar, överklagande samt alltför långa handläggningstider. Bestämmelserna i den nya lagen ska tillämpas även vid annan verksamhet
än ärendehandläggning. Den nya förvaltningslagen har moderniserats språkligt men
även gjorts än mer teknikneutral.
Några centrala nyheter är att principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet i
all förvaltningsverksamhet betonas starkare. Myndigheternas agerande ska grundas på
lagens bestämmelser. Bl.a. föreslås en spärr mot överdriven maktutövning genom att
den s.k. proportionalitetsprincipen lagfästs, och en möjlighet öppnas att påskynda
handläggningen genom ett enkelt domstolsförfarande. Klarare regler införs om hur ett
ärende ska framföras till en myndighet, när det ska anses ha inkommit och om hur
myndigheten ska behandla ärendet när bristfälligheter upptäcks. Myndigheterna blir
skyldiga att meddela samtliga beslut till berörda parter, oberoende av handläggningsstadium. Alla beslut som kan överklagas måste motiveras på ett sätt som är begripligt för
den berörda parten. Om ett beslut dröjer får enskilda vända sig till domstol. Stor arbetsbörda, brist på resurser eller andra administrativa problem är enligt utredaren inte giltiga
skäl för långsam handläggning.
Förändringarna bedöms inte få några märkbara konsekvenser för Jämtlands läns
landsting. Jämtlands läns landsting instämmer i utredarens förslag i dess helhet.

Beslutsunderlag

Sammanfattning över remiss SOU 2010:29 En ny förvaltningslag
Synpunkter på En ny förvaltningslag SOU 2010:29

Landstingsdirektörens förslag

Jämtlands läns landsting avstår från att avge yttrande på utredningens förslag om En ny
förvaltningslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 168 Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg
om äldre personer (LS/781/2010)
Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att för 2010 besluta om och fördela totalt
677 743 000 kronor för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att
utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Liksom tidigare år så fördelas
stimulansbidraget så att kommunerna erhåller 70 procent och landstingen 30 procent.
Ansökan avseende 2010 års medel har skickats in till Socialstyrelsen 2010-08-31.
Jämtlands läns landsting kommer, i enlighet med den fördelningsnyckel som redovisas i
förutsättningarna för ansökan, att erhålla 2 757 000 kronor. Stimulansmedlen utbetalas
under hösten 2010 och kommer därmed att kunna nyttjas under 2011.
I årets ansökan har området förstärkt läkarmedverkan tagits bort, övriga områden
kvarstår och är:
– rehabilitering
– kost och nutrition
– läkemedelsgenomgångar
– förebyggande arbete
– demensvård
– sociala innehållet
Återstående, ej nyttjade medel, från tidigare års ansökningar (2007-2009) kommer att
kunna överföras till 2011.

Beslutsunderlag

Ansökan stimulansmedel hos Socialstyrelsen 2010-08-31

Landstingsdirektörens förslag
Informationen noteras till protokollet.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 169 Kultursamverkansprocess 2010-2011
(LS/1071/2010)
Ärendebeskrivning

Enligt betänkandet Spela Samman – ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet
(SOU 2010:11) ska varje landsting utarbeta en 3-årig kulturplan. Planen tas fram i
samverkan med kommunerna och i samråd med länets kulturinstitutioner, det fria
kulturlivet och civilsamhället. Genomförandet görs i form av lokala och regionala
samråd samt regionala dialogmöten. Kulturplanen utgör underlag för den statliga
medelsfördelningen till regional kulturverksamhet och värderas utifrån de nationella
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kulturpolitiska målen med särskild vikt vid de prioriterade områdena; barn och unga,
jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Syftet är att öka engagemanget för kultur,
samverka och ge fler möjlighet att delta i kulturpolitikens utformning. Kulturplanen ska
följas upp och utvärderas av staten och länet.
Regionala underlag för framtagande av en kulturplan utgörs av Kulturpolicy för
Jämtlands län, landstingets avsiktsförklaring med Statens Kulturråd, Regional
utvecklingsstrategi samt landstingets folkhälsoplan.

Beslutsunderlag

Process och tidplan för framtagandet av en 3-årig regional Kulturplan –
Samverkansmodellen.

Landstingsdirektörens förslag

Process och tidplan för framtagandet av en 3-årig regional kulturplan antas under
förutsättning att landstinget tillhör de län som kommer med från år 2012.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 170 Ansökan om utökat årligt verksamhetsbidrag för
hyra av bergrumsmagasin i Lockne (LS/767/2010)
Ärendebeskrivning

Jamtli har lämnat in en ansökan till Jämtlands läns landsting med begäran om utökning
av verksamhetsbidraget för etablering av ett regionmagasin med 270 tkr kronor årligen.
Övrig finansiering ansöks från Östersunds kommun om 135 tkr kronor samt Sveriges
Försvarshistoriska museum (SFHM) om 135 tkr. I dialog med Östersunds kommun och
Jamtli föreslås finansieringsmodellen revideras enligt följande; 200 tkr landstinget, 100
tkr Östersunds kommun, SFHM 200 tkr och Jamtli 40 tkr. Jamtlis behov av magasinering ökar när den största insamlingen av föremål i ny tid, 1900-talet, ska dokumenteras. Bergrum Lockne – Östersund- Rossbol 6:39, omfattar 3 650 m2 och utgör lämliga
förrådslokaler för ändamålet. Kontraktet är beräknat på en hyrestid omfattande 20 år
och hyreskostnaden beräknas till 540 tkr (148 kr m2) årligen, inkluderande drift, där
Jamtli svarar för eventuella investeringskostnader.
Verksamhetsområde kultur föreslår i enlighet med presenterad finansieringsmodell, för
år 2011 en ökning med 200 tkr av verksamhetsbidraget till Jamtli för hyra av ett
bergrummagasin. Medlen tas från den miljon kronor som är landstingets del av de
inprioriterade länsutvecklingsmedlen i Landstingsplanen 2011. För kommande år bör
kostnaden beaktas i arbetet med Landstingsplanen. Dialog har förts med Östersunds
kommun och Jamtli i ärendet.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Verksamhetsområde kultur, tjänstemannaförslag
Ansökan från Jamtli, 2010-05-26

Landstingsdirektörens förslag

1. Verksamhetsbidraget till Jamtli för år 2011 ökas med 200 tkr för hyra av ett
regionmagasin enligt presenterad finansieringsmodell.
2. Medlen tas ur avsatta länsutvecklingsmedel i Landstingsplanen 2011.
3. För kommande år inprioriteras kostnaden i Landstingsplanen.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 171 Budgetfördelning till verksamhetsområdena 2011
(LS/1085/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutar, genom landstingsplanen, om mål och aktiviteter som
verksamheten ska verkställa. Utifrån landstingsplanen ska landstingsstyrelsen, patientnämnden och revisionen besluta om uppdrag för respektive verksamhet. Uppdragen ska
konkretisera landstingsplanen.
Uppföljning och avrapportering sker efter april, augusti och december.
Landstingsstyrelsen fastställer uppdrag och ger erforderliga direktiv till landstingsdirektören som i sin tur fastställer uppdrag för verksamhetsområdescheferna.
Uppdragen till verksamhetsområdena för år 2011 är klara och redovisats för
landstingsstyrelsen. I uppdragen har landstingsplanens ramfördelning brutits ned till
ekonomisk ram per verksamhetsområde. Ramfördelningen framgår nedan.
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Landstingsservice
Landstingsdirektör med staber
Länstrafik
Motsedda kostnader
Summa landstingsbidrag
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Landstingsbidrag från 2010
uppräknad med
landstingsprisindex och
Definierad
Odefinierad
Landstingsbidrag
justerad enligt tidigare beslut. ramjustering 2011 ramjustering 2011
år 2011
269 119
-689
-2 100
266 330
266 498
-760
-2 500
263 238
137 623
-913
-600
136 110
225 214
-1 119
-2 100
221 995
407 526
-2 885
-600
404 041
0
0
-800
-800
142 915
-711
-2 100
140 104
184 319
358
-600
184 077
115 640
-324
-600
114 716
31 776
0
-60
31 716
59 437
-85
0
59 352
50 259
-487
-200
49 572
41 084
-15
-3 200
37 869
19 240
0
0
19 240
2 503
0
0
2 503
4 696
0
-200
4 496
0
0
-800
-800
869 473
-1 746
-10 140
857 587
65 416
0
0
65 416
118 660
52 641
938
172 239
3 011 399
43 265
-25 662
3 029 002

Verksamhetens nettokostnader uppgår i Landstingsplan för år 2011 till 3 027,1 mkr.
Mellanskillnad till beviljat landstingsbidrag i tabellen ovan, 3029,0 mkr, beror på överskottskrav för verksamhetsområdena folktandvård med 1,53 mkr och landstingsservice
med 0,35 mkr.

Landstingsdirektörens förslag

Fördelning av landstingsbidrag till landstingets verksamhetsområden fastställs för
verksamhetsår 2011 enligt tabellen ovan.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 172 Likviditetsrapport per 2010-08-31 (LS/327/2010)
Ärendebeskrivning

Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under perioden 201001-01- -2010-08-31 av landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj.

Beslutsunderlag

Likviditetsrapport 2010-08-31

Landstingsdirektörens förslag

Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign
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§ 173 Revidering av riktlinjer för influensavaccinering
2010-2011 (LS/594/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen antog den 2 juni 2010 riktlinjer för influensavaccinering 2010-2011.
Socialstyrelsen var då inte färdig med analyser av erfarenheterna av vaccineringen under
2009-2010. I september kom Socialstyrelsens nya rekommendationer vilka innebär att
landstinget måste revidera sina riktlinjer. Framför allt handlar ändringarna om vem som
ska vaccineras mot H1N1 den s k nya influensan.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för vaccinering 2010-2011 reviderad 2010-09-15

Landstingsdirektörens förslag

Reviderade riktlinjer för vaccinering antas.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 174 Sökta medel till försöksverksamheter kring de mest
sjuka äldre (LS/609/2010)
Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting och staten är överens om att utvecklingssatsningar
inom vård och omsorg bör vara strategiska och långsiktiga och har därför tecknat två
överenskommelser som berör vård och omsorg om äldre. (cirkulär 10:11, 2010-02-10
SKL). Regeringen har avsatt medel för detta via Program för en god äldreomsorg samt
Prestationsbaserade statsbidrag. Kommuner och landsting kommer att få medel efter sin
insatser inom området.
Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet har sökt medel genom en avsiktsförklaring och en överenskommelse.
I Avsiktsförklaring gällande program för god äldreomsorg i Jämtlands län beskrivit hur
stärkta regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänst och hälsooch sjukvård kan uppnås. Avsiktsförklaringen är i huvudsak baserad på pågående
arbetsområden; arbetet med äldres hälsa, anhörigstöd, förebyggande hembesök,
insatsområdena för stimulansmedel samt uppföljning.
Överenskommelse mellan Jämtlands läns landsting, kommunerna i Jämtlands län och
SKL om stöd till långsiktigt förbättringsarbete avser de mest sjuka äldre. Denna över-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen
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enskommelse innehåller prestationsbaserad registrering i kvalitetsregistren Svenska
palliativregistret och Senior Alert samt en del om kvalitativ uppföljning av multisjuka
äldre.
Båda underlagen har presenterats och diskuterats i Sociala vård och omsorgsgruppen
(SVOM) 2010-05-31. Information har också lämnats vid styrelsen sammanträde under
våren 2010.

Beslutsunderlag

Överenskommelse mellan staten och SKL på äldreområdet 2010 (cirkulär 10:11)
Avsiktsförklaring gällande program för god äldreomsorg i Jämtlands län
Överenskommelse mellan Jämtlands läns landsting, kommunerna i Jämtlands län och
SKL om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre

Landstingsdirektörens förslag

1. ”Avsiktsförklaring gällande program för god äldreomsorg i Jämtlands län” antas.
2. ”Överenskommelse mellan Jämtlands läns landsting, kommunerna i Jämtlands län
och SKL om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre” ingås.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 175 Stöd till AER:s ungdomsambassadörer (LS/1124/
2010)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting är sedan 1994 medlem i AER(Assembly of European Regions).
AER-nätverket arbetar bland annat aktivt med att ge ungdomar förutsättningar att
engagera sig i europeiska frågor. För att ge ungdomar en plattform för detta och
samtidigt få tillgång till unga människors åsikter så inrättade AER 2006 ”European
Youth Ambassadors”. Ambassadörerna väljs under AER:s Sommarskola. I sommarskolan 2006 deltog två från Jämtland utsedda av Europa Direkt-kontoret. De valdes där
till Youth Ambassadors. Youth Ambassadors /Ungdomsambassadörer har deltagit i
AER:s arbete tillsammans med de etablerade politikerna utsedda från Jämtlands läns
landsting.
Det är värdefullt för länet att det har ungdomsrepresentanter i AER. Som länets enda
folkvalda organ är det rimligt att landstinget stöder insatserna ur regionutvecklings- och
demokratisynpunkt
För denna aktivitet finns maximalt 25 000 per år.
Ungdomsambassadörerna ska ersättas för de omkostnader de har som ambassadörer.

Justerandes sign
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Ersättning utbetalas efter redovisade omkostnader.

Landstingsdirektörens förslag

1. Länets AER ungdomsambassadörer får uppdragsanställning i landstinget.
2. För landstingets stöd för denna aktivitet uppgår till maximalt 25 000 kronor årligen.
3. Kostnaden hanteras inom befintlig ram för AER inom ledningsstab regional
utveckling.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 176 Anmälan av inkomna handlingar (LS/4/2010)
Landstingsstyrelsens beslut

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

§ 177 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
§ 178 Översyn av beslutsprocess för ägardirektiv
(LS/932/2009)
Ärendebeskrivning

På uppdrag av landstingsfullmäktige, § 168/2009, ska beslutsprocessen för ägardirektiv
ses över. Uppdraget skulle vara klart till fullmäktige i juni 2010, senare förlängt till
oktober. Översynen görs eftersom det bland annat har skett förändringar i ägarförhållanden sedan början av 2000-talet. Exempelvis har Almi Företagspartner Jämtland
AB nu gått samman med Almibolaget i Västernorrland, dessutom är Almi Företagspartner AB ägare. Bolaget heter nu Almi Företagspartner Mitt AB

Justerandes sign
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Landstinget tar idag beslut om ägardirektiv för (landstingets andel inom parantes)
Länstrafiken i Jämtland AB (50 %), Almi Företagspartner Mitt AB (24,5 %), Landstingsbostäder AB (100 %).
Ägardirektiv för de bolag där landstinget är delägare tas fram i samråd med övriga ägare.
Vad gäller exempelvis Länstrafiken är det samråd med länets samtliga kommuner.
Inom landstinget lämnar idag beredningen för demokrati- och länsutveckling förslag på
hur ägardirektiven ska se ut, styrelsen lämnar därefter förslag till fullmäktige som tar
beslut i ärendet.
Inom landstinget skulle tidperioden för arbetet med ägardirektiven förkortas betydligt
om landstingsstyrelsen var den som har ansvaret för att årligen gå igenom de direktiv
som fullmäktige ska besluta om. Som det är idag passerar ärendet både beredningen för
demokrati- och länsutvecklingen och landstingsstyrelsen.
När det är flera ägare blir det en rätt lång förankringsperiod av ägardirektiven. Beslut ska
finnas i god tid före bolagsstämman.
Landstingsfullmäktige ska också i god tid före bolagens stämma och föreningars
årsmöten lämna instruktioner till ombud som företräder landstinget
Landstingets ”Policy för ägarstyrning” som fastställdes 2006, § 71, i fullmäktige ändras
med tillägget att landstingsstyrelsen ansvarar för översynen under ett nytt avsnitt.

Beslutsunderlag

Översyn av beslutsprocessen ägardirektiv

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
I ”Policy för ägarstyrning” görs följande tillägg sist i policyn:
”Ansvar för årlig uppföljning
Landstingsstyrelsen ansvarar för att årligen gå igenom ägardirektiv till de landstingsägda bolagen och ta fram ett underlag för beslut om instruktioner till stämmoombud.
Landstingsstyrelsen ansvarar för att det finns instruktioner inför förhandlingar i fall då
landstinget är delägare i bolag.”

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen
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§ 179 Rekommendation till landstingen om HPV-vaccin
(LS/917/2010)
Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslöt den18 juni 2010 att rekommendera
landstingen och regionerna att genomföra en utökad vaccination (catch-up) mot HPVvirus enligt NLT-gruppens rekommendationer.
För att minska framtida förekomst av livmoderhalscancer har Socialstyrelsen i förordning beslutat att HPV-vaccination (Humant papilloinvirus) ska införas i det allmänna
vaccinationsprogrammet från den 1 januari 2010 till flickor födda 1999 och senare när
de går i årskurs 5-6. Det finns också en överenskommelse mellan SKL och staten att
varje kommun får årligt bidrag (totalt 22 mkr) för att täcka skolhälsovårdens kostnad.
Landstingen blir ansvariga för och får inom det generella statsbidrag (totalt 93 mkr) för
att upphandla vaccin. Upphandlingen resulterade i en betydande kostnadsminskning till
31,5 mkr som årlig kostnad för en årskull flickor. Upphandlingen är överklagad av
konkurrerande bolag men inget tyder på att kostnadsnivån kommer att öka. Detta
innebär att det finns ett betydande ekonomiskt utrymme att använda till utvidgad
vaccinering av även flickor i åldrarna 13 - 17 år vilket idag i viss omfattning sker till ett
betydligt högre pris via recept och läkemedelsförmån.
En sådan utökad vaccination (catch-up) av fler årskullar kan ge goda effekter på
framtida sjuklighet enligt Socialstyrelsens tidigare utredning. Landstingens beredningsgrupp för nya läkemedelsterapier (NLT-gruppen) har uppmärksammat ett behov
av rekommendation för hur, landstingen kan handlägga utökad vaccination mot
Humant papillomvirus.
Enligt rekommendationen är det lämpligt att kommunerna utför vaccinationen.

Beslutsunderlag

Rekommendation till landstingen om HPV-vaccin

Landstingsdirektörens förslag

1. Vaccination mot HPV-virus ges även till flickor i åldern 13-17 år enligt SKL:s
rekommendation.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att förhandla med
kommunerna om genomförande av vaccinationerna.
3. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Vaccination mot HPV-virus för flickor i åldern 13-17 år är kostnadsfri.
b. Kostnaden för vaccinationen belastar resultatet 2011.
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 180 Omförhandling av samarbetsavtal Gemensam
nämnd Frostviken (LS/1174/2010)
Ärendebeskrivning

Samarbetsavtal om Gemensam nämnd för Närvård Frostviken har funnits sedan 200501-01. Nuvarande avtal fastställdes av landstingsfullmäktige 2008-11-05, § 199, och
avser tiden 2009-01-01--2011-12-31. Avtalet skall sägas upp 12 månader före avtalstidens utgång, i annat fall förlängs avtalet med två år i taget..
En ny vårdgivare, Nya Närvården AB, har i sin ansökan till Hälsovalet angivit att de
avser att öppna filial i Gäddede för att bedriva primärvårdsverksamhet. Detta kommer
att påverka förutsättningarna för det uppdrag som åvilar Gemensamma Nämndens
verksamhet, bl a genom den ekonomiska fördelningsmodellen med ersättning per listad
individ.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsdirektören ges i uppdrag att omförhandla nuvarande avtal under förutsättning
av landstingsfullmäktiges beslut.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Avtalet om Gemensam nämnd Närvård Frostviken sägs upp.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att uppta omförhandlingar enligt p 22 i avtalet med
Strömsunds kommun om samarbetet kring Närvård Frostviken år 2011.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 181 Ekonomisk ersättning vid uteblivna behandlingar/operationer (LS/1140/2010)
Ärendebeskrivning

Våren 2006 skrev patientnämnden till landstingsstyrelsen och föreslog att det skulle tas
fram en policy för ersättning till patienter vid uteblivna undersökningar/operationer.
Landstingsstyrelsen bad beredningen för vård och rehabilitering utreda frågan.
Beredningen utredde frågan och tog även fram ett förslag till ersättningsregler. Reglerna
tillämpades på försök på verksamhetsområde kirurgi under 2009. Resultatet blev att
totalt 12 288 kr betalades ut i ersättning för utlägg och inkomstbortfall till 13 personer

Justerandes sign
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(av över 500 möjliga). Det lilla antalet utbetalda belopp i relation till inställda operationer
överensstämde med erfarenheten från andra landsting.
Två alternativa regelverk för ersättning har jämförts – arbetsgruppens förslag och det
som tillämpas i landstinget i Uppsala län. Arbetsgruppens regler ger ersättning vid både
inställda operationer och andra besök hos sjuk- och tandvård för upp till högst tre
dagars förlorad inkomst, vilket motsvarar den tid som patienten i vissa fall måste ta
ledigt för en operation. För att patienten ska få tid att planera sin arbetstid får inte
avbokning ske senare än fyra dagar för operationsdatum eller dagen före annat besök.
Ersättning ges för flera angivna utgifter: förlorad arbetsförtjänst, sjukresa, parkering,
följeslagare, merkostnad för barnomsorg och betalda patientavgifter. Möjlig, statistiskt
framräknad, totalkostnad om reglerna infördes på hela landstinget är ca 1,5 miljoner
kronor per år. Detta är högt räknat då landstingets patienter troligen är sjukskrivna i
större utsträckning än genomsnittssvensken. Om patienterna skulle ansöka om
ersättning i samma utsträckning som under försöksperioden på verksamhetsområde
kirurgi, hamnar årskostnaden på ca 60 000 kr.
I Uppsalas regler är ersättningen begränsad till inställda operationer eller förberedande
undersökningar då dessa måste göras om inför nästa operationstillfälle. Ersättning ges
om patienten meddelats senare än dagen före operation/förberedande undersökning.
Ersättning för förlorad inkomst ges för högst en dag. Patienten kan få ersättning för
”skäliga” merkostnader, som sådana namnges resekostnader och inkomstförlust. Möjlig,
statistiskt beräknad kostnad för landstinget om Uppsalas regler tillämpades skulle bli ca
en miljon kronor, medan den uppskattade kostnaden blir ca 40 000 kr per år.
De stora skillnaderna är att Uppsalas regler har snävare regler för vilken åtgärd man kan
få ersättning för, när ersättningen kan falla ut och vilka utlägg man kan få ersättning för.
Jämfört med Uppsalas regler krävs också större informationsinsatser, vid ett införande
av beredningens regler, då fler verksamhetsområden berörs av skyldigheten att informera patienten vid inställt besök/inställd operation.
Skulle landstinget följa Uppsalas regler skulle kostnaden bli lägre. Dock skulle ett antal
patienter som beredningen bedömt ha rätt till ersättning bli utan.
Ur patientperspektivet är beredningens förslag fördelaktigare och bör förordas.

Beslutsunderlag

Rapport om ersättning vid uteblivna behandlingar/operationer (LS/1140/2010)
Regler för ersättning vid utebliven behandling/operation (LS/468/2006)

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting börjar tillämpa Regler för ersättning vid utebliven
behandling/operation (LS/468/2006) från och med 2011-01-01.
Justerandes sign
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2. Följande revidering görs i Regler för ersättning vid utebliven behandling/operation
(LS/468/2006):
•

”Ersättning betalas för max xx kronor per timme.” byts ut mot ”Ersättning uppgår
maximalt till den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som förtroendevalda i Jämtlands läns
landsting har rätt till” (för närvarande 224 kr/timme).

3. Kostnaderna för ersättningen belastar det verksamhetsområde som ställer in
operationen, behandlingen eller undersökningen.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 182 Delårsbokslut augusti 2010 (LS/415/2010)
Ärendebeskrivning

År 2010 har präglats av ett intensivt arbete med att genomföra de åtgärder som beslutats
i Omställning 2010 och samtidigt förbättra tillgängligheten till vård. De mål som landstinget satt upp för året bedöms i stor utsträckning kunna uppfyllas. Vissa mål avseende
bl a tillgänglighet och miljö kommer dock inte att kunna uppfyllas fullt ut.
Ekonomin har varit en stor utmaning under året. Landstinget redovisar ett ekonomiskt
överskott på 97,3 miljoner efter augusti, ett resultat som är 67 miljoner bättre än augusti
2009. Budget för året är 53,8 miljoner.
Vid landstingsfullmäktige i juni 2010 beslutade landstingsfullmäktige höja resultatkravet
för året till 91 miljoner utifrån innehållna inprioriteringar för 21 miljoner, beviljade
tilläggsanslag för 16 miljoner och ökade skatteintäkter och generella statsbidrag på 32
miljoner.
Nettokostnaderna har under året endast ökat med 0,3 % vilket är ett av de lägsta
värdena i landstingssverige och en klar sänkning jämfört med föregående år (2,7%).
Skatter och generella statsbidrag har under motsvarande period ökat med 3 % varav
hälften består i det särskilda konjunkturstödet för år 2010 som för Jämtlands del uppgår
till 53 miljoner på helår.
Verksamheternas samlade prognos efter augusti, avseende helår 2010, uppgår till 71
miljoner. Försämringar gentemot tidigare prognoser består framförallt av oförutsedda
kostnader för riks- och regionvård och att omställningsarbetet och minskningen av
personalkostnader tagit längre tid än tidigare beräknat. I prognosen har inte räknats in
någon ersättning ur kömiljarden för perioden september-december trots att
Justerandes sign
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verksamhetsområdena bedömer sig klara målet. För Jämtlands del kan det handla om
ytterligare en intäkt på ca 10 mkr.
Fortsatta diskussioner och ytterligare åtgärder kommer att krävas innan verksamheten är
långsiktigt hållbar.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2010-08-31

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsdirektören ska planera och genomföra åtgärder som leder mot landstingsfullmäktiges resultatkrav +91 mkr.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslut per 2010-08-31godkänns.

Yrkande

Finn Cromberger, Christer Siwertsson och Marianne Larm-Svensson yrkar::
”Vi i alliansen anser att det förslag till beslut som ligger är alldeles för oprecist och
därmed luddigt. Det går dessutom stick i stäv med vad våra revisorer ständigt påpekar
för oss nämligen att vi måste bli mer stringenta i vårt styrelsearbete.
Vi yrkar därför följande:
1. Den åtgärdsplan med olika förslag som direktörerna utlovat vid tidigare
sammanträde i år tas omedelbart fram och sätts i verket. Dessutom skall listan
omgående presenteras för de förtroendevalda.
2. Trots det tillfälliga statsbidraget på drygt 50 mkr som utgått i år lyckas man inte
prognostisera det budgeterade plusresultatet. Analys varför det är så skall
presenteras nästa styrelsesammanträde.
3. Verksamhetsområdena skall snarast till direktörerna redovisa hur man i år skall
nå budgeterat resultat. Att säga att det inte går är ej godkänt. Att ständigt hänvisa
till fördyrad riks o regionvård samt dyrare läkemedel är inte längre acceptabelt
utan borde ingå i den normala budgetarbetet
4. Direktörerna får ta över verksamhetsansvaret vid värsta scenario. Det ingår i
deras arbete.
5. Senast vid kommande sammanträde skall direktörerna redovisa vilka besparingar
som inte är möjliga utan att politiska beslut först krävs.
6. Vi kräver ett omedelbart köp -och anställningsstopp enligt känd
”farmorsmodell”. Samt kurs och konferensstopp enligt samma modell.
7. Majoritetspartierna har i dessa bistra tider ett särskilt ansvar då de ha de dagliga
kontakterna med tjänstemannaledningen och på ett tidigt stadium kan använda
sin ”politiska makt”
8. Landstingsdirektörernas huvuduppgift resten av året är att se till att beslutad och
med namnunderskrifter godkända budgeter uppnås.”
Justerandes sign
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Ordföranden yrkar avslag på Finn Crombergers m fl yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Finn Crombergers m fl yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Reservation

Mot beslutet, till förmån för eget yrkande, reserverar sig Finn Cromberger, Christer
Siwertsson, Gunnar Engnér, Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson och Berit
Johansson.

§ 183 Utredning om dialys inom Primärvårdens uppdrag
(LS/306/2007)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige gav vid sitt sammanträde 2008-06-23-24, § 122, landstingsstyrelsen i uppdrag att bland annat fortsätta utreda, analysera och överväga förslag till
åtgärder utifrån utredningen Primärvårdens struktur och uppdrag. Ett av Primärvårdsutredningens förslag var fortsatt utveckling av hemdialys i samarbete med länets
kommuner och den specialiserade vården. I samband med fullmäktiges behandling av
Primärvårdsutredningen i juni 2009, § 108, gavs landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda
”Frågan om utveckling av hemdialys i samarbete med kommunerna, bl a med hänsyn till
den utbyggnad av dialysavdelningens verksamhet som genomförs inom verksamhetsområde Medicin”.
Utredningen pekar på att den utveckling som bedrivs på dialysavdelningen på
Östersunds sjukhus stämmer väl överens med Primärvårdsutredningens förslag till
fortsatt utveckling av hemdialys.

Beslutsunderlag

Utredning om utveckling av hemdialys 2010-05-04.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Utredningen läggs till handlingarna.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign
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§ 184 Svar på medborgarförslag från Ingrid Louise
Nilsson om införande av dialysvård på Strömsunds
hälsocentral (LS/636/2009)
Ärendebeskrivning

Beredningen för vård och rehabilitering har fått i uppdrag av fullmäktige att ta fram
förslag på svar på medborgarförslag från Ingrid Louise Nilsson om dialys i Strömsund.
Medborgarförslaget ska besvaras av fullmäktige i oktober 2010.
I medborgarförslaget föreslås att landstinget ger dialyspatienterna i Strömsunds
kommun dialys i Strömsund och att personal från Strömsunds hälsocentral fortbildas
och att hälsocentralens lokaler nyttjas för dialys.
Beredningen har med sakstöd av Verksamhetsområde medicin tagit fram ett förslag till
beslut.
Beredningen stödjer medborgarförslagets intention att förbättra situationen för
dialyspatienter genom att reducera de orimliga resetiderna till behandling i görligaste
mån.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ingrid L Nilsson om införande av dialysvård på Strömsunds
hälsocentral
Protokollsutdrag beredningen för vård och rehab 2010-08-26 § 51
Dokumentation från verksamhetsområde Medicin, Östersunds sjukhus.

Beslut från beredningen för vård och rehabilitering
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 185 Svar på medborgarförslag från Inga-Maj Granquist
om politikernas arvoden (LS/258/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och länsutveckling har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att ta fram förslag på svar till medborgarförslag från Inga-Maj Granqvist om
Justerandes sign
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politikernas arvoden. I medborgarförslaget föreslås att politikernas arvode relateras till
konjunkturen och den allmänna löneutvecklingen.
Beredningen har med sakstöd av Ledningsstab sekretariat tagit fram ett underlag till svar
där man påpekar att enligt kommunallagen fastställer fullmäktige arvoden. Alla ersättningar till de förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting är sedan år 2002 knutna till
personalens löneutveckling. Varje år beräknas personalens genomsnittliga löneutveckling och denna utveckling påverkar de förtroendevaldas arvoden kommande år. På detta
sätt har förslagsställarens önskan om att de förtroendevalda har samma ersättningsutveckling som de anställa uppfyllts under de senaste åtta åren.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Inga-Maj Granquist om politikernas arvoden
Protokollsutdrag beredningen för demokrati och länsutveckling 2010-08-03 § 25:
Motion politikerarvode

Beslut av beredningen för demokrati och länsutveckling
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 186 Svar på medborgarförslag från Kjell Berg om att
behålla hälsocentralen i Stugun bemannad med läkare
(LS/559/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 21 april 2010 beslut om att till
landstingsstyrelsen fördela Kjell Bergs medborgarförslag om att behålla Stuguns
hälsocentral bemannad med läkare. Medborgarförslaget ska behandlas senast vid
landstingsfullmäktige i oktober 2010.
I samband med införandet av hälsovalet och som en konsekvens av landstingets
omställningsarbete har en omstrukturering av länets primärvård genomförts. I Ragunda
kommun har Stuguns hälsocentral blivit omvandlad till en vårdenhet som inte har
bemanning av samtliga yrkeskategorier varje dag. Orsaken till detta är att Stuguns
hälsocentral för närvarande har för litet patientunderlag och därmed får en lägre
ekonomisk ersättning i hälsovalet. Detta innebär att Stuguns hälsocentral kommer att
vara bemannad med distriktssköterska och efter behov med andra yrkeskategorier som
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exempelvis läkare. Planeringen är för närvarande att det ska finnas läkare en eller några
dagar per vecka för att ge framför allt de äldre en bra vård nära hemmet. De som
behöver akut primärvård måste resa till Hammarstrands hälsocentral de dagar som det
inte finns läkare vid Stuguns hälsocentral. Om patientunderlaget ökar genom att fler
väljer Stuguns hälsocentral kan denna planering komma att ändras och verksamheten
utökas.
Primärvårdens förhoppning är att man vid Stuguns hälsocentral ska kunna ge en trygg
och snabb vård för de medborgare som är i behov av en nära vård, då främst de äldre
och kroniskt sjuka.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Kjell Berg om att behålla hälsocentralen i Stugun bemannad med
läkare

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 187 Svar på motion från Ungdomstinget om tillgång till
sjukvård i glesbygden (LS/600/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för vård och rehabilitering har fått i uppdrag av fullmäktige att ta fram
förslag på svar på motion från Ungdomstinget om tillgång till sjukvård i glesbygden.
Motionen ska besvaras av fullmäktige i oktober 2010.
I motionen föreslås landstinget att det ska finnas ökad möjlighet att få tillgång till
specialistvård på orter där det är långt till närmaste större sjukhus.

Beslutsunderlag

Motion från Ungdomstinget om tillgång till sjukvård i glesbygden
Protokollsutdrag beredningen för vård och rehabilitering 2010-08-26 § 52

Beslut från beredningen för vård och rehabilitering
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige

Motionen anses besvarad med antagen ändring i ärendebeskrivningen.
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Landstingsdirektörens förslag
Motionen anses besvarad

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 188 Svar på motion från Ungdomstinget : Ta miljöansvar genom att satsa på den allmänna kollektivtrafiken
(LS/596/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag att ta
fram förslag till svar på motion från ungdomstinget. Motionären yrkar att Länstrafiken i
Jämtlands län AB
1. effektiviserar kollektivtrafiken i Jämtlands län genom att sätta in fler bussar i
trafik
2. sänker priserna på resandet med kollektivtrafiken för att på så sätt få flera att åka
kollektivt
3. tar ett tydlig miljöansvar när det gäller att minska utsläppen från transporter för
att på så sätt värna miljön och visa övriga Sverige/Europa att vi tar vårt ansvar
4. tar ett tydligt ansvar för arbetet med en gemensam värdegrund och
ansvarstagande gällande transporternas miljökonsekvenser genom att föregå
med gott exempel och föra upp frågan högst på agendan
5. arbetar fram en metod där medborgare premieras om klimatsmarta transporter
används, förslagsvis en miljöpremie om medborgare köper t ex en elbil eller
gasbil.
Beredningen föreslår att punkt 2 avslås och att punkterna 1, 3, 4 och 5 anses besvarade.

Beslutsunderlag

Motion till Ungdomstinget nr 18. Ta miljöansvar genom att satsa på den allmänna
kollektivtrafiken
Protokollsutdrag: Beredningen för demokrati och länsutveckling 2010-08-30, §25

Beslut av beredningen för demokrati och länsutveckling
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionens punkt 2 avslås.
2. Motionens punkter 1, 3, 4, och 5 anses besvarade.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
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Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 189 Avveckling av tandvårdskliniken i Stugun fr o m
2011-01-01 (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 till och med 2010
drivits av Tandläkar’n i Ragunda AB på tre orter inom Ragunda kommun, Hammarstrand, Bispgården och Stugun. Bispgården lades ner 2003-12-31.
Med det befolkningsunderlag som finns i Stugun idag bedöms kliniken inte kunna
bemannas med stadigvarande personal och inte heller bedrivas kostnadseffektivt utan
extra ekonomisk ersättning. Nuvarande verksamhet i Stugun bör därmed avvecklas from
2011-01-01 och verksamheten i Ragunda kommun endast bedrivas i Hammarstrand.
Inom Folktandvården utreds för närvarande möjligheterna för i första hand barn- och
ungdomar samt vissa patientgrupper att bli undersökta och få förebyggande tandvård i
Stugun med tandhygienister och tandsköterskor. I första hand bör samlokalisering med
annan befintlig landstings- eller kommunal verksamhet på orten ske.

Beslutsunderlag

Drift av folktandvårdens verksamhet i Stugun från och med 2011-01-01

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Tandvårdskliniken i Stugun avvecklas fr o m 2011-01-01.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 190 Information
Tisdag den 28 september
Strokeprocsessen

Lisbet Gibson, Marit Nääs

Hjärtprocessen, dialys inom landstinget

Lisbeth Gibson
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Patientens väg in i vården
Patientinformation
Delårsbokslut augusti

Diskussioner om innehåll i styrelsens
uppföljningsplan 2011 med beslut i okorber

Gun Råberg-Kjellerstrand,
Mia Risemark
Karin Jonsson, Annie Åsén,
Annika Jonsson
Verksamhetsområdeschefer
Nina Fållbäck-Svenson

Ansökan om stimulansmedel för
insatser inom vård och omsorg

Anna-Karin Mattsson

Remissvar på utredning om ny förvaltningslag

Sanna Othman

Naturbruksgymnasiet

Arne Nilsson

Bergrummet

Ingrid Printz
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