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§ 213 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (avsnitt 2.4.2) har preliminär föredragningslista
över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och
ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Som extraärenden tas upp
Begäran från Socialstyrelsen om yttrande i initiativärende gällande landstingets
systematiska patientsäkerhetsarbete (LS/1218/2011).
Svar på remiss: Östersunds kommun, 53 åtgärder som förbättrar Östersunds
centrum, en utvecklingsplan (LS/1124/2011).
Styrgrupp för arbete med regionbildning (LS/1347/2011).
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 214 Information från landstingsstyrelsens utskott
Inget att rapportera från styrelsens utskott.

§ 215 Landstingsdirektörens rapport
•

•

•

•

•

Justerandes sign

Rapport från ledningsstaberna.
o Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om den tidigare utsända sammanställningen av pågående aktivitet i ledningsstaberna.
Månadsuppföljning Landstingets resultat för juni är -23,5 miljoner kronor vilket
är 24,8 miljoner sämre än juni 2010. Juniprognos pekar på ett underskott på -13
miljoner kronor för 2011. Skattintäkterna ökar år 2011 med 46 miljoner kronor
och kostnaderna för pensionen minskar med 15 miljoner kronor. Nettokostnadsökning hittills i år är på 2,5 %.
Sommaren 2011. Verksamheten på Östersunds sjukhus hade en ansträngd inledning på sommaren med många olycksfall. Läget förbättrades under sommarens
gång. Det fanns inga patienter med betalningsansvar för kommunerna under
sommaren.
JLL2012. Organisationsförändring. Arbetet med organisationsförändringen pågår. De nya verksamhetsområdena håller på att formeras inför årsskiftet. Arbetet
med framtagande av uppdragen för de nya områdena har påbörjats.
Regional överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och
integration av flyktingar och andra invandrare. Jämtlands län har en regional
överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av
flyktingar och andra invandrare från 2004. Den är upprättad mellan Länsstyrelsen, Integrationsverket, Länsarbetsnämnden, Kommunförbundet, Myndigheten
för skolutveckling och Migrationsverket. Planen fyllde främst syftet att samJusterandes sign
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ordna parterna. En ny organisation av mottagning och etablering av nyanlända
invandrare har trätt i kraft den första december 2010. Länet behöver därför ta
fram en ny regional överenskommelse. En gruppering bestående av representanter för Regionförbundet i Jämtlands län, Jämtlands läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Jämtlands län, Migrationsverket
och kommunerna i länet har tagit fram ett förslag till regional överenskommelse
som nu ska gå ut på remiss.

§ 216 Landstingsstyrelsens ledning och samordning av
förvaltningen
Landstingsstyrelsen informeras om landstingets folkhälso- och hälsofrämjande arbete.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen kommer att fortsätta följa folkhälso- och hälsofrämjande arbete.
Landstingstyrelsen informeras om läget i VAS+. VAS motsvarar inte vårdens behov och
är i behov av modernisering. Nya krav från omvärlden ställer nya krav på systemet.
VAS+ ska ha ny teknisk plattform, ny utvecklingsmiljö, modern systemarkitektur och
programmering och nytt användargränssnitt. Systemet ska också ha vidareutvecklade
funktioner t ex processbaserad journal, remiss och svar, bokning, IVA/Akut och utdatagränssnitt.. Systemet ska också vara anpassat till Patientdatalagen t ex med stark autentisering, åtkomststyrning, aktiva val för presentationsordning av journalinformation.
Systemet förbereds också för anslutning till nationella lösningar t ex Nationell Patient
Översikt, Pascal, Infektionsverktyget.
Etapp 1 i projektet har avslutats enligt plan och resulterade i underlag i form av processbeskrivningar, kravspecifikationer och en modell för det fortsatta utvecklingsarbetet.
utvecklingen konkurrensutsattes och ramavtal med fyra leverantörer tecknades. Externa
resurser har använts för programledning, kvalitetssäkring, arkitektur och teknisk förvaltning VAS+ skrivbord, patientportal och kodregister är utvecklade och Bokning är huvudsakligen designad och väntar på utveckling. Första version av VAS+ är ännu inte
driftsatt.
Budget för externa kostnader uppgår till 50,8 miljoner kronor varav, 9,5 miljoner kronor
belöper på landstinget. Till det kommer intern arbetstid för IT-personal och verksamhetsrepresentanter. Förbrukade externa kostnader mellan 2008 och 2011 är 22 miljoner
kronor, varav 4 miljoner kronor belöper på landstinget .
Det är paus i allt VAS+ utvecklingsarbete sedan april i år. Extern revision pågår av teknisk lösning, arbetsmetoder och projektets styrande dokument. Rapporten kommer att
innehålla en nulägesanalys och en handlingsplan. Norrbottens läns landsting har själv
beställt omarbetning av arkitektur, styrdokument och utveckling av helt ny referensinstallation. VAS är nu CE-märkt. Norrbottens läns landsting är tillverkare och övriga
Justerandes sign
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landstingen ”kunder”. med anledning av detta behöver licens- och samarbetsavtal
omarbetas. VAS och VAS+ separerade och utveckling av VAS återupptagen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen kommer att fortsätta följa den fortsatta utvecklingen av arbetet med
VAS och VAS+.
Landstingsstyrelsen informeras om uppföljning av inprioriteringar.
32,2 miljoner kronor inprioriterades år 2010 och 51,6 miljoner kronor år 2011, totalt
83,8 miljoner kronor fördelat på 49 inprioriteringar. Omkring 25 miljoner kronor avser
kostnadstäckning av befintliga åtgärder. Resten avser nya eller utökade årgärder. Två
inprioriteringar är hittills billigare än beräknat. Ett antal inprioriteringar är dock dyrare
än planerat. Hur mycket dyrare de i slutändan blir går inte att säga nu. Två inprioriteringar, totalt 0,6 miljoner kronor, är ännu inte genomförda.. Inprioriteringar för 15 miljoner kronor är i varierande omfattning ”på gång” . Resterande inprioriteringar, ca 67
miljoner kronor, är i princip verkställda. Tre inprioriteringar har, eller ska, överföras till
regionförbundet (5 mkr).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen finner att åtgärder inte behöver vidtas med anledning av informationen.

§ 217 Uppdrag till landstingsdirektören om Revidering av
Folkhälsoplanen 2004-2010 (LS/368/2009)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige tog i juni 2011 beslut om en reviderad folkhälsopolicy efter rekommendation av Regionförbundet Jämtlands län. Enligt landstinget ordning ska landstingsstyrelsen ta fram en strategi för hur landstinget ska arbete utifrån policyn.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag fullmäktige 2011-06-14--15 § 117:Rev folkhälsoplanen 2004-2010

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstigsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den 28 mars
2012 ta fram en strategi för landstinget utifrån folkhälsopolicyn.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstigsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den 28 mars
2012 ta fram en strategi för landstinget utifrån folkhälsopolicyn.

Justerandes sign
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§ 218 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
medborgarförslag från Håkan Olofsson, om införande av
IVPA och hjärtstoppsverksamhet på brandstationer i länet
(LS/1258/2010)
Ärendebeskrivning
Håkan Olofsson lämnade under vintern 2010 in ett medborgarförslag om införande av
IVPA och hjärtstoppare på brandstationerna i länet. Landstingsstyrelsen har berett
medborgarförslaget och föreslog landstingsfullmäktige att medborgarförslaget skulle
avslås. Landstingsfullmäktige beslutade att återremittera styrelsen förslag med krav på en
förnyad ekonomisk analys.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Håkan Olofsson, om införande av IVPA och hjärtstoppsverksamhet på brandstationer i länet
Protokollsutdrag fullmäktige 2011-06-15 §129: Medborgarförslag om IVPA

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den 26
oktober ta fram ett nytt underlag till svar på återremitterat medborgarförslag om IVPA.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den 26
oktober ta fram ett nytt underlag till svar på återremitterat medborgarförslag om IVPA.

§ 219 Uppdrag till landstingsdirektören om Landstingsplan 2012-2014 (LS/1735/2010)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige antog den 14 juni landstingplan för 2012-2014 och gav styrelsen i
uppdrag att formulera uppdraget till landstingsdirektören utifrån landstingplanen. Uppdraget ska redovisas för landstingsfullmäktige senast i november 2011.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag fullmäktige 2011-06-14 §123: Landstingsplan 2012-2014

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den
28 september 2011ta fram underlag för uppdraget till landstingsdirektören.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den
26 oktober 2011 ta fram styrelsens uppföljningsplan för redovisning till landsJusterandes sign
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tingsfullmäktige.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet
den 28 september 2011ta fram underlag för uppdraget till landstingsdirektören.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet
den 26 oktober 2011 ta fram styrelsens uppföljningsplan för redovisning till
landstingsfullmäktige.

§ 220 Uppdrag till landstingsdirektören om motion från
Allians för Jämtlands län, om väntetider vid akutmottagningen vid Östersunds sjukhus (LS/150/2011)
Ärendebeskrivning
Allians för Jämtlands län har lämnat in en motion om väntetiderna vid akutmottagningen vid Östersunds sjukhus. Man anser att det inte fungerar bra och föreslår:
En översyn av akutmottagningens organisation och bemanning omedelbart genomförs med syfte att förstärka patientens ställning inom akutsjukvården och förbättra
tillgängligheten till akutvård vid Östersunds sjukhus.
Landstingsstyrelsen har med sakstöd av verksamhetsområden akuten tagit fram ett underlag till svar. Landstingsstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad.
Landstingsfullmäktige beslutade den 15 juni 2011 att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Motion från Allians för Jämtlands län om väntetiderna vid akutmottagningen vid Östersunds sjukhus.
Protokollsutdrag fullmäktige 2011-06-14--15 §143: Svar till Alliansen

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträden den 22
februari 2012 redovisa en översyn av akutmottagningens organisation och bemanning
utifrån motionen intentioner.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträden den 22
februari 2012 redovisa en översyn av akutmottagningens organisation och bemanning
utifrån motionen intentioner.

Justerandes sign
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§ 221 Uppdrag till landstingsdirektören om medborgarförslag från Per Hansson, om idébank där medborgare och
utvecklare kan lämna förslag på innovationer inom vården
(LS/264/2011)
Ärendebeskrivning
Per Hanson har lämnat in ett förslag om att landstinget ska skapa en idébank med förbättringsförslag/innovationer i syfte att utveckla, effektivisera, förbilliga ”vårdapparaten” eller ”bota patienter”. Landstingsstyrelsen har med sakstöd av ledningsstab personal föreslagit fullmäktige att medborgarförslaget ska bifallas.
Landstingsfullmäktige antog den 15 juni landstingsstyrelsen förslag på bifall till motionen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Per Hansson, om idébank där medborgare och utvecklare kan
lämna förslag på innovationer inom vården
Protokollsutdrag fullmäktige 2011-06-14--15 § 126:Svar till Per Hansson, Innovationer
inom vården

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra förslaget om idébank om innovationer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra förslaget om idébank om innovationer.

§ 222 Uppdrag till landstingsdirektören om motion från
Lena Bäckelin (S) om höjning av glasögonbidrag till barn
upp t.o.m. 7 år (LS/296/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2011 att bifalla en motion från Lena Bäckelin om
att landstinget ska se över nuvarande nivåer på glasögonbidrag till barn upp t o m 7 år.
Avgiftsgruppen bör också följa prisutvecklingen kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Motion från Lena Bäckelin (S) om höjning av glasögonbidrag till barn upp t.o.m. 7 år
Protokollsutdrag fullmäktige 2011-06-14--15 §142:Svar till Lena Bäckelin, höjning glasögonbidrag

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den
23 november 2011 redovisa en översyn av nivåerna på glasögonbidragen till
barn upp t o m 7 år.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektör i uppdrag att via avgiftsgruppen
kontinuerligt följa prisutvecklingen för glasögon till barn upp till 7 år.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet
den 23 november 2011 redovisa en översyn av nivåerna på glasögonbidragen
till barn upp t o m 7 år.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektör i uppdrag att via avgiftsgruppen
kontinuerligt följa prisutvecklingen för glasögon till barn upp till 7 år.

§ 223 Uppdrag till landstingsdirektören om Regional kollektivtrafikmyndighet för Jämtlands län (LS/843/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige tog den 14 juni 2011 beslut om att Regionförbundet Jämtlands
län ska vara regional trafikmyndighet i länet. Fullmäktige gav landstingsstyrelsen i uppdrag att efter kompletterande utredning om alternativa lösningar, fatta beslut om villkoren för överförande av landstingets aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB till Regionförbundet Jämtlands län.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag fullmäktige 2011-06-14--15 § 116:Regional kollektivtrafikmyndighet

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektör i uppdrag att till sammanträdet den 26 oktober 2011 redovisa alternativa lösningar för villkoren för överförande av landstingets
aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB till Regionförbundet Jämtlands län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektör i uppdrag att till sammanträdet den 26 oktober 2011 redovisa alternativa lösningar för villkoren för överförande av landstingets
aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB till Regionförbundet Jämtlands län.
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§ 224 Uppdrag till landstingsdirektören om Hälsoval 2012
(LS/848/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige tog den 15 juni 2011 beslut om reglerna för Hälsoval 2012. Fullmäktige gav landstingsstyrelsen i uppdrag att utforma regler som anpassas till personer
som vistas på korttidsboende så att dessa kan få läkarvård från närmaste hälsocentral.
Landstingsstyrelsen fick också i uppdrag att fatta beslut om kompletteringar och eventuella justeringar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag fullmäktige 2011-06-14--15 § 134:Hälsoval 2012

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den 26 oktober 2011 utforma regler som anpassas till personer som vistas på korttidsboende så att
dessa kan få läkarvård från närmaste hälsocentral.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den 26
oktober 2011 utforma regler som anpassas till personer som vistas på korttidsboende
så att dessa kan få läkarvård från närmaste hälsocentral.

§ 225 Uppdrag till landstingsdirektören om ändring av
huvudmannadirektiv m m för Stiftelsen Jamtli
(LS/865/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige fattade den 15 juni 2011 beslut om en återremiss av ärende om
ändring av huvudmannadirektiven för stiftelsen Jamtli. Fulmäktige ansåg att det behövdes en ny diskussion och samsyn om det rimliga att så kraftfullt begränsa stiftelsen
Jamtlis styrelses möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag fullmäktige 2011-06-14--15 §139:Ändring huvudmannadirektiv

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den 26 oktober 2011 redovisa ett nytt förslag på ändringar av huvudmannadirektiven för Jamtli
inför beslut på landstingsfullmäktige i november 2011.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-08-30

Yrkande
Bengt Bergqvist yrkar att ett tillägg – efter ny diskussion och samsyn – görs i meningen
mellan uppdrag att och till sammanträdet…

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

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att efter ny diskussion och samsyn till sammanträdet den 26 oktober 2011 redovisa ett nytt förslag på ändringar av
huvudmannadirektiven för Jamtli inför beslut på landstingsfullmäktige i november
2011.

§ 226 Svar på revisorernas granskning av Kompetensutveckling (LS/986/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granska landstinget kompetensutveckling. Det övergripande
syftet har varit att undersöka om landstingsstyrelsen har en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig kompetensutveckling inom landstinget.
Frågor av personalpolitisk karaktär ska beredas av personalpolitiska utskottet.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av landstingets kompetensutveckling

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen ger personalpolitiska utskottet i uppdrag att till sammanträdet den 23 november 2011 föreslå landstingsstyrelsens svar till landstingets revisorer på granskningen av kompetensutvecklingen.
2. Landstingsstyrelsen begär hos landstingets revisorer anstånd med svar till den 1
december.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen ger personalpolitiska utskottet i uppdrag att till sammanträdet den 23 november 2011 föreslå landstingsstyrelsens svar till landstingets revisorer på granskningen av kompetensutvecklingen.
2. Landstingsstyrelsen begär hos landstingets revisorer anstånd med svar till den 1
december.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 227 Svar på revisorernas granskning av Bisysslor
(LS/1076/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granska landstinget bisysslor. Det övergripande syftet har
varit att undersöka om reglerna för bisysslor följs och om det sker en tillfredsställande
uppföljning av efterlevnaden av reglerna.
Frågor av personalpolitisk karaktär ska beredas av personalpolitiska utskottet.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av bisysslor

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen ger personalpolitiska utskottet i uppdrag att tillsammanträdet den 23 november 2011 föreslå landstingsstyrelsens svar till landstingets revisorer granskningen av bisysslor.
2. Landstingsstyrelsen begär hos landstingets revisorer anstånd med svar på
granskningen till den 1 december.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen ger personalpolitiska utskottet i uppdrag att tillsammanträdet den 23 november 2011 föreslå landstingsstyrelsens svar till landstingets revisorer granskningen av bisysslor.
2. Landstingsstyrelsen begär hos landstingets revisorer anstånd med svar på
granskningen till den 1 december.

§ 228 Svar på remiss: Handlingsprogram för skydd mot
olyckor (LS/1074/2011)
Ärendebeskrivning
Landstinget har av Jämtlands Räddningstjänstförbund fått tillfälle att avge yttrande över
remissen Handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Remissen innehåller förslag till handlingsprogram enligt 3 kap 3 och 8§§ lag(2003:788)
om skydd mot olyckor. Jämtlands Räddningstjänstförbund har på uppdrag av medlemskommunerna lagt samman det förebyggande programmet (3§) med programmet för
räddningstjänst (8§) i samma dokument.
Landstinget lämnar i sitt svar synpunkter på de delar i handlingsplanen där landstinget
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen
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på ett eller annat sätt berörs.
Landstinget kan inte i remissvaret lämna samtycke till att IVPA-verksamhet ska införas
på samtliga stationer i förbundet eller att hjärtstoppsavtal ska skrivas. Frågorna får
väckas genom särskild förfrågan till landstinget.
Landstinget föreslår även gemensamma mindre övningar och komplettering av text angående befintliga avtal liksom av uppräknade sjukvårdsenheter.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av remiss: Handlingsprogram för skydd mot olyckor
Förslag till svar på remiss avseende Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till Jämtlands Räddningstjänstförbund enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Jämtlands Räddningstjänstförbund enligt utarbetat förslag.

§ 229 Svar på remiss: Rapportera, anmäla och avhjälpa
missförhållanden - för barns och elevers bästa (SOU
2011:33) (LS/945/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att yttra sig över utbildningsdepartementets
betänkandet Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden – för barns och elevers
bästa (SOU 2011:33)
Jämtlands läns landsting är huvudman för två folkhögskolor (Birka och Bäckedal) samt
Åsbygdens naturbruksgymnasium. Rapporterings- och anmälningsskyldighet om missförhållande gäller utbildningar och verksamheter som omfattas av skollagen. Syftet med
anmälningsskyldigheten är att snabbt och effektivt kunna åtgärda brister i en verksamhet
som berör barn och elever samt att tydliggöra huvudmannens ansvar för att utbildningar
och andra verksamheter genomförs i enlighet med skollagen och andra författningar
som gäller för utbildningarna och verksamheterna.
Jämtlands läns landsting tillstyrker betänkandets förslag att införa en anmälningsskyldighet om missförhållande inom skolväsendet, förskoleverksamheten och barnomsorgen.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av Remiss - Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för
barns och elevers bästa (SOU 2011:33)
PM om remiss om anmälan om missförhållande på skolor
Förslag till yttrande över remissen.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till Utbildningsdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Utbildningsdepartementet enligt utarbetat förslag.

§ 230 Svar på remiss: Finansieringen av nationella kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016
(LS/1112/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att lämna synpunkter på det förslag till överenskommelse som diskuteras mellan Sveriges Kommuner och Landsting, staten och
industrin om utveckling och finansiering av Nationella kvalitetsregister.
Ett förslag till svar har utarbetas inom landstingsdirektörens ledningsstaber. Överenskommelsen är en fortsättning utifrån förslag i rapporten Översyn av de Nationella kvalitetsregistren ”Guldgruvan i hälso- och sjukvården”, som Landstinget tidigare har lämnat synpunkter på. Landstinget ser positivt på förslaget till överenskommelse som är väl
genomarbetad och avvägd mot de synpunkter som Landstinget lämnat på rapporten. I
diskussionen om överenskommelse har två förslag till finansiering av nationella kvalitetsregister kommit fram. Landstinget förordar alternativ två.
Det sker en stor ambitionshöjning när det gäller Svensk Behandlingsforskning, vilket i
sig är positivt. Det kommer dock att vara kännbart i en hårt ansträngd ekonomi som för
närvarande råder.

Beslutsunderlag
Remiss av förslag till överenskommelse mellan komuner/landsting/regioner, staten och
industrin om utveckling och finansiering av nationella kvalitetsregister.
Förslag till svar på remissen

Landstingsdirektörens förslag
Svar avges till Sveriges Kommuner och Landsting enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar avges till Sveriges Kommuner och Landsting enligt utarbetat förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 231 Svar på remiss: Betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU
2011:39) (LS/942/2011)
Ärendebeskrivning
Utjämningskommittén 08 (Fi 2008:7) har haft i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Kommittén överlämnade i april 2011 sitt slutbetänkande till regeringen.
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet; Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen.

Beslutsunderlag
Utdrag ur Betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen, SOU 2011:39
Yttrande över betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala
utjämningen, SOU 2011:39

Landstingdirektörens förslag
Yttrande avges till Finansdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Finansdepartementet enligt utarbetat förslag.

§ 232 Laglighetsprövning av Jämtlands läns landstings
landstingsfullmäktiges beslut 2011-04-19 om bildande av
Bussgods Jämtland/Härjedalen AB (LS/909/2011)
Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Härnösand har förelagt Jämtlands läns landsting att svara på överklagande av landstingsfullmäktiges och landstingsstyrelsen beslut om att bilda bolag för
Bussgods Jämtland/Härjedalen.
Klaganden har beträffande landstingsfullmäktiges beslut anfört att handlingarna i ärendet inte var tillgängliga för ledamöter och ersättare vid fullmäktiges behandling av ärendet, att verksamheten i Bussgods inte faller inom ramen för den kommunala kompetensen och att fullmäktige, på grund av att handlingarna inte var tillgängliga, inte haft möjlighet att beakta tillämpningen av 3 kap 17 och 18 §§ Kommunallagen. Beslutet har därför dels inte tillkommit i laga ordning, dels hänför sig till något som inte är en angelägenhet för landstinget och dels strider mot lag. Beträffande landstingsstyrelsens beslut
har klaganden anfört att landstingsstyrelsen har överskridit sin befogenhet varför beslutet inte tillkommit i laga ordning.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen
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Förslag till yttrade har upprättats inom Ledningsstab sekretariat för vart och ett av de
överklagade besluten.

Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand i mål 1419/2011.
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand i mål 1663/2011.
Yttrande över överklagat beslut av Landstingsfullmäktige om bildande av Bussgods
Jämtland/Härjedalen AB.
Yttrande över överklagat beslut av Landstingsstyrelsen om bildande av Bussgods Jämtland/Härjedalen AB.

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättade förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättade förslag.

§ 233 Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande
landstingsstyrelsens beslut § 177, om hantering av betalning i sjukhusentrén (LS/1072/2011)
Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Härnösand har förelagt Jämtlands läns landsting att svara på överklagande av punkten 1 i landstingsstyrelsen beslut om hantering av betalning i sjukhusentrén. Klaganden har anfört att beslutet strider mot lag eftersom sedlar och mynt är
lagliga betalningsmedel och har yrkat att det ska upphävas.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom Ledningsstab sekretariat. Landstingsstyrelsens beslut innebär att sedlar och mynt inte ska få användas för betalning i receptionen i
Östersunds sjukhus. Patienterna erbjuds i stället att få faktura eller betala med kort.
Skälen för detta är att det kan innebära både säkerhetsrisker för personal, investeringskostnader för säkerhetslösningar och transporter av sedlar samt ökade köbildningar vid
kassafunktionerna Även om lagen föreskriver att sedlar och mynt utgivna ar Sveriges
riksbank är lagliga betalningsmedel innebär inte det att betalning med kontanter behöver
accepteras i alla sammanhang. Överklagandet bör därför bestridas.

Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand.
Förslag till yttrande över överklagat beslut av Landstingsfullmäktige om hantering av
betalning i sjukhusentrén.

Landstingsdirektörens förslag
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrandet avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.

Yrkande
Finn Cromberger yrkar ändring i yttrandet på så sätt att landstinget medger överklagandet.

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

Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller Finn
Crombergers yrkande röstar ”nej”, den som avslår yrkandet röstar ”ja”.
Vid voteringen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
(Se bifogade voteringsprotokoll).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrandet avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Finn Cromberger till förmån för eget yrkande.

§ 234 Inrättande av Kliniskt Forsknings Centrum
(LS/632/2011)
Ärendebeskrivning
Enligt Norrlandstingens regionförbunds verksamhetsplan 2011-2013 är ett av syftena
med regionförbundets arbete som gäller utbildning och forskning att ”Under åren 20112013 genomföra och följa upp den under 2010/2011 beslutade samverkan kring den
kliniska behandlingsforskningen.”
Ledningsstab kvalitet har gjort en utredning med två huvudsakliga alternativ till Kliniskt
forskningscentrum, Östersunds sjukhus - Jämtlands läns landsting KFC-Z. De två alternativen är a) ett mindre med forskningssköterskor och provtagningsmöjligheter samt b)
ett mera omfattande med både provtagningsresurser och forskningsresurser. Utredningen förordar alternativ b, där man samlar forskning, utveckling och utbildning på ett
naturligt sätt. Det skapar de bästa förutsättningarna för att tillskapa en god akademisk
miljö Finansiering sker inom befintlig ram hos FOU- enheten.

Beslutsunderlag
Utredning om Kliniskt forskningscentrum

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen inrättar ett kliniskt forskningscentrum lokaliserat på Östersunds
sjukhus enligt alternativ b i utredningen.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen inrättar ett kliniskt forskningscentrum lokaliserat på Östersunds
sjukhus enligt alternativ b i utredningen.

§ 235 Avtal med länets kommuner om reglering av
arbetsterapeut- och sjukgymnastikinsatser
(LS/1113/2011)
Ärendebeskrivning
Dagens avtalen mellan kommuner och landstinget reglerar läkarmedverkan och distriktssköterskeinsatser. Insatser från arbetsterapeuter och sjukgymnaster har hittills inte
varit reglerade utan där har vi levt utifrån 1992 år skatteväxlings överenskommelse. Det
har inneburit att ansvarsgränsen tolkas olika. Det har fått till effekt många avvikelser,
bristande patientsäkerhet, otaliga diskussioner i vardagen mellan kommuner/landsting,
nya behovsområden som inte kunnat diskuteras pga otydligheterna kring ansvarsfördelningen.
Under 2009-2011 har arbetsgrupper diskuterat detta via uppdrag från Sociala vård och
omsorgsgruppen, SVOM. I maj 2011 presenterades ett förslag till länsgemensamt avtal
och ett enigt SVOM fattade beslut om att rekommendera länets kommuner och landsting att teckna detta avtal med start 1 september 2011. Avtalet sträcker sig till 2012-1231 med förlängningsmöjligheter.
Avtalet innebär att vi frångår den ansvarsfördelning utifrån yrkeskategorier som gällt
sedan 1992 (kommunerna har arbetsterapeuter och landstinget sjukgymnaster). Utvecklingen har gjort att denna ansvarsgrund inte längre fungerar. Kommunerna har anställt
sjukgymnaster och primärvården ser behov av att också kunna ha arbetsterapeuter i sina
team.
Avtalet bygger vidare på att åtgärderna ska ske där de ger bäst resultat, dvs i hemmet
eller på HC beroende på behovets art. Avtalet innebär också att kommunerna inte bara
har ansvar för patienter med SOL-beslut eller är inskrivna i kommunal hemsjukvård, dvs
de har också ansvar för åtgärder hos patienter som inte tidigare har vårdbehov hos
kommunen. Avtalet knyter ansvar till behovsgrupper.
Alla oenigheter och otydligheter är troligen inte lösta med detta avtal varför det i avtalet
också regleras en ”gråzonsgrupp” som ska hantera tolkning och efterlevnad av avtalet.
Gruppen är en undergruppering till Fredagsgruppen med mandat att ge råd angående
tolkning/tillämpning, påtala avsteg direkt till berörd chef – om ingen ändring sker rapportera till Fredagsgruppen. Gruppen ska också lämna förslag till avtalsändringar till
Fredagsgruppen för vidare hantering i SVOM.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I avtalet framgår också att det finns några specifika behovsgrupper som inte omfattas av
detta avtal och där fortsatta diskussioner och förhandlingar om ansvarsfördelningen
kommer att ske. Dessa områden är Palliativ vård, Insatser för personer med psykiatriska
funktionsnedsättningar, Kommunikation/kognitionsbehov, Vuxenhabilitering, Flyktingar.

Beslutsunderlag
Avtal mellan Jämtlands läns landsting och xxx kommun, benämnt kommunen, angående
reglering av arbetsterapeut- och sjukgymnastinsatser

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tecknar avtal med länets kommuner enligt upprättat förslag till avtal.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tecknar avtal med länets kommuner enligt upprättat förslag till avtal.

§ 236 Persontrafik på Inlandsbanan (LS/53/2010)
Ärendebeskrivning
Sedan 2006 har Inlandsbanan AB, IBAB, tillsammans med Länstrafiken i Jämtland AB
bedrivit persontrafik på Inlandsbanan på sträckan Östersund – Sveg. Från och med
hösten 2009 var det inte längre möjligt för IBAB att använda statliga banunderhållsmedel för att finansiera detta. Läsåret 2009/2010 upphandlade landstinget i Jämtlands län
och Härjedalens kommun trafiken via Länstrafiken i Jämtland AB.
Inför läsåret 2010/2011 beslutade Berg och Härjedalens kommuner och landstinget att
gemensamt finansiera totalt 250 tkr och att tågtrafiken då skulle utökas till att söndagar
även omfatta avgång från Mora. Detta för att bussen på linje 45 är fylld till mer än hälften när den kommer till Sveg på söndagskvällar. Länstrafiken fick i uppdrag att teckna
avtal med Inlandståget AB på tågkörningar omfattande en kostnad om maximalt 250 tkr
och samtidigt se till att minska antalet ersättningsbussar från Sveg för att nå minst en
kostnadsbesparing om 100 tkr.
För att på ett bra sätt kunna utvärdera betydelsen av denna trafik på Inlandsbanan föreslås en förlängning av försöket även för kommande två läsår då endast ett år är för kort
tid att göra en utvärdering.
Inför läsåret 2011/2012 föreslås att fredagsturen förlängs till Mora. Detta möjliggör för
veckopendlare att åka t o r Östersund – Mora. Tåget kan även ansluta till södergående
tåg från Mora till Stockholm. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 300 tkr.
Kommunstyrelsen i Berg beslutade, 2011-06-21, att godkänna en förlängning av försöket och att medfinansiera helgtrafik på Inlandsbanan med 90 tkr 2011/2012 och med
Justerandes sign

Justerandes sign
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105 tkr 2012/2013.
Länstrafiken föreslås få i uppdrag att teckna avtal med Inlandståg AB för tågtrafik till en
maximal kostnad på 300 tkr för kommande läsår och då utöka turen på fredagar ner till
Mora. Länstrafiken får även i uppdrag att minska antalet ersättningsbussar från Sveg för
att nå en kostnadsbesparing om 120 tkr. Landstinget går in med 120 tkr under förutsättning att Berg och Härjedalen finansierar resterande del 180 tkr.

Landstingsdirektörens förslag
1. Länstrafiken AB får i uppdrag att teckna avtal med Inlandståg AB om fortsatt
Persontrafik på Inlandsbanan t o r Östersund – Sveg för läsåren 2011/2012 och
2012/2013.
2. Helgtrafiken utökas på så sätt att fredagsturen går ner till Mora. Tåget kan då
ansluta till södergående tåg från Mora till Stockholm.
3. Tidtabellen ska innebära att restiden mellan Mora och Östersund med tåg inte
blir längre än med buss.
4. Tidtabellen för trafiken mellan Sveg – Mora söndagar, Östersund – Mora
fredagar ska läggas så att de ger ökad kundnytta.
5. Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Härjedalens kommuner lämnar
bidrag till finansieringen med 180 000 kronor.
6. Landstingets finansiering sker genom Länstrafiken AB:s anslag till
förstärkningsbussar.
7. Efter läsåret 2012/2013 ska Landstinget göra en utvärdering av försöket för att
försöka få till en långsiktig lösning.

Yrkande
Robert Uitto yrkar
1. Uppdraget ska endast avse läsåret 2011/2012.
2. I punkten 5 ska bidraget från Bergs och Härjedalens kommuner anges som
90 000 kr vardera.
3. 1 punkten 6 preciseras landstingets bidrag till 120 000 kronor

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos yrkanden och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag med ovan antagna
yrkanden och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Länstrafiken AB får i uppdrag att teckna avtal med Inlandståg AB om fortsatt
Persontrafik på Inlandsbanan t o r Östersund – Sveg för läsåret 2011/2012
Justerandes sign

Justerandes sign
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.
2. Helgtrafiken utökas på så sätt att fredagsturen går ner till Mora. Tåget kan då
ansluta till södergående tåg från Mora till Stockholm.
3. Tidtabellen ska innebära att restiden mellan Mora och Östersund med tåg inte
blir längre än med buss.
4. Tidtabellen för trafiken mellan Sveg – Mora söndagar, Östersund – Mora
fredagar ska läggas så att de ger ökad kundnytta.
5. Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Härjedalens kommuner lämnar bidrag till finansieringen med 90 000 kronor vardera.
6. Landstingets finansiering 120 000 kronor sker genom Länstrafiken AB:s anslag
till förstärkningsbussar.
7. Efter läsåret 2012/2013 ska Landstinget göra en utvärdering av försöket för att
försöka få till en långsiktig lösning.

§ 237 Kostnaden för elever på Åsbygdens naturbruksgymnasium från och med höstterminen 2011
(LS/1268/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade 2010-12-16 att avgiften för elever på Åsbygdens naturbruksgymnasium från och med vårterminen 2011skulle vara 100 000 kronor. I underlaget för beslutet angavs att avgiften byggde på ett antagande om antalet elever under
hösten 2011. Inför skolstarten kan konstateras att det verkliga elevantalet är lägre än det
som låg till grund för beräkningen. Detta leder till lägre intäkter vilket medför att verksamheten kommer att gå med underskott. Att fullt ut anpassa kostnaderna till de nya
elevantalet är inte möjligt varför elevpriset måste höjas med 3000 kr per elev från och
med hösten 2011.

Beslutsunderlag
Underlag för elevpris på Naturbruksgymnasiet 2011

Landstingsdirektörens förslag
Avgiften för elever på Åsbygdens naturbruksgymnasium bestäms till 103 000 kronor
från och med höstterminen 2011.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Avgiften för elever på Åsbygdens naturbruksgymnasium bestäms till 103 000 kronor
från och med höstterminen 2011.
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 238 Valärenden 2011 (LS/1/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade 2011-01-26, § 17 om val av ledamöter och ersättare till
bland annat personalpolitiska utskottet. Valet som avsåg ledamöter och ersättare i personalpolitiska utskottet överklagades till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har nu
upphävt beslutet om val till ledamot och tillika vice ordförande i utskottet för tiden
2011-01-01 – 2014-12-31. Nytt val av ledamot måste därför förrättas.
Berit Johansson har avsagt sig uppdraget som ersättare i personalpolitiska utskottet.
Bernt Söderman har avsagt sig uppdraget som ersättare i ekonomiutskottet.

Beslutsunderlag
Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand meddelad 2011-06-22.
Avsägelse från Berit Johansson som ersättare i personalpolitiska utskottet.
Avsägelse från Bernt Söderman som ersättare i ekonomiutskottet.

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen utser ledamot, tillika vice ordförande i personalpolitiska utskottet för tiden 2011-01-01 – 2014-12-31.
2. Landstingsstyrelsen utser ersättare i personalpolitiska utskottet för tiden t om
2014-12-31.
3. Landstingsstyrelsen utser ersättare i ekonomiutskottet för tiden t om 2014-1231.
Val av ledamot, tillika vice ordförande i personalpolitiska utskottet
Lars Eric Bergman nomineras.
Mats El Kott nominerars.
Ordförande ställer proposition på var och en av nomineringarna och finner att Lars Eric
Bergman väljs.

Votering
Votering begärs. Sluten omröstning hålls. 13 röster avges. En röstsedel underkänns eftersom den avviker i stolek mot övriga röstsedlar.
Omröstningen utfaller på följande sätt:
Lars Eric Berggren 7 röster
Mats El Kott en röst
4 blanka röster
Val av ersättare i personalpolitiska utskottet för tiden t om 2014-12-31.
Bernt Söderman nomineras.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Val av ersättare i ekonomiutskottet för tiden till och med 2014-12-31
Marianne Larm-Svensson nomineras.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen utser Jan Erik Bergman till ledamot, tillika vice ordförande
i personalpolitiska utskottet för tiden 2011-01-01 – 2014-12-31.
2. Landstingsstyrelsen utser Bernt Söderman till ersättare i personalpolitiska
utskottet för tiden till och med 2014-12-31.
3. Landstingsstyrelsen utser Marianne Larm-Svensson ersättare i ekonomiutskottet för tiden till och med 2014-12-31.

Reservation
Finn Cromberger reserverar sig mot beslutet i punkten 1. till förmån för nomineringen
av Mats El Kott.
”Kraftfullt opponerar jag mig mot majoritetens maktfullkomlighet att förhindra
Folkpartiets nominering av Mats El Kott till ledamot tillika vice ordförande i
Personalpolitiska utskottet 2011-2014. Majoriteten har genom Robert Uitto låtit
meddela att man på inga som helst villkor accepterar Mats El Kott till detta politiska
uppdrag trots att han torde vara den mest kompetente kandidaten. Skälen tycks
godtyckliga och har inget med politik att göra utan verkar vara en personlig vendetta på
folkpartisten och juristen El Kott. El Kotts yrkesutövning där han i sin juridiska
profession företrätt anställda gentemot Landstinget får ej vara något reellt hinder. El
Kott har därutöver uttalat att han aldrig någonsin kommer att åta sig mål som kan
försätta honom i en jävsituation gentemot landstinget, så länge han är förtroendevald i
detta utskott.
För Folkpartiet är det fullständigt uteslutet att acceptera Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets inblandning i Folkpartiets nomineringsprocess.
Majoritetens arrogans inför klassisk svensk demokrati är inte till gagn för politikens
trovärdighet och är definitivt inte bra för landstingets trovärdighet.”

§ 239 Svar på remiss: 53 åtgärder som förbättrar Östersunds centrum - en utvecklingsplan (LS/1124/2011)
Ärendebeskrivning
Östersunds kommun har tagit fram en utvecklingsplan för Östersunds centrum med 53
åtgärdsförslag. Landstinget har fått planen på remiss. Eventuella synpunkter på planen
ska vara inne den 15 september 2011. Med hänsyn till att remisstiden varit under sommaren har något förslag till yttrande inte hunnit utarbetas. Landstingsstyrelsen bör därför ge landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att efter avstämning med landstingsstyJusterandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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relsens andre vice ordförande avge yttrande till kommunen.

Beslutsunderlag
Remiss från Östersunds kommun.
Utvecklingsplan för Östersunds centrum med 53 åtgärdsförslag

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att efter avstämning
med landstingsstyrelsens andre vice ordförande avge yttrande till Östersunds kommun.

Yrkande
Harriet Jorderud yrkar att avstämning ska ske med landstingsstyrelsens presidium.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt ändringsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag med antagen ändring
och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att efter avstämning
med landstingsstyrelsens presidium avge yttrande till Östersunds kommun.

§ 240 Begäran från Socialstyrelsen om yttrande i initiativärende gällande landstingets systematiska patientsäkerhetsarbete (LS/1218/2011)
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har öppnat ett initiativärende med anledning av vad som framkommit
om landstingets systematiska patientsäkerhetsarbete i ett Lex Mariaärende. Socialstyrelsen har begärt yttrande dels från vårdgivaren/landstingsstyrelsen och dels från verksamhetschefen för sjukvårdsrådgivningen. Socialstyrelsen vill från vårdgivaren ha svar på
dels varför det tagit mer än 15 månader att åtgärda identifierade brister i rutiner/riktlinjer och dels på vilket sätt planering, ledning och kontroll av verksamheten
sker som leder till att en god och säker vård upprätthålls. Ett förslag till yttrande har
upprättats inom Ledningsstab kvalitet.

Beslutsunderlag
Begäran från socialstyrelsen om yttrande i initiativärende om landstingets systematiska
patientsäkerhetsarbete.
Förslag till yttrande till socialstyrelsen

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till Socialstyrelsen enligt utarbetat förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Yrkande
Harriet Jorderud yrkar att landstingsstyrelsen ger landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att efter avstämning med landstingsstyrelsens presidium avge yttrande till Socialstyrelsen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och sitt eget yrkande
och finner sitt yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att efter avstämning
med landstingsstyrelsens presidium avge yttrande till Socialstyrelsen.

§ 241 Styrgrupp för arbetet med regionfrågan
(LS/1347/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har tidigare ansökt om att få bilda region bestående av Jämtlands läns lansting och Sundsvalls och Ånge kommuner samt de ytterligare kommuner
som vill ingå i regionen. Landstinget i Västernorrlands län har nu beslutat att ansöka om
regionbildning tillsammans med Jämtlands läns landsting. Landstinget kommer med
anledning av detta att behöva fatta nytt beslut i regionfrågan under hösten. Arbetet med
regionbildningen kommer därför att ingå i ett nytt skede. Dels behöver ett underlag arbetas fram för landstingets beslut och dels behöver arbetet för regionbildning påbörjas.
En politisk styrgrepp behöver följa arbetet med regionbildningen.

Yrkande
Harriet Jorderud yrkar att landstingsstyrelsen inrättar en politisk styrgrepp för att följa
arbetet med regionbildningen. Till styrgrupp utses presidiet i landstingsstyrelsen, Finn
Cromberger (FP) samt presidiet i Regionförbundet Jämtlands län

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. En politisk styrgrupp inrättas för att följa arbetet med regionbildningen.
2. Till styrgrupp utses presidiet i landstingsstyrelsen, Finn Cromberger (FP) samt
presidiet i Regionförbundet Jämtlands län.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 242 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen (LS/4/2011)
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträdet 2011-03-03
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2011-04-06
Ekonomiutskottet:: Protokoll från sammanträdet 2011-04-14
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2011-04-27
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträde 2011-05-03
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträde 2011-05-03
Etiska utskottet: Protokoll från sammanträde 2011-05-04
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträde 2011-05-10
Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträde 2011-05-10
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur: Protokoll från sammanträde 2011-0511
Länets handikappråd: Protokoll från sammanträde 2011-05-13
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträde 2011-05-17
Bildningsutskottet: Protokoll från sammanträde 2011-05-17
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträde 2011-05-17
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträde 2011-05-19
Samordningsförbundet i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2011-05-23
Landstingets Revisorer: Protokoll från sammanträde 2011-05-23—24
Patientnämnden: Protokoll från sammanträde 2011-05-26

Bildningsutskottet: Extra sammanträde 2011-05-31
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträde 2011-06-09
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur: Protokoll från sammanträde 2011-0613
Etiska utskottet: Protokoll från sammanträde 2011-06-13
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 2011-06-17
Landstingets Revisorer: Protokoll från sammanträde 2011-06-21
Ungdomsråd: Protokoll från sammanträde 2011-01-25
Ungdomsråd: Protokoll från sammanträde 2011-04-10
Ungdomsråd: Protokoll från sammanträde 2011-05-23
Ungdomsting 2011: Protokoll från sammanträde 2011-05-15—16

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 243 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen 2011 (LS/3/2011)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2011-05-18 och 2011-05-23
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2011-06-09, 2011-06-14, 2011-0704
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2011-08-09
Beslut fattade av verksamhetsområdeschef Medicinsk Diagnostik och Teknik
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter juni, Barn/kvinna
Representationsmiddag, Bäckedals folkhögskola
Beslut fattade av ordförande/2:e vice ordförande
Utseende av ersättare i bostadsrättsföreningen Åkerärtan
Anna Hildebrand är beviljad att delta i utbildningsdag, Barnkonventionen 2011-02-28
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Klimatseminarium Östersund 11-12 maj 2011
Anna Gundersson är beviljad att delta i Nätverksträff, Hälsa och demokrati 26-27 maj
2011
Justerandes sign

Justerandes sign
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Anna Hildebrand är beviljad att delta i Nordens folkhälsokonferens i Åbo 24-26 aug.
2011
Remissyttrande Uppdaterade högkostnadsskydd
Revisionskonferens 2011
Marianne Larm-Svensson är beviljad att delta i Nationell Primärvårdskonferens i
Sundsvall
29-30/9 2011
Susanne Wallner är beviljad att delta i Nationell Primärvårdskonferens i Sundsvall 2930/9 2011
Beslut fattade av ledningsstab kvalitet
Wifstavarfs AB:s stipendiefond, året 2010.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
§ 244 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
folkomröstning i anledning av en eventuell regionbildning
(LS/353/2011)
Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att ta fram förslag på svar till motion från Christer Siwertsson (M) om folkomröstning i anledning av en eventuell regionbildning. I motionen föreslås landstingsfullmäktige besluta att landstinget aktivt ska verka för en folkomröstning i Jämtlands län.
Beredningen menar att motionen ska avslås eftersom bildande av regionen och lämpligheten att genomföra en folkomröstning är en fråga för de politiska partierna.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om folkomröstning i anledning av en eventuell
regionbildning
Protokollsutdrag dem 2011-06-13 §31: motion folkomröstning regionfrågan
Beslut från beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsfullmäktige
1. Andra meningen i ärendebeskrivningens sista stycket stryks. ”Bedömningen om
det är lämpligt att genomföra en folkomröstning bör den ideella föreningen för
bildandet av Region MittSverige bedöma.”
2. Motionen avslås
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 245 Svar på ungdomstingsmotion nr 1 Färre stafettläkare inom psykiatrin (LS/641/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 biföll en motion där motionären yrkade på att det ska tillsättas
fasta läkartjänster inom psykiatrin för att förbättra ungdomars mående.
Det har under många år varit brist på specialistutbildade psykiatriker i Sverige. Det har
lett till att många landsting har tvingats anlita stafettläkare för att tillgodose patienternas
behov. Det här kan vara en förklaring till den olyckliga situation som motionären beskriver. Under de senaste tre åren har det dock pågått ett omfattande utvecklingsarbete
som bland annat har handlat om att satsa på utbildning av fler specialister i psykiatri.
Det tar lång tid att utbilda specialister så problemen kommer att ta flera år att lösa, men
på sikt kommer det att leda till stora förbättringar.
I Jämtlands län har man de allra senaste åren lyckats förhållandevis bra med rekrytering
av specialister i psykiatri. Dessutom har man flera läkare anställda som gör sin specialistutbildning i psykiatri i länet. Det här gör att man inom 2-3 år högst sannolikt kommer
att ha god tillgång på läkare inom psykiatrin och därmed inte behöva anlita stafettläkare.
Ambitionen är alltid att så långt som möjligt ha en god kontinuitet för patienter och
undvika byte av behandlande läkare. Ibland kan man dock tvingas till sådana lösningar
av de anledningar som beskrivits ovan.

Beslutsunderlag
Ungdomstingsmotion nr 1 Färre stafettläkare inom psykiatrin

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Motionen anses besvarad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 246 Svar på ungdomstingsmotion nr 6 HBT- certifiera
sjukhuset (LS/642/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 biföll en motion om att HBT-certifiera sjukhuset.
Syftet med att HBT-certifiera sjukhuset är, enligt Ungdomstinget, att förhindra ett sämre
bemötande av HBT-personer i och med att heteronormen är stark i samhället.
Ett gott bemötande för HBT-personer är ett angeläget område och Landstingets ambition och värdegrund är att ha ett gott bemötande med likabehandling gentemot alla patienter och brukare.
En HBT-certifiering av Östersunds sjukhus innebär en utbildningsinsats med fyra utbildningssteg som genomförs med minst sex veckor emellan. Mellan utbildningsdagarna
utförs arbete på hemmaplan. Grupperna får vara på 25-30 personer. När alla sjuhusets
anställda samt staberna har utbildats kan Östersunds sjukhus ges certifieringen. Den
gäller i två år. Därefter ska en omcertifiering ske. Den ungefärliga totalkostnaden för en
certifiering av hela hälso – och sjukvården inklusive staberna är 6 986 500 kronor.
Den höga kostnaden gör att det för närvarande är omöjligt att prioritera en regelrätt
certifiering. Landstinget arbetar dock på annat sätt med värdegrundsarbete och mångfaldsfrågor.

Beslutsunderlag
Ungdomstingsmotion nr 6 HBT- certifiera sjukhuset.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige.
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 247 Svar på ungdomstingsmotion nr 7 Dra ner på de
administrativa avgifterna i landstinget (LS/643/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 biföll en motion om att dra ner på de administrativa avgifterna i
landstinget. Motionärerna menar att landstinget har för höga administrativa kostnader
och borde sänka dem för att prioritera vård och omsorg.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Jämtlands läns landsting har i nationella jämförelser höga kostnader för politisk och administrativ verksamhet. En förklaring till det är att ett litet landstings ofta tvingas ha
samma administrativa funktioner som ett stort. Jämtlands läns landsting förväntas delta i
en rad nationella satsningar med speciell kompetens och administration, vilket gör att
kostnaderna blir höga utslaget per invånare. De administrativa kostnaderna har setts
över i flera omgångar och kostnaderna har sänkts påtagligt. Som exempel kan nämnas
att 2005 gjordes en stor organisationsöversyn i landstinget då de administrativa kostnaderna sänktes med ca 50 miljoner kr. Därefter 2008-2010 har landstinget genomfört ett
stort prioriteringsarbete då man har gått igenom samtliga verksamheter, vård och omsorg, regionala utvecklingsfrågor, kollektivtrafik, utbildning, kultur och administration.
Även då gjordes omfattande sänkningar av landstingets administrativa kostnader.
Landstinget arbetar ständigt med att bevaka och se över onödiga kostnader för att skapa
reformutrymme till att möta nya behov och behandlingsmöjligheter i sjukvården.

Beslutsunderlag
Ungdomstingsmotion nr 7 Dra ner på de administrativa avgifterna i landstinget

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige.
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 248 Svar på ungdomstingsmotion nr 8 Förbättrad ordning av tandvården (LS/644/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 biföll en motion om förbättrad ordning av tandvården. Motionärerna menar att ordningen på utskicken om kallelser ska bli bättre.
För all tandvård gäller fritt vårdval, detta innebär att alla har fritt att välja vårdgivare
redan från tre års ålder, mellan folktandvård och privat tandvård. I de fall man har valt
folktandvården bör kallelse komma inom tjugofyra månader. Folktandvården är medveten om att det finns problem som leder till att vissa förseningar kan förekomma. Här
pågår dock ett arbete med att förtydliga informationen till patienterna och med att
minska förseningarna.

Beslutsunderlag
Ungdomstingsmotion nr 8 Förbättrad ordning av tandvården

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 249 Svar på ungdomstingsmotion nr 9 Akutvård och
eftervård ska vara tryggt (LS/645/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallit en motion om att Akutvård och eftervård ska vara
tryggt.
Motionären beskriver en situation då det blivit fel i vården.
Bland alla patienter och brukare som dagligen besöker hälso- och sjukvården förekommer det ibland att det begås fel. De här problemen är mycket uppmärksammade. Det
görs nationella satsningar på att stärka patientens rätt och patientsäkerheten. Det pågår
arbete med att säkra att man i sjukvården arbetar utifrån den f n bäst kända kunskapen.
Det tas fram nya nationella riktlinjer och görs vårdprogram för olika diagnoser, allt för
att åstadkomma förbättringar i kvaliteten för patienter.
Trots detta sker det tyvärr ibland misstag som drabbar patienterna. För detta finns också
regelverk om hur det ska hanteras. Om misstag eller fel begås gör sjukvården risk- och
händelseanalyser för att undvika att misstagen upprepas. Om felet är allvarligt görs en s
k Lex Maria anmälan till Socialstyrelsen som i sin tur bedömer händelsen. Socialstyrelsen
kommer i vissa fall med förelägganden om förändring av rutiner där felet begåtts. I vissa
fall kan vårdpersonal få anmärkning, erinran, varning eller i värsta fall indragning av yrkeslegitimation. Som enskild patient kan man anmäla om man har råkat ut för felbehandling, dåligt bemötande eller annat till patientnämnden. Där finns patientombud
som hjälper till med att bedöma och kontakta berörda sjukvårdsinstanser. I svårare fall,
som hade kunnat undvikas, kan man få ersättning för skador från patientförsäkringen.

Beslutsunderlag
Ungdomstingsmotion nr 9 Akutvård och eftervård ska vara tryggt

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige.
Motionen anses besvarad.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Motionen anses besvarad.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(37)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-08-30

§ 250 Svar på ungdomstingsmotion nr 12 Tandreglering
(LS/646/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 biföll en motion om att det borde finnas tandreglering på fler ställen i länet så att väntetiderna blir kortare. Motionärerna menar att det finns tandregering
på för få ställen i länet, att landstinget borde anställa fler så att väntetiderna blir kortare.
Specialister inom tandvård är ett bristyrke i hela Sverige och är mycket svårt att rekrytera. Det leder tyvärr till att landstinget tvingas att koncentrera verksamheten i huvudsak
till Östersund. Det är olyckligt att väntetiderna då blir långa och att patienter tvingas till
långa resor. Tillgänglighet är en viktig fråga för Folktandvården. Arbete pågår för att
förbättra situationen genom utbildning till specialisttandläkare och planering av ytterligare rekrytering. Dessa insatser kommer på sikt att leda till förbättringar.

Beslutsunderlag
Ungdomstingsmotion nr 12 Tandreglering

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige .
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 251 Svar på ungdomstingsmotion nr 13 Fler ambulanser
i Härjedalen (LS/647/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallit en motion om fler ambulanser i Härjedalen.
Idag finns 11 ambulansstationer i länet med vardera en heldygnsambulans på helårsbasis. Därutöver har Östersund ytterligare en heldygnsambulans och Strömsund har ytterligare en dagambulans, totalt 13 ambulanser. Under vintersäsongen finns dessutom extra
ambulanser i Åre och Vemdalen. Målet med nuvarande placering av ambulansstationer
är att 95% av befolkningen ska nås av ambulans inom 30 minuter. Övriga ambulansresurser är ambulanshelikoptern. Storambulansen Ambuss används för dagliga, planerade
transporter till Umeå.
Om det inträffar stora olyckor eller flera händelser samtidigt skickas ambulanser från
andra ställen i länet eller i vissa fall från andra län eller från Norge. Ambulanshelikoptern
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-08-30

är också en viktig resurs vid brådskande fall i ett län med stora avstånd. Att bedriva ambulansverksamhet är väldigt kostsamt. Därför är det viktigt att resurserna används så
effektivt som möjligt. För närvarande anses behoven täckta och det finns inga planer på
att införskaffa fler ambulanser.

Beslutsunderlag
Ungdomstingsmotion nr 13 Fler ambulanser i Härjedalen

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige.
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 252 Svar på ungdomstingsmotion nr 15 Ruinerad tandvård (LS/648/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget biföll 2011 en motion om höga kostnader inom tandvården.
När den statliga försäkringen för hälso- och sjukvård byggdes upp i Sverige, ansåg man
att den egna munhälsan gick att påverka genom vad man åt och hur man vårdade sina
tänder. Eftersom tandhälsan gick att påverka så skulle man betala för tandvårdsbehoven.
Det är skälet till att tandvård för vuxna ej subventioneras med skattemedel på samma
sätt som övrig hälso- och sjukvård. Barn- och ungdomstandvård subventioneras med
skattemedel tom det år som man fyller 19 år.
Priserna eller den s.k. taxan, för de olika åtgärderna inom tandvård, beslutas för Folktandvården av landstingsfullmäktige. Folktandvården i Jämtlands läns landsting följer i
stort den nationella referensprislistan. De privata tandläkarna sätter sitt eget pris. Priset
skall motsvara kostnader för att utföra vuxentandvård och inkluderar allt från personalkostnader till materialkostnader.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)är den myndighet som beslutar om
vilka tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Skyddet
för höga kostnader gäller vid mer omfattande tandvårdsbehandlingar från 3 000 kr och
mera. Staten betalar då en del av den totala kostnaden. De behandlingar som staten ersätter finns i en referensprislista. TLV beslutar även om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga stödet. Av alla vuxna som går till tandvården så har ca
80 % kostnader mindre än 3 000 kr per år för sin tandvård.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Ungdomstingsmotion nr 15 Ruinerad tandvård

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige.
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 253 Svar på ungdomstingsmotion nr 19 Bidrag till personer med synnedsättning (LS/649/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallit en motion om bidrag till personer med synedsättning.
Motionären yrkar att studerande ska få bidrag till glasögon och motiverar det med att
synnedsättningar är något man inte kan rå för och studenter ofta har svårt med ekonomin.
Motionen ta upp en viktig fråga och ett problem. Det är dock så att de ekonomiska resurserna är starkt begränsade och allt som görs i sjukvården måste avvägas i prioriteringar. Jämtlands läns landsting har genomgått ett stort och genomgripande prioriteringsarbete där man har säkrat att de med de största behoven först får sina behov tillgodosedda.
Jämtlands läns landstingsfullmäktige har nyligen antagit en motion om att göra en översyn av nivån på glasögonbidrag för barn t o m 7 år. De regler för bidrag till glasögon
som landstinget f n har innebär att det utgår 500 kr med minst ett års mellanrum för
barn t o m 7 år. Barn med funktionsnedsättningar och svåra synnedsättningar eller synskador får en högre ersättning. Det finns för närvarande inga planer på att höja åldersgränserna för glasögonbidraget.

Beslutsunderlag
Ungdomstingsmotion nr 19 Bidrag till personer med synnedsättning

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Motionen anses besvarad.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 254 Svar på ungdomstingsmotion nr 22 Fler bidrag till
syn- och hörselskadade (LS/650/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallit en motion om fler bidrag till syn- och hörselskadade.
Motionären menar att medfödda fysiska problem bör stöttas och yrkar ”att åldersgränsen för syn- och/eller hörselhjälpmedel bör höjas till i alla fall 18 år”.
Detta är angelägna frågor men det är samtidigt så att de ekonomiska resurserna är starkt
begränsade och allt som görs i sjukvården måste avvägas i prioriteringar. Jämtlands läns
landsting har genomgått ett stort och genomgripande prioriteringsarbete där man har
säkrat att de med de största behoven först får sina behov tillgodosedda.
Landstingsfullmäktige har nyligen antagit en motion om att göra en översyn av nivån på
glasögonbidrag för barn t o m 7 år. De regler för bidrag till glasögon som landstinget f n
har innebär att det utgår 500 kr med minst ett års mellanrum för barn t o m 7 år. Barn
med funktionsnedsättningar och svåra synnedsättningar eller synskador får en högre
ersättning. Det finns för närvarande inga planer på att höja åldersgränserna för glasögonbidraget. När det gäller hörselhjälpmedel är det gratis för barn och subventionerat
för vuxna, avgift för utprovning är 100 kr och egenavgift för hörapparat är 500 kr.

Beslutsunderlag
Ungdomstingsmotion nr 22 Fler bidrag till syn- och hörselskadade

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelse föreslår landstingsfullmäktige.
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Motionen anses besvarad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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