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§ 280 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
Granskning av vårdplatsutnyttjande (LS/1542/2011)
Granskning av vårdgarantin inom Jämtlands läns landsting (LS/1622/2011)
Ändring i förfrågningsunderlag Hälsoval 2011, ändrat vitesbelopp
(LS/1484/2009)
ja
2. Följande
ärenden utgår
Energi- och klimatstrategi för Jämtlands läns landsting
Landstingsdirektörens uppdrag till centrumen 2012
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 281 Information från landstingsstyrelsens utskott
Etiska utskottet
Inget sammanträde sedan förra landstingsstyrelsen
Information från deltagandet i den nationella prioriteringskonferensen i Västerås
Information om den kommande lokala prioriteringskonferensen den 30 november 2011
Patientcentrum i sjukhusentrén
Personalpolitiska utskottet
Ledarförsörjningsprocessen
Arbetsmiljö, sjuktal
Svar på revisorernas granskning av kompetensutveckling och bisysslor
Nytt kollektivavtal om avgångsersättning
Rekommendation om överenskommelse mellan SKL och läkemedelsindustrin
Särskild avtalspension (SAP)
Omställningsarbete
Rapport AT-ranking
Personalstabsorganisation
Bildningsutskottet
Kulturplan
Förändrat ingångsvärde Bäckedal
Birka folkhögskola fyllde 110 år
Justerandes sign
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Organisationsbidrag
Ekonomiutskottet
Landstingsplan 2012-2014
Landstingsplan 2013-2015, arbetet med ny modell och nya processer har påbörjats. Partierna uppmanas att delta och diskutera dessa ändringar.

§ 282 Landstingsdirektörens rapport
Rapport På gång i ledningsstaberna
Ledamöterna får möjlighet att ställa frågor om den tidigare utsända sammanställningen
över pågående aktivitet i ledningsstaberna.
Månadsrapport september 2011 presenteras.
Aktuell tillgänglighetsstatistik presenteras.
Ändringar i Rapport på gång från ledningsstaberna.
Landstingsdirektören redogör förändringar i rapporten från ledningsstaberna.

§ 283 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
Landstingsstyrelsen informeras om folktandvården.
Följande punkter presenteras
Prioriteringsordning
Strategiska mål och mått
Transparens
Bemanningssituation / Rekrytering
Norrting - Folktandvård i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen tackar för informationen. Styrelsen kommer att fortsätter att följa folktandvården. Informationen läggs till handlingarna.
Landstingsstyrelsen informeras om kunskapsstyrning, implementering av nationella riktlinjer samt uppföljning av stroke-, hjärt- och demensprocesser m.fl.
Kunskapsstyrning
Nationell kartläggning av kunskapsstyrning påbörjades 2011
Kunskapsstyrning sker genom
Nationella riktlinjer
Öppna jämförelser, som också är underlag för mål i landstingsplanen
Justerandes sign
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Nationella kvalitetsregister, uppgår nu till 89 stycken
SBU-rapporter
Övriga rapporter
Nationella Kvalitetsregister – stor gemensam satsning de närmaste åren
IT-lösningar, enhetlighet, kvalitetssäkring
Inventering, av omfattning och kvalitet
Prioritering av viktiga utvecklingsområden
Nationella riktlinjer och pågående processer
Hjärtriktlinjerna: Återstår att implementera ablationer för förmaksflimmer 1,3
mkr samt primärprevention, se sjukdomsförebyggande
Stroke: Det som beslutades skulle genomföras är genomfört.
Diabetes: Allt bättre följsamhet till de nationella riktlinjerna, förbättringsområden är att ställa diagnos och identifiera den som har ett förstadium.
Demens: Samarbete mellan Psykiatri och primärvård, kommer att medföra
kostnader. Inga formaliserade kontakter med kommunerna ännu.
Ångest och depression: Inventering av KBT-kompetens inom Psykiatri och
Primärvård. Två nya vårdprogram utarbetas.
Schizofreni: Programarbete för ett nytt vårdprogram på psykosområdet pågår.
Rörelseorganens sjukdomar: Pågår under hösten 2011.
Sjukdomsförebyggande metoder: Pågår under hösten 2011.Projekt för
implementering pågår.
Riktlinjerna för colo-rectal cancer, bröst- och prostatacancer revideras. Ledtider
kommer att vara ett prioriterat område inom RCC:s arbete
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen tackar för informationen. Styrelsen kommer att fortsätter att följa frågorna.
Informationen läggs till handlingarna.

§ 284 Avtal om fritt tandläkarval för barn och ungdom
(LS/1612/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade under år 2000, § 98, att införa fritt tandläkarval från och
med år 2001 för barn- och ungdomar i åldrarna 3 - 19 år. Efter förhandlingar med dåvarande Jämtlands läns privattandläkareförening tecknades ett ramavtal från och med 1
januari 2001, som reviderades från och med 1 januari 2003. Avtalet har nu sagts upp av
Privattandläkarna, lokalavdelning Jämtland, med avsikt att nya avtal ska slutas med respektive vårdgivare/tandläkare från och med 1 januari 2012. Cirka 11 % av gruppen
barn- och ungdomar är för närvarande ansluten till privat vårdgivare.
Det nya avtalet tecknas med respektive vårdgivare, som därmed accepterar det regelverk
för barntandvård som arbetats fram med representanter för privattandvården. Avtalet
Justerandes sign
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föreslås gälla 1 januari – 31 december år 2012 med möjlighet för Landstinget att förlänga avtalet mer 12 månader.
Kapiteringsersättningen fastställs årligen i samband med att beslut om landstingsplanen
fattas. För år 2011 uppgår ersättningen till 1140 kronor per barn och år.

Beslutsunderlag
Förslag till Avtal om fritt tandläkarval för barn och ungdom
Förslag till Regelverk avseende fritt tandläkarval för barn och ungdom inklusive bilagor

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen antar förslag till avtal om fritt tandläkarval för barn och ungdom, regelverk och ersättningssystem.
2. Landstingsdirektören får ingå avtal med berörda vårdgivare som ansöker om och
uppfyller ställda krav för att bedriva barn- och ungdomstandvård.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen antar förslag till avtal om fritt tandläkarval för barn och
ungdom, regelverk och ersättningssystem.
2. Landstingsdirektören får ingå avtal med berörda vårdgivare som ansöker om
och uppfyller ställda krav för att bedriva barn- och ungdomstandvård.

§ 285 Ökat ingångsvärde för Bäckedals folkhögskola
(LS/1562/2011)
Ärendebeskrivning
Det finns möjlighet för de folkhögskolor som idag ligger lägre än 4000 deltagarveckor
per år att ansöka om utökat ingångsvärde. Bäckedals Folkhögskola är en av de skolor
som ligger lägre än 4000 deltagarveckor per år. Landstinget bör därför ansöka om utökat
ingångsvärde hos Folkbildningsrådet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Bildningsutskottet § 34 2011.
Ansökan om utökat ingångsvärde.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Jämtlands läns landsting ansöker om utökat ingångsvärde för Bäckedals Folkhögskola
2012 – 2104.

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting ansöker om utökat ingångsvärde för Bäckedals Folkhögskola
2012 – 2104.

§ 286 Kultursamverkansprocess 2010-2011. Samverkansmodellen. Kulturplan 2012- 2014 (LS/1071/2010)
Ärendebeskrivning
Enligt betänkandet Spela Samman – ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) ska varje landsting/region utarbeta en treårig regional kulturplan.
Kulturplanen utgör underlag för det samlade statliga stöd som Kulturrådet fördelar till
länet/regionen till följande sju regionala områden: Scenkonst; professionell teater-, dansoch musikverksamhet, regional museiverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet, hemslöjdsfrämjande verksamhet
och regional biblioteksverksamhet.
Regional kulturplan för Jämtlands län, 2012-2014, har tagits fram i bred samverkan med
kommunerna, länets kulturinstitutioner, föreningslivet, det fria kulturlivet och civilsamhället. Dialog har även förts med folkbildningen, Länsstyrelsen och intresseorganisationer som Ideell kulturallians, Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, KLYS; konst- och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, KRO/KIF; konstnärernas riksorganisation och
konsthantverkarnas intresseorganisation. Öppenhet har genomsyrat processen där förslag och idéer har fångats upp och lett fram till aktuell kulturplan med underlag för institutionernas förnyelse - och utvecklingsarbete och möjliga regionala kulturpolitiska
prioriteringar. KulturZ har samordnat processen där alla parter visat engagemang och
stort intresse av att utveckla Jämtlands län som en aktiv kulturregion. 16 yttranden har
inkommit under remisstiden 20 juni – 16 september.

Beslutsunderlag
Regional kulturplan för Jämtlands län 2012 – 2014
Sammanfattning och svar på yttranden, Regional kulturplan för Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag
Regional kulturplan för Jämtlands län 2012 – 2014 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Regional kulturplan för Jämtlands län 2012 – 2014 antas.
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§ 287 Hälsoval 2012 (LS/848/2011)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2011, §134, att ge landstingsstyrelsen i uppdrag
att senast i november 2011fatta beslut om kompletteringar och eventuella ytterligare
justeringar i redan beslutat förfrågningsunderlag för Hälsoval Jämtlands län 2012.
Landstingsstyrelsen fick även i uppdrag att utforma regler som anpassas till personer
som vistas på korttidsboende så att dessa kan få läkarvård på närmsta hälsocentral.
Utgångspunkten är att alla medborgare, oavsett boendeform, har rätt att välja hälsocentral. Om man vistas på ett korttidsboende gäller även den rätten. Den vårdenhet som
ansvarar för läkarinsatser vid särskilt boende är, för patienter som valt annan vårdenhet,
endast skyldig att utföra akuta och oplanerade insatser, övrigt innehåll i uppdraget regleras i de så kallade Ädelavtalen.
Ambulansverksamheten i Gäddede har tidigare varit en anslagsfinansierad verksamhet.
Från och med år 2012 kommer uppdraget att finansieras inom hälsovalet som en
tilläggsersättning. Verksamheten kan inte bedrivas med nuvarande anslag utifrån bland
annat de senaste årens kostnadsutveckling. Beslut om utökad finansiering för ambulansverksamheten tas i samband med beslut om landstingsplan 2012-2014.

Beslutsunderlag
Kompletteringar och justeringar i förfrågningsunderlag Hälsoval 2012

Landstingsdirektörens förslag
1. Kompletteringar och justeringar i förfrågningsunderlag Hälsoval 2012 fastställs.
2. Rätten att välja hälsocentral gäller även för personer som vistas vid korttidsboende.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Kompletteringar och justeringar i förfrågningsunderlag Hälsoval 2012 fastställs.
2. Rätten att välja hälsocentral gäller även för personer som vistas vid korttidsboende.

§ 288 Remiss: Betänkande Bättre insatser vid missbruk
och beroende (SOU 2011:35) (LS/1024/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Bättre insatser
vid missbruk och beroende – Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35). Det huvudsakliga uppdraget för utredningen var att, utifrån målsättningen att skapa en kunskapsJusterandes sign

Justerandes sign
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baserad missbruks- och beroendevård som utgår från den enskildes behov, se över bestämmelserna i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om vård av missbrukare i vissa fall samt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lämna förslag till förändringar. I uppdraget ingick bland annat att ta ställning till hur kommunerna och landstingens ansvar för missbruks- och beroendevården kan tydliggöras samt överväga behovet av förändringar av ansvarsfördelning.
I betänkandet föreslås en omprövning av nu gällande lagstiftning varav tio centrala
motiv för en reform presenteras. Förslaget till en reformerad och utvecklad missbruksoch beroendevård omfattar åtta reformområden. Inom verksamhetsområde psykiatri har
ett förslag till yttrande utarbetats.

Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanfattning i betänkande (SOU 2011:35) april 2011
Förslag till yttrande till Socialdepartementet

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.

Yrkanden
MonaLisa Norrman (V) yrkar att ett nytt stycke läggs till i det utarbetade förslaget i anslutning till den skrivning som finns under rubriken Tydligare ansvar:
”Ingen huvudman har hela lösningen för att utveckla och förbättra kvalité och tillgänglighet i missbruksvården. En huvudmannaskapsförändring kan inte lösa den komplexitet
som ligger inbyggd i missbruksproblematik. Jämtlands läns landsting vill i stället understryker vikten av tydliga samverkansstrukturer för såväl insatsernas kvalité, tillgänglighet
och finansiering. Inte sällan har goda ambitioner kommit på skam för att huvudmännen
inte klarat av att lösa ut ett ömsesidigt ansvarstagande för detsamma. Vi förordar därför
att det fastställs nationella krav på att sådana tydliga samverkansstrukturer förhandlas
och fastställs på lokal och regional nivå samt att det finns krav på rapportering till och
godkännande av berörd myndighet. På det sättet kan dels kvalité och tillgänglighet förbättras samtidigt som redan etablerat och fungerande samarbete tas till vara.”
Marianne Larm Svensson (C), Thomas Andersson (C), Christer Siwertsson (M), Susanné
Wallner (M), Finn Cromberger (FP) yrkar:
”En bättre vård för personer med olika missbruksproblem kräver samverkan och samarbete mellan kommuner och landsting. Utredarens syn på att stärka individens ställning
kommer att ge bättre förutsättningar för positiva behandlingsresultat . Tydligare ansvar
mellan huvudmännen ger en effektivare vård. Allianspartierna M, C, FP ser positivt på
en förändring av ansvarsfördelningen mellan huvudmännen som utredaren föreslår. Vi
tillstyrker utredarens förslag när det gäller
huvudmannaskapsförändring.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på MonaLisa Norrmans yrkande och finner det antaget
Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm Svenssons m.fl. yrkande och finner
det avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag med antaget tillägg.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm Svensson (C), Thomas Andersson (C),
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M) och Finn Cromberger (FP) till förmån för
eget yrkande.

§ 289 Landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2012
(LS/1083/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens uppföljningsplan används som stöd för uppföljning av fattade beslut, som stöd för ledning och samordning av förvaltningen, för att säkra styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
samt för information om frågor som kan inverka på landstingets utveckling och ekonomiska ställning.

Beslutsunderlag
Landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2012

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2012 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2012 antas.

§ 290 Rekommendation om interkommunala ersättningar
för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor
samt bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför
det egna området under 2012 (LS/1419/2011)
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting redovisar årligen ett förslag till schablonbelopp för
beräkning av interkommunala ersättningar för utbildningar vid landstingens/regionernas
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(38)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-10-26

folkhögskolor samt bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området. Förslaget innebär att ersättningen ska utgöra 25% av grundersättningen från Folkbildningsrådet. För innevarande år innebär det en schablonersättning om 371,25 kronor
per deltagare och vecka, vilket föreslås gälla för verksamhetsåret 2012.

Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation om interkommunala ersättningar
för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor.

Landstingsdirektörens förslag
Den interkommunala ersättningen för utbildning på landstingets folkhögskolor är
371,25 kronor per deltagare och vecka för verksamhetsåret 2012.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Den interkommunala ersättningen för utbildning på landstingets folkhögskolor är
371,25 kronor per deltagare och vecka för verksamhetsåret 2012.

§ 291 Värdskap Nätverkskonferens 2014 (LS/1434/2011)
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda representanterna i Nätverket Hälsa och Demokrati, Anna
Gundersson och Berit Johansson, har av Nätverkens nationella samordningsgrupp fått
förfrågan om att Jämtlands Läns Landsting, tillsammans med Landstinget Västernorrland, kan åta sig värdskapet för Nätverkskonferens 2014.
Båda landstingen är med i syskonnätverken Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa
för förtroendevalda respektive tjänstemän. Nätverken jobbar med styrnings-, ledningsoch uppföljningsfrågor ur ett befolknings- och behovsperspektiv.
Nätverken arrangerar vart annat år en nätverkskonferens som vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän från hela Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting är medarrangör tillsammans med Nätverken och ett värdlandsting/region. Även kommunen på
orten har varit involverad. Konferensen är självfinansierande där värdlandsting/region
står för den ekonomiska risken.

Beslutsunderlag
Beskrivning ”Att genomföra nätverkskonferens”

Landstingsdirektörens förslag
1. Jämtlands Läns Landsting, tillsammans med Landstinget Västernorrland, åtar sig
värdskapet för Nätverkskonferens 2014 och att stå som proportionell ekonomisk garant för konferensen
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut tas i Landstinget
Västernorrland.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3. Landstingets representanter i Nätverket Hälsa och Demokrati får i uppdrag att
ansvara för genomförandet samt återkomma till landstingsstyrelsen med en redovisning av plan och budget för konferensen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Jämtlands Läns Landsting, tillsammans med Landstinget Västernorrland, åtar
sig värdskapet för Nätverkskonferens 2014 och att stå som proportionell ekonomisk garant för konferensen
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut tas i Landstinget
Västernorrland.
3. Landstingets representanter i Nätverket Hälsa och Demokrati får i uppdrag att
ansvara för genomförandet samt återkomma till landstingsstyrelsen med en redovisning av plan och budget för konferensen.

§ 292 Svar på Remiss: Ds 2011:30 Genomförande av
ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende
säkerhetsövervakning av läkemedel (LS/1445/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands Läns Landsting har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget i ovannämnda prememoria eller materialet i rapporten.
Prememorian innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/84/EU om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för
humanläkemedel. Utifrån direktiven föreslås också ändringar av läkemedelslagen samt
förordnings- och myndighetsföreskriftförändringar. Författningsändringarna föreslås
träda i kraft den 21 juli 2012.
Jämtlands läns landsting tillstyrker förslagen i prememorian och har för övrigt inget att
erinra. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Yttrandet ska vara Socialdepartementet till
handa senast den 4 november 2011.

Beslutsunderlag
Utdrag ur prememoria Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende
säkerhetsövervakning av läkemedel Ds 2011:30
Förslag till remissyttrande till Socialdepartementet

Landstingsdirektörens förslag
Remissyttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Remissyttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.

§ 293 Svar på Remiss: Regional överenskommelse om
mottagnings- och etableringsarbete för nyanlända
flyktingar och skyddsbehövande (LS/1467/2011)
Ärendebeskrivning
Ett förslag till Regional överenskommelse om mottagnings- och etableringsarbete för
nyanlända flyktingar och skyddsbehövande för Jämtlands län (RÖK) har utarbetats.
Förslaget till RÖK har arbetats fram i en arbetsgrupp med Länsstyrelsen i Jämtlands län
som sammankallande. De organisationer som ingått i gruppen är:
• Regionförbundet Jämtlands län
• Landstinget Jämtlands län
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Länsstyrelsen Jämtlands län
• Migrationsverket
Kommunerna har deltagit genom kommunchef Anders Andersson, Strömsunds kommun.
Överenskommelsen är tänkt att vara en bekräftelse på en gemensam ambition för parterna att utveckla och fördjupa samarbetet inom mottagnings- och etableringsarbetet i
länet som skapar mervärde och utgör en plattform för prioritering av insatser till ett
samordnat utvecklingsarbete över kommungränserna och över myndighetsgränserna.

Beslutsunderlag
Remiss Regional överenskommelse om mottagnings- och etableringsarbete för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande
Utkast till överenskommelse om mottagnings- och etableringsarbete för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker arbetsgruppens utkast till överenskommelse om mottagnings- och etableringsarbete för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande.

Yrkanden
Karin Österberg (MP) yrkar på att följande ändringar i Utkast till överenskommelse om
mottagnings- och etableringsarbete för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande görs:
Första stycke på sidan 3: ”har målsättning att” ersätts med ”ska”.
Fjärde stycke på sidan 3: Ordet ”utnyttja” ersätts med ”nyttja”.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(38)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-10-26

Karin Österberg (MP) yrkar på att följande tillägg i Utkast till överenskommelse om
mottagnings- och etableringsarbete för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande görs:
Under punkten Målsättning, sidan 4, införs två ytterligare punkter som lyder ”Stimulera
till företagande” och ”Insatser sätts in i ett tidigt skede”.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Karin Österbergs ändringsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Karin Österbergs tilläggsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker arbetsgruppens utkast till överenskommelse om mottagnings- och etableringsarbete för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande med ovan
antagna ändringar och tillägg.

§ 294 Regler för influensavaccinering i Jämtlands län
(LS/1489/2011)
Ärendebeskrivning
Som underlag för landstingens planering av vaccinationer mot säsongsinfluensa har Socialstyrelsen utfärdat Rekommendationer för profylax och behandling av influensa under postpandemisk fas, reviderade den 19 september 2011. Rekommendationerna är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) om vaccination mot influensa.
Med Socialstyrelsens rekommendationer som utgångspunkt har Smittskyddsenheten
föreslagit regler för vaccinationer i Jämtlands län. Reglerna föreslås gälla tillsvidare.
Landstingsfullmäktige har den 19-20 juni 2002, § 84, beslutat om riktade insatser och
subventioner av patientavgift för influensavaccinering. Beslutet innebär att personer
över 65 år samt personer med kroniska hjärt- och lungsjukdomar, högt blodtryck, instabil diabetes mellitus och personer med gravt nedsatt infektionsansvar erbjuds influensavaccination till vaccinationskostnaden 75 kronor per dos. Vaccination mot den pandemiska influensan A (H1N1) var tidigare avgiftsfri men enligt beslut i fullmäktige den 23
juni 2010, § 130, tillämpas tidigare avgiftsbeslut nu även på pandemivaccin. Riskgrupperna betalar därmed för vaccin motsvarande 75 kronor oavsett vilket vaccin som
ges.

Beslutsunderlag
Förslag till Regler för influensavaccinering i Jämtlands län
Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Regler för influensavaccinering i Jämtlands län fastställs enligt förslag och gäller tillsvidare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Regler för influensavaccinering i Jämtlands län fastställs enligt förslag och gäller tillsvidare.

§ 295 Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan 2011 (LS/1498/2011)
Ärendebeskrivning
Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan har reviderats utifrån gjorda erfarenheter, inkomna synpunkter, uppdatering om risker och hot samt risk- och sårbarhetsanalyser samt författningsförändringar och kommande omorganisation i landstinget.
Övergripande målsättning är densamma, att minimera de negativa konsekvenserna som
en allvarlig eller extraordinär händelse kan medföra för såväl medborgare som landsting.
Planen inriktar och styr landstingets kris- och katastrofmedicinska beredskap såväl regionalt som lokalt och är grunden för styrning och samordning av insatser vid både allvarlig händelser och extraordinär händelse. Planen gäller även under höjd beredskap
med de anpassningar som ett sådant läge föranleder.
Planen ersätter Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan med dnr
JLL/LS/162/2010 beslutad i landstingsstyrelsen den 26 oktober 2010.

Beslutsunderlag
Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan
Blankett för genom vindrutan rapport och verifieringsrapport
Processbeskrivning larmvägar på regional nivå vid sjukvårdshändelse och annan händelse
Sammanfattning av förändringar vid revidering av Regional kris- och katastrofmedicinsk
beredskapsplan

Landstingsdirektörens förslag
Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 296 Granskning av vårdplatsutnyttjande
(LS/1542/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat vårdplatsutnyttjande inom specialistvården.
Granskningen är dels en uppföljning av granskningen ”Vårdplatser inom Östersunds
sjukhus” från 2008 och dels en granskning av landstingsstyrelsens uppföljning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig vårdplatsdimensionering.
Svar på granskning ska lämnas senast den 1 december 2011. Revisorerna har medgett
anstånd med att lämna svar till den 1 februari 2012.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av vårdplatsutnyttjande inom specialistvården.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
25 januari 2012 ta fram ett underlag till svar på revisorernas granskning av vårdplatsutnyttjande inom specialistvården.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
25 januari 2012 ta fram ett underlag till svar på revisorernas granskning av vårdplatsutnyttjande inom specialistvården.

§ 297 Granskning av vårdgarantin inom Jämtlands läns
landsting (LS/1622/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat vårdgarantin inom Jämtlands läns landsting. Syftet
har varit att undersöka om det finns tillfredsställande kontroll av att vårdgarantin inom
specialistvården klaras långsiktigt samt om en god tillgänglighet, för patientgrupper som
inte omfattas av vårdgarantin, kan tillgodoses.
Svar på granskning ska lämnas senast den 1 december 2011. Revisorerna har medgett
anstånd med att lämna svar till den 1 februari 2012.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av vårdgarantin.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
25 januari 2012 ta fram ett underlag till svar på revisorernas granskning av vårdgarantin.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
25 januari 2012 ta fram ett underlag till svar på revisorernas granskning av vårdgarantin.

§ 298 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen 2011 (LS/3/2011)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2011-08-31, 2011-09-05 och 201109-14
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2011-09-02, 2011-09-14 och 2011-09-27
Beslut fattade av landstingsdirektör/ biträdande landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter Medicin, september
Beslut fattade av ordförande/ 2: vice ordförande
Anna Gundersson är beviljad att delta i Tillsammans bygger vi framtidens socialtjänst
i Sundsvall 21 oktober 2011
Anna Gundersson är beviljad att delta i Nätverket Hälsa och Demokrati i Stockholm
13-14 oktober 2011
Stefan Wikén är beviljad att delta i konferens om infrastruktur och tillgänglighet
Åre 31 oktober -1 november 2011
Stefan Wikén är beviljad att delta i Europaforum XVI Norra Sverige 2011 i Sundsvall
20-21 oktober 2011
Berit Johansson är beviljad att delta i Närverket Hälsa och Demokrati i Stockholm
13-14 oktober 2011
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Temadag Regional utveckling i Östersund
20 oktober 2011
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Regional folkhälsopolitisk konferens i Östersund
29 september 2011
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Alla behövs i Östersund 12-13 oktober 2011
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 299 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen (LS/4/2011)
Regionförbundet Jämtlands län: Sammanträdesdagar för regionstyrelsen under 2012
Justerandes sign

Justerandes sign
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Etiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2011-09-02
Samordningsförbundet Jämtlands län: Protokoll från styrelsemöte 2011-09-19
Samordningsförbundet Jämtlands län: Rapporter om verksamheten
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur: Protokoll från sammanträde 2011-0926
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträde 2011-09-15
Norrlandstingens Regionförbund: Protokoll från sammanträde 2011-05-24--25
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE

§ 300 Svar på medborgarförslag från Håkan Olofsson, om
införande av IVPA och hjärtstoppsverksamhet på brandstationer i länet (LS/1258/2010)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige tog 2010-10-12 beslut om att till landstingstyrelsen fördela ett
medborgarförslag från Håkan Olofsson, om införande av IVPA och hjärtstoppsverksamhet på brandstationer i länet. H Olofsson vill att stationerna ska utrustas med hjärtstartare och personalen utbildas för att kunna ge syrgas. Räddningstjänsten bör ersättas
med 3 500 kr per larm.
Svar på medborgarförslaget har tagits fram med sakstöd av verksamhetsområde akuten.
Landstinget har inte resurser till att införskaffa hjärtstartare, stå för drift av dessa eller
höja ersättningen från den nuvarande nivån.
Landstingsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2011-06-14 att återremittera medborgarförslaget för att ärendet ska utreds ytterligare avseende kostnader. Ärendet har kompletterats med ytterligare kostnadsbeskrivningar.

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

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen föreslår landstingfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

§ 301 Svar på motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M),
om förebyggande av frakturer vid osteoporos
(LS/157/2011)
Ärendebeskrivning
Lise Hjemgaard-Svensson (M) har lämnat in en motion om förebyggande av frakturer
vid osteoporos till landstinget. Hon vill dels att alla patienter som kommer till akuten på
Östersunds sjukhus med bruten handled ska erbjudas en bentäthetsundersökning och
dels att alla kvinnor med frakturer ska utredas för benskörhet.
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar inom de områden där behovet av vägledning är stort på grund av att det finns stora
praxisskillnader, kontroversiella frågor kring diagnosen eller behov av kvalitetsutveckling. I denna grupp ingår osteoporos. Riktlinjerna har ännu inte fastställts, men beräknas
antas under hösten 2011. Riktlinjerna kommer att innehålla rekommendationer om
diagnostik och behandling vid osteoporos.
I utredning av osteoporos ingår bedömning av frakturrisk. Om hälso- och sjukvården
misstänker att en person har risk för osteoporos kan frakturrisken bedömas med hjälp
av ”FRAX-verktyget”. Utifrån FRAX-värdet bedöms om det finns behov av att utföra
en bentäthetsmätning. Bentätheten i övre lårbenet är den starkaste enskilda så kallade
riskmarkören för höftfraktur och bentätheten i ländryggen den starkaste riskmarkören
för kotfraktur. Bentäthetsmätning med DXA (dual energy x-ray absorbtiometry) görs
idag via remiss på Vintersportcentrum, MIUN.
Kostnaden per undersökning i DXA är 1000 kronor (+ administrativa kostnader samt
läkartid). Under jan-sept 2011 har ortopeden remitterat 130 patienter till DXA, ca 15 per
månad. Tidigare år har ca 3 patienter/månad remitterats. Ökningen hittills motsvarar en
kostnadsökning med ca 130 tkr i år. En ytterligare ökad kostnad vid införande av DXA
undersökning är att vänta men det går inte i dagsläget beräkna den.
Behandlingen av osteoporos sker med ett så kallat bisfosfonatläkemedel, vilket minskar
skelettets nedbrytning och ger under de första behandlingsåren ofta en viss ökning av
bentätheten och benmassan. En ökad kostnad om vi ska följa SoS föreslagna rekommendationerna beräknas till minst 3 mkr (exklusive moms). SoS beräkningar tyder på en
minskad kostnad, på lång sikt, för länssjukvården i och med att antalet höftfrakturer
beräknas minska i antal.
Eftersom de nationella riktlinjerna är så nära förestående bör landstinget avvakta att
dessa kommer. De nya riktlinjerna kan komma att ha såväl organisatoriska som ekonoJusterandes sign

Justerandes sign
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miska konsekvenser för landstinget varför detta bör lyftas in i kommande
inprioriteringsarbete. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M), om förebyggande av frakturer vid
osteoporos.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

§ 302 Svar på motion från Jan-Olof Andersson (M) och
Finn Cromberger (FP), om ansvarsprövning av AB och
stiftelser (LS/806/2011)
Ärendebeskrivning
Från Jan-Olof Andersson (M) och Finn Cromberger (FP) har inkommit en motion om
att landstinget följer SKL:s rekommendationer att fullmäktige i samband med ärenden
om ansvarsprövning och godkännande av verksamhetsberättelser ”tar sig rätten” att
pröva ansvarsfrågan även i stiftelser, AB och andra juridiska organisationer där vi har
ekonomiska intressen att bevaka.
Landstingsfullmäktige kan givetvis ta upp och behandla revisionsberättelsen från både
en stiftelse och ett aktiebolag för att diskutera tillståndet i verksamheten och ta ställning
till vad man tycker som ”ägare”. Men ansvarsfrågan behandlas på olika sätt.
I aktiebolag prövas ansvaret på bolagsstämman där landstinget har ett ägarombud. I
delägda aktiebolag har landstinget endast inflytande i förhållande till sin ägarandel.
När det gäller stiftelser sker i allmänhet ingen ansvarsprövning på samma sätt som i ett
aktiebolag. Stiftelser är självständiga juridiska personer utan ägarinflytande. Sedan beror
det på vad som står i stiftelseurkunden. Om den stadgar att en ansvarsprövning ska ske
och på vilket sätt så gäller detta. Det förekommer att man i kommunala stiftelser gör en
ansvarsprövning i fullmäktige som då blir som en ”bolagsstämma”, men det går inte om
stiftelsen är delägd.
Om en avstämning görs i stiftelseurkunden för Stiftelsen Jamtli med hänvisning till
ovanstående kan konstateras att det inte finns något om att en ansvarsprövning ska ske.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Motion från Jan-Olof Andersson (M) och Finn Cromberger (FP) om ansvarsprövning
av AB och stiftelser.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

§ 303 Landstingsplan 2012-2014 (LS/1735/2010)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - ekonomiutskottet § 65, 2011-10-19, Reviderad landstingplan 20122014
Det förslag till revidering av landstingsplanen 2012-2014 som presenterades vid ekonomiutskottets möte 17 oktober diskuterades. Revideringen beaktar SKL:s oktoberprognos som sänker skatteintäkterna för hela planperioden.
Förslaget bygger på sänkt ramuppräkning från 2,3 till 1,8 procent för samtlig landstingsfinansierad verksamhet. Ramtillskott beviljas centrum Opererande med 38 mkr och
centrum Medicin med 28 mkr medan centrum Psykiatri/Barn/Kvinna och Landstingsdirektörens stab får ramsänkning med 3 respektive 8 mkr.
Ett rationaliseringskrav på 15 mkr läggs ut år 2012 på all verksamhet förutom
Hälsovalet. Rationaliseringskrav kommer också att ställas på verksamheten åren 2013
och 2014 om inte de finansiella förutsättningarna förbättras.
Särskilt krav ställs på uppföljning av kostnadsutvecklingen inom den somatiska vården.
Med ovanstående förutsättningar budgeterar landstinget ett nollresultat för samtliga år
under planperioden.

Beslutsunderlag
Reviderad landstingsplan 2012-2014

Ekonomiutskottets beslut
1. Landstingsplan 2012-2014 revideras utifrån föreslagna ändringar.
Justerandes sign

Justerandes sign
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2. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderad landstingsplan 2012-2014 antas.
____

Yrkanden
Karin Österberg (MP) yrkar att i ärendebeskrivning under stycket ”Särskilt krav” läggs
till: ”Personalens arbetsmiljö ska följas noggrant under året som kvalitetssatsning på
både kort och lång sikt”.
Harriet Jorderud (S) yrkar att ekonomiutskottets förslag till höjning av
högkostnadsskyddet från 900 kronor till 1100 kronor inte antas. Budgeterad intäkt för
höjningen, 3 mkr, läggs till rationaliseringskrav för samtlig verksamhet som ökar från 15
mkr till 18 mkr.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag med antagen ändring och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Karin Österbergs yrkande och finner det antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderad landstingsplan 2012-2014 antas med antagen ändring, att beloppet för
högkostnadsskyddet, 900 kronor, bibehålls.

Protokollsanteckning
Christer Siwertsson (M) lämnar följande anteckning till protokollet:
Sen handläggning av ärendet, innebärande att oppositionens partierna inte haft rätt
underlag för att ta ställning i ärendet. Vidare bristen i siffermaterialet. Allianspartierna
återkommer därför i fullmäktige i november med alternativa förslag och lösningar.

§ 304 Regionbildning tillsammans med Landstinget
Västernorrland (LS/1613/2011)
Ärendebeskrivning
Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning (Fi 2009:07) tillsattes 2009 med
Mats Sjöstrand som utredare och med uppdrag att se över bland annat länsindelningen.
Utredningen fick 2010 av regeringen tilläggsdirektiv (dir. 2010:12) där utredaren har
Justerandes sign

Justerandes sign
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uppdraget att pröva om det för de fyra nordligaste landstingen är möjligt att finna en
gränsdragning som uppfyller indelningslagens krav. En ändrad landstingsindelning i
form av sammanläggning av landstingen i Jämtlands och Västernorrlands län kräver inte
att en ny ansökan lämnas in utan detta kan ske i form av ett betänkande från utredaren.
Fullmäktige i Landstinget Västernorrland fattade i juni 2011 ett inriktningsbeslut avseende sammanläggning av landstingen i Västernorrlands län och Jämtlands län till en
regionkommun från och med 2015. I beslutet uppdrog Landstingsfullmäktige till
Landstingsstyrelsen att tillsätta en utredning som tillsammans med Jämtlands läns landsting och i samverkan med Regionförbundet i Jämtlands län, länsstyrelserna i
Västernorrlands län och Jämtlands län närmare utreder förutsättningarna för att bilda en
regionkommun, utreder behovet av och formerna för ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan de nuvarande fyra nordliga länen i enlighet med här redovisad inriktning
och avsikt; samt att meddela den statliga utredaren Mats Sjöstrand om inriktningsbeslutet och utredningsplanerna.
Jämtlands läns landstingsfullmäktige beslutade 2008-06-23 -- 24 §124 om att ansöka om
att bilda region MittSverige. Den ansökan avsåg hela Jämtlands län och delar av
Västernorrlands län.
Därmed krävs ett nytt ställningstagande från Jämtlands läns landsting i denna fråga.
Att ersätta landstingen med större regionkommuner som även får ett sammanhållet
ansvar för regional utveckling är viktigt av tre huvudsakliga skäl:
1. Det ger regioninvånarna ett ökat inflytande över de samhällsuppgifter som
hanteras på regional nivå och kan därigenom vitalisera den regionala demokratin
och lägga en grund för ett regionalt politiskt ledarskap som förmår ena regionen
och mobilisera dess resurser.
2. Det gör det möjligt att ta ett mer samlat grepp om den regionala utvecklingen,
där ansvaret idag är sönderdelat mellan ett stort antal aktörer, och ge ett folkvalt
organ huvudansvaret. Härigenom skapas dessutom förutsättningar för en tydligare rågång mellan å ena sidan ett utvecklingsuppdrag präglat av politiska prioriteringar och å andra sidan ett rättsvårdande myndighetsuppdrag, som regionalt
axlas av länsstyrelsen.
3. Det möjliggör en mer ändamålsenlig regionindelning: såväl hälso- och sjukvård
och regional utveckling som statlig regional förvaltning kräver ett vidare geografiskt perspektiv och ett större befolkningsunderlag än dagens normallän för att
kunna organiseras effektivt.
Landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landsting vill gå samman i en regionkommun för att tillsammans arbeta för regional utveckling, attraktionskraft och hälsooch sjukvård, och härigenom skapa bättre förutsättningar för utveckling av välfärden.
Det skapar en regionkommun med närmare 370 000 invånare, vilken skulle bli den
femte största av dagens landsting och regioner. En sådan regionbildning medför betydande verksamhetsmässiga fördelar jämfört med idag. En sammanhållen regionkommun
kan tillvarata skalfördelar inom hälso- och sjukvården genom att fördela verksamheter
Justerandes sign
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och resurser effektivare, mellan flera enheter, än vad dagens båda landsting var för sig
har möjlighet till. Ett vidare geografiskt perspektiv och ett större befolkningsunderlag
underlättar också planering av kollektivtrafik och infrastruktur och ger underlag för
kulturinstitutioner med konstnärlig spets. Viktigast härvid är ändå att regionkommunen
får ett sammanhållet ansvar för regional utveckling genom att överta ansvaret för uppgifter som idag sköts av två landsting, ett samverkansorgan och två länsstyrelser.
Det ges även möjligheter att se över och rationalisera administrationen när två ledningsorganisationer läggs samman till en. Om en ny länsindelning resulterar i att Jämtlands
och Västernorrlands län läggs samman, skulle län och regionkommun omfatta samma
territorium, vilket påtagligt underlättar sektorssamordning och samverkan mellan staten
och den kommunala sektorn.

Beslutsunderlag
PM Inför bildandet av en regionkommun – underlag till delbetänkande om en sammanläggning av landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landsting.
Bakgrundsbeskrivning av vägen fram till en nationell regionreform, försöken att bilda
Region Norrland och Region Mittsverige, och den politiska processen fram till nuläget
försommaren 2011.
Yttrandet över ansvarskommitténs betänkande 2007

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare tillsammans med Landstinget
Västernorrland för en sammanläggning av landstingen i Västernorrlands län och
Jämtlands län till en regionkommun från och med 2015.
2. Landstingsstyrelsen ska vidta åtgärder så att Jämtlands läns landsting och
Regionförbundet i Jämtlands län tillsammans med Landstinget Västernorrland
och i samverkan med länsstyrelserna Västernorrland och Jämtlands län analyserar förutsättningarna för att bilda en regionkommun och belyser behovet av och
formerna för ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan de nuvarande fyra
nordliga länen.
3. Landstingsfullmäktige godkänner dokumentet ”Inför bildandet av en
regionkommun – underlag till delbetänkande om en sammanläggning av
Landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landsting”.
4. Landstingsstyrelsen ska meddela den statliga utredaren Mats Sjöstrand (Fi
2009:07/ dir. 2010:12) om ovanstående inriktningsbeslut och planer.

Yrkanden
Susanné Wallner (M) yrkar avslag på inriktningsbeslutet angående regionbildning tillsammans med landstinget Västernorrland.
Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Susanné Wallners
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare tillsammans med Landstinget
Västernorrland för en sammanläggning av landstingen i Västernorrlands län
och Jämtlands län till en regionkommun från och med 2015.
2. Landstingsstyrelsen ska vidta åtgärder så att Jämtlands läns landsting och
Regionförbundet i Jämtlands län tillsammans med Landstinget Västernorrland
och i samverkan med länsstyrelserna Västernorrland och Jämtlands län analyserar förutsättningarna för att bilda en regionkommun och belyser behovet av
och formerna för ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan de nuvarande fyra
nordliga länen.
3. Landstingsfullmäktige godkänner dokumentet ”Inför bildandet av en regionkommun – underlag till delbetänkande om en sammanläggning av Landstinget
Västernorrland och Jämtlands läns landsting”.
4. Landstingsstyrelsen ska meddela den statliga utredaren Mats Sjöstrand (Fi
2009:07/ dir. 2010:12) om ovanstående inriktningsbeslut och planer.
Marianne Larm-Svensson (C) och Thomas Andersson (C) deltar inte i beslutet.

Reservation
Susanné Wallner (M) och Christer Siwertsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Susanné Wallners yrkande.

Protokollsanteckning
Marianne Larm-Svensson (C) och Thomas Andersson (C) lämnar följande anteckning
till protokollet:
Den interna politiska processen i Centerpartiet i Jämtlands läns landsting pågår fortfarande när det gäller frågan om bildande av regionkommun. Seminarier, medlemsmöten
och distriktsstämma är inplanerade före landstingsfullmäktige i november 2011. Med det
som bakgrund och av respekt för den demokratiska processen i Centerpartiet så deltar
inte Centerpartiets ledamöter i beslutet om regionbildning på dagens landstingsstyrelse.
Centerpartiet kommer att redovisa sin ståndpunkt före samt vid landstingsfullmäktige
den 15 november 2011.

Justerandes sign
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§ 305 Framställan om verksamhet överförs till
regionförbundet (LS/553/2011)
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Jämtlands län har begärt att få överfört verksamheten inom länskulturen och folkhögskolorna Birka och Bäckedal till sig. Landstingsstyrelsen beslutade i april
2011 § 88 att ge landstingsdirektören i uppdrag att ta fram underlag till beslut om överföring av verksamhet till Regionförbundet Jämtlands län samt förhandla med Regionförbundet om avtal för överföringen.
Förhandlingar har skett med Regionförbundet Jämtlands län angående villkor för verksamheternas överföring. Analyser har också gjorts av verksamheternas innehåll för att
kunna göra överföringen av verksamheterna med en verksamhet i balans mot ekonomiska ramar. Analyserna har också omfatta de specifika juridiska hänsyn som behöver
tas inom kulturområdet.
Verksamheten föreslås överföras den 1 januari 2012. Villkoren regleras i ett överlåtelseavtal och ett samarbetsavtal. Förslag till överlåtelseavtal och samarbetsavtal redovisas
men är ännu inte slutliga, dels pga att Regionförbundets direktion ännu inte tagit ställning till allt och dels att flera av bilagorna ska uppdateras med bokslutsvärden 2011-1231.

Beslutsunderlag
Förslag till Överlåtelseavtal version 2011-10-09
Förslag till Samarbetsavtal version 2011-10-09

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Birka och Bäckedals folkhögskolor samt länskulturen överförs till
Regionförbundet Jämtlands län 2012-01-01 enligt den i förslag till Överlåtelseavtal punkt 1-3 preciserade ansvarsregleringen.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fullfölja förhandlingarna och teckna
överlåtelseavtal och samarbetsavtal med Regionförbundet Jämtlands län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Birka och Bäckedals folkhögskolor samt länskulturen överförs till
Regionförbundet Jämtlands län 2012-01-01 enligt den i förslag till Överlåtelseavtal punkt 1-3 preciserade ansvarsregleringen.

Justerandes sign
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2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fullfölja förhandlingarna och teckna
överlåtelseavtal och samarbetsavtal med Regionförbundet Jämtlands län.

§ 306 Rekommendation att anta Strategi för eSamhället
(LS/1133/2011)
Ärendebeskrivning
För att stödja utvecklingen av e-förvaltning i kommunal sektor har SKL utarbetat
Strategi för eSamhället. Strategin pekar ut övergripande mål och visar vilket arbete som
behöver genomföras gemensamt oavsett verksamhetsområde. SKL:s styrelse fastställde
strategin
gi 29 april 2011 och beslutet innebär:
att det är nödvändigt att kommunal sektor i högre grad samverkar kring utveckling av e-förvaltning i linje med strategins mål och insatsområden
att SKL har ett övergripande uppdrag att stödja kommuners, landstings och
regioners utveckling av e-förvaltning
att SKL återkommer till sina medlemmar rörande behov av gemensamma
överenskommelser och finansiering kring utveckling av e-förvaltning.
Eftersom förverkligandet av strategin förutsätter ett stort engagemang och ansvarstagande av samtliga kommuner, landsting och regioner rekommenderar SKL:s styrelse att
kommuner, landsting och regioner för sin del antar strategin, före utgången av 2011.

Beslutsunderlag
Strategi för eSamhället.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting beslutar att anta Strategi för eSamhället.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting beslutar att anta Strategi för eSamhället.

§ 307 Avtal om gemensam nämnd Närvård Frostviken
(LS/1544/2011)
Ärendebeskrivning
Samarbetsavtal om Gemensam nämnd för Närvård Frostviken har funnits sedan 2005Justerandes sign

Justerandes sign
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01-01. Nuvarande avtal fastställdes av landstingsfullmäktige 2008-11-05, § 199, och
avser tiden 2009-01-01--2011-12-31.
Avtalet, som både avser primärvård och ambulanssjukvård, har sagts upp av landstingsfullmäktige 2010-10-12, § 169, med hänsyn till att landstinget är skyldig att ha valfrihetssystem i primärvården från och med 2010-01-01. Inom Jämtlands läns landsting
benämns detta ”Hälsoval”.
Ansökan har inkommit från Gemensamma nämnden i Frostviken i Strömsunds
kommun att bli godkänd som vårdgivare i hälsovalet från och med år 2012

Beslutsunderlag
Förslag till samarbetsavtal Gemensam nämnd Frostviken
Reglemente för gemensam nämnd
Ambulanssjukvård

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Samarbetsavtal Gemensam Nämnd för närvård Frostviken tecknas med
Strömsunds kommun att gälla från och med 2012-01-01.
2. Beslutet gäller under förutsättning att avtal tecknas mellan landstinget och den
Gemensamma nämnden inom Strömsunds kommun som utförare i hälsovalet
från och med 2012.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Samarbetsavtal Gemensam Nämnd för närvård Frostviken tecknas med
Strömsunds kommun att gälla från och med 2012-01-01.
2. Beslutet gäller under förutsättning att avtal tecknas mellan landstinget och den
Gemensamma nämnden inom Strömsunds kommun som utförare i hälsovalet
från och med 2012.

§ 308 Sjukdomsförebyggande arbete i primärvården
(LS/1545/2011)
Ärendebeskrivning
Under hösten har en utredning gjorts avseende folkhälsopengen inom hälsovalet.
Arbetet har genomförts under ledning av Folkhälsocentrum. Ärendet inklusive familjecentraler ska, enligt beslut i fullmäktige 2011-06-14—15 § 134, behandlas av landstingsfullmäktige hösten 2011.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Utveckling av det sjukdomsförebyggande arbetet i primärvården.
Förslag till revidering i förfrågningsunderlag Hälsoval 2012 avseende folkhälsoinsatser
inklusive familjecentral.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Folkhälsoarbete i primärvården fastställs enligt beslutsunderlag ”Utveckling av
det sjukdomsförebyggande arbetet i primärvården”.
2. Ändringar enligt ”Förslag till revidering i förfrågningsunderlag Hälsoval 2012
avseende folkhälsoinsatser inklusive familjecentral” fastställs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Folkhälsoarbete i primärvården fastställs enligt beslutsunderlag ”Utveckling av
det sjukdomsförebyggande arbetet i primärvården”.
2. Ändringar enligt ”Förslag till revidering i förfrågningsunderlag Hälsoval 2012
avseende folkhälsoinsatser inklusive familjecentral” fastställs

§ 309 Översyn av policy för administrativt styrande
begrepp (LS/1331/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings olika verksamheter styrs av policys, riktlinjer och strategier. En
gällande policy är Policy för administrativt styrande begrepp som innehåller definitioner
på de administrativa begrepp som används inom landstingets ledningssystem. Policyn
upprättades år 2002 mot bakgrund av att det fanns ett behov av att inom landstinget
tydliggöra innebörden av de administrativa begrepp som förekom och hur de används.
Efter beslut i landstingsfullmäktige den 24 juni 2008, § 106, förlängdes policyn.
Landstingsfullmäktiges presidium har ansvar för att se till att beslutade policys hålls
aktuella. Rutinen är att policys ses över vart femte år om inget annat föranleder en översyn eller revidering. Med anledning av att landstingets revisorer nu haft synpunkter på
antalet policys i landstinget har fullmäktiges presidium gått igenom samtliga policys. Det
har då konstaterats att ett antal policys borde kunna avvecklas som policy. De frågor
som behandlas i policyerna kan om det bedöms nödvändigt regleras av landstingsstyrelsen.
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Översynen av policyn visar att upprättande av riktlinjer för hur administrativt styrande
begrepp definieras och tillämpas är en intern fråga som bör ligga inom landstingsstyrelsens ansvarsområde och hanteras inom regler för dokumenthantering. Policyn behövs
därför inte och kan tas bort.

Beslutsunderlag
Policy för administrativt styrande begrepp 2002-11-14, förlängd 2008-06-24

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för administrativt styrande begrepp avvecklas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för administrativt styrande begrepp avvecklas.

§ 310 Översyn av policy för alternativa driftformer och
konkurrensutsättning (LS/1339/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings olika verksamheter styrs av policys, riktlinjer och strategier.
Policys beskriver landstingets grundläggande värdering i en fråga och beslutas av landstingsfullmäktige. Den 18 februari 2009, § 17, fastställdes en policy för alternativa driftformer och konkurrensutsättning. Policyn ska fungera som ett stöd i arbetet att tillhandahålla verksamhet i egen regi eller genom avtal med annan huvudman eller entreprenör. Den innehåller styrande bedömningar om när och under vilka förhållanden landstingets verksamhet kan utföras av annan producent.
Landstingsfullmäktiges presidium ansvarar för att beslutade policys hålls aktuella.
Policys ska ses över vart femte år om inget annat föranleder förändringar. Med anledning av att revisorer nu haft synpunkter på antalet policys i landstinget har fullmäktiges
presidium gått igenom alla policys. Det har då konstaterats att ett antal policys borde
kunna avvecklas som policy.
Översynen visar att det inte är lika aktuellt med en policy för alternativa driftformer och
konkurrensutsättning som det var då den upprättades, den är dessutom utformad mer
som en strategi. Rutiner bör därför ligga inom landstingsstyrelsens ansvarsområde.
Därmed saknas behov av policyn och den kan tas bort. Beslut om alternativa driftformer och konkurrensutsättning av verksamhet är däremot en fråga av politisk vikt och
fattas av landstingsfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Policy för alternativa driftformer och konkurrensutsättning 2008-10-13

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår till landstingsfullmäktige
Policy för alternativa driftformer och konkurrensutsättning avvecklas
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår till landstingsfullmäktige
Policy för alternativa driftformer och konkurrensutsättning avvecklas

§ 311 Översyn av fakturakredit- och kravpolicy
(LS/1340/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings olika verksamheter styrs av policys, riktlinjer och strategier.
Landstingets policys beslutas av landstingsfullmäktige och beskriver landstingets grundläggande värdering i en fråga. Den 26-27 november 2002, § 135, fastställde landstingsfullmäktige en fakturakredit- och kravpolicy. Policyn har sedan dess reviderats vid två
tillfällen, senast i juni 2004. Syftet med policyn är att den ska vara ett stöd i arbetet med
att uppnå landstingets verksamhetsidé och medverka till en effektiv hushållning med
landstingets resurser. Bakomliggande anledning till upprättandet var att det fanns ett
behov av klara regler och rutiner för hantering av krav- och inkassoverksamheten och
därmed också betalnings- och kreditregler och rutiner kring det.
Landstingsfullmäktiges presidium har ansvar för att se till att beslutade policys hålls
aktuella. Rutinen är att policys ses över vart femte år om inget annat föranleder en
översyn eller revidering. Med anledning av att landstingets revisorer nu haft synpunkter
på antalet policys i landstinget har fullmäktiges presidium gått igenom samtliga policys.
Det har då konstaterats att ett antal policys borde kunna avvecklas som policy. De
frågor som behandlas i policyerna kan om det bedöms nödvändigt regleras av landstingsstyrelsen.
Översynen visar att de bestämmelser som anges i fakturakredit- och kravpolicy kan
hanteras inom landstingsstyrelsens ansvarsområde och ingå i dokument för fakturakredit- och kravregler. Därmed finns det inte något behov av policyn och den kan tas bort.

Beslutsunderlag
Ändring i policy. Protokoll från Landstingsfullmäktige 2004-06-16--17 § 135
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-10-26

Beslut om policy samt faktureringsavgift. Protokoll från Landstingsfullmäktige 2002-1126--27 § 135
Faktura- och kreditpolicy för Jämtlands läns landsting enligt tjänstepromemoria 200210-09

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Fakturakredit- och kravpolicy avvecklas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Fakturakredit- och kravpolicy avvecklas.

§ 312 Översyn av kostpolicy (LS/1341/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings olika verksamheter styrs av policys, riktlinjer och strategier.
Landstingets policys beslutas av landstingsfullmäktige och beskriver landstingets grundläggande värdering i en fråga. Den 23-24 juni 2008, § 130, fastställde landstingsfullmäktige en kostpolicy. Policyn upprättades i syfte att det genom ett systematiskt angreppssätt med mål, policy, organisation och uppföljning skulle vara möjligt att kvalitetssäkra
utbudet av livsmedel och måltider inom landstinget. Policyn innehåller bland annat angivelser om utgångspunkter för tillhandahållande av måltider, en god måltidsservice, bra
råvaror och en fullgod personalkompetens.
Landstingsfullmäktiges presidium har ansvar för att se till att beslutade policys hålls
aktuella. Rutinen är att policys ses över vart femte år om inget annat föranleder en översyn eller revidering. Med anledning av att landstingets revisorer nu haft synpunkter på
antalet policys i landstinget har fullmäktiges presidium gått igenom samtliga policys. Det
har då konstaterats att ett antal policys borde kunna avvecklas som policy. De frågor
som behandlas i policyerna kan om det bedöms nödvändigt regleras av landstingsstyrelsen.
Översynen visar att policyn ger en beskrivning om kost internt och är därmed en fråga
som kan hanteras inom landstingsstyrelsens ansvarsområde. Generellt inryms också frågeställningar och målsättningar för kost inom Folkhälsopolicy för Jämtlands län 20112015. Därmed finns det inte något behov av policyn och den kan tas bort.

Beslutsunderlag
Kostpolicy 2008-05-15
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-10-26

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Kostpolicy avvecklas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Kostpolicy avvecklas.

§ 313 Översyn av internkontrollpolicy (LS/1353/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings olika verksamheter styrs av policys, riktlinjer och strategier.
Landstingets policys beslutas av landstingsfullmäktige och beskriver landstingets grundläggande värdering i en fråga. Under 2002 upprättades en Internkontrollpolicy. Den
interna kontrollen har till syfte att genom en ändamålsenlig organisation och genom
utformning av rutiner:
- Säkerställa att tilldelade resurser disponeras i enlighet med fattade beslut;
administrativ kontroll.
- Säkerställa att rättvisande och fullständig redovisning; redovisningskontroll.
- Trygga tillgångarna och förhindra att landstinget drabbas av extra kostnader på
grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel; förmögenhetskontroll.
Landstingsfullmäktiges presidium har ansvar för att se till att beslutade policys hålls
aktuella. Rutinen är att policys ses över vart femte år om inget annat föranleder en översyn eller revidering. Med anledning av att landstingets revisorer nu haft synpunkter på
antalet policys i landstinget har fullmäktiges presidium gått igenom samtliga policys. Det
har då konstaterats att ett antal policys borde kunna avvecklas som policy. De frågor
som behandlas i policyerna kan om det bedöms nödvändigt regleras av landstingsstyrelsen.
Översynen visar att Internkontrollpolicyn är en förvaltningsfråga och kan hanteras inom
landstingsstyrelsens ansvarsområde. Därmed finns inget behov av policyn och den kan
tas bort.

Beslutsunderlag
Internkontrollpolicy 2002-02-11

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Internkontrollpolicy avvecklas.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-10-26

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Internkontrollpolicy avvecklas.

§ 314 Erbjudande till Stiftelsen Jamtli om deltagande i
landstingets koncernkonto (LS/1543/2011)
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Jamtli skulle kunna lösa sina likviditetsbehov genom att ingå i landstingets
koncernkontosystem. Stiftelsen Jamtli bedriver ofta projekt som finansieras genom
bidrag från externa finansiärer, t ex EU. Dessa projekt innebär att Stiftelsen Jamtli måste
ligga ute med pengar under långa perioder eftersom den största delen av bidragen
betalas ut efter att projektet slutförts. Under 2010 täcktes likviditetsbristen genom att
Stiftelsen Jamtli upptog ett banklån, som enligt beräkningar kommer att kunna
amorteras under den närmaste femårsperioden.
Länstrafiken, för vilken landstinget är en av flera huvudmän, ingår sedan länge i landstingets koncernkonto. På samma sätt har landstinget möjlighet att låta Stiftelsen Jamtlis
bankkonto ingå i koncernkontot.. I koncernkontosystemet summeras alla konton ihop
till ett enda saldo gentemot banken. Så länge koncernkontot totalt uppvisar ett positivt
saldo, kan ett konto med negativt saldo låna av övriga konton i systemet genom en
intern checkkredit. Vid de tillfällen som hela koncernkontot uppvisar ett negativt saldo,
utnyttjar landstinget sin avtalade checkkredit och möjliggör därmed för kontona i
systemet att ligga på negativa saldon. På varje konto kan en maxgräns sättas för hur stort
negativt saldo kontot får ha. Beräkningar av interna in- och utlåningsräntor på de olika
kontona görs av banken. Anslutande av ytterligare ett konto skulle därför endast medföra några få extra rader att bokföra per år för landstinget – en försumbar ökning av
administrationen.
För att landstinget ska få kontroll på likviditetsutvecklingen, krävs att Stiftelsen Jamtli,
vid ett deltagande i koncernkontot, lämnar prognoser på sina ut- och inbetalningar.
Storleken på den interna checkkrediten på Stiftelsen Jamtlis konto måste anpassas till
Stiftelsen Jamtlis verksamhet. I nuläget bedömer Stiftelsen Jamtli att man behöver en
checkkredit på 10 miljoner kronor, vilket ligger i nivå med storleken på andra liknande
museers checkkrediter. Om byggandet av Nationalmuseum Norr blir av behöver checkkrediten utökas.
En checkkredit på 10 miljoner kronor kan sättas i relation till totalsaldot på landstingets
koncernkonto som över månaden normalt pendlar mellan noll och 180 miljoner kronor.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-10-26

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget erbjuder Stiftelsen Jamtli att delta i landstingets koncernkonto med
en intern checkkredit på 10 miljoner kronor på Stiftelsen Jamtlis konto i
koncernkontot.
2. Som villkor för deltagande i koncernkontot gäller att
Jamtli lämnar prognoser för in- och utbetalningar till landstinget.
Jamtli förbinder sig att lösa sitt banklån vid anslutningen till koncernkontot.
3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ingå kreditavtal med Stiftelsen Jamtli och
närmare bestämma villkoren för krediten.

Yrkanden
Susanné Wallner (M) yrkar avslag på att Jamtli ska ingå i koncernkontot för landstinget.

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget erbjuder Stiftelsen Jamtli att delta i landstingets koncernkonto med
en intern checkkredit på 10 miljoner kronor på Stiftelsen Jamtlis konto i
koncernkontot.
2. Som villkor för deltagande i koncernkontot gäller att
Jamtli lämnar prognoser för in- och utbetalningar till landstinget.
Jamtli förbinder sig att lösa sitt banklån vid anslutningen till koncernkontot.
3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ingå kreditavtal med Stiftelsen Jamtli och
närmare bestämma villkoren för krediten.

Jäv
Lena Bäckelin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Reservation
Susanné Wallner (M) och Christer Siwertsson (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Susanné Wallners yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-10-26

§ 315 Ändring i förfrågningsunderlag Hälsoval 2011,
ändrat vitesbelopp (LS/1484/2009)
Ärendebeskrivning
Enligt förfrågningsunderlaget för Hälsoval Jämtlands län 2011 är en vårdenhet skyldig
att inom två månader ta emot personer som väljer att lista sig vid enheten. Om kravet
inte uppfylls är vårdgivaren skyldig att utge ett vite om 5000kr/person/vecka. Maximalt
50 000 kr per person för aktuellt tillfälle.
Zätagränd beviljades 2010-09-01 dispens, enligt förfrågningsunderlaget, om ett tillfälligt
stopp på sex månader för att ta emot nya listade inom två månader. 2011-02-16 kom
ytterligare en dispensansökan från Zätagränd, vilken avslogs. I samband med detta
gjordes en inspektion av arbetsmiljöverket som resulterade i förbud mot ytterligare listning till Zätagränd.
Hälsovalskansliet tog 2011-04-04 ut ett vite motsvarande 2 270 000 kr för personer som
inte fick sitt val tillgodosett inom två månader, ett vite som kan anses högt i förhållande
till överträdelsen enlig proportionalitetsprincipen. Ingen annan vårdenhet inom hälsovalet har gjort motsvarande överträdelse.
I förfrågningsunderlaget för 2012 har vitesbeloppet vad avser brott mot bestämmelsen
att ta emot patienter ändrats till 1000 kr/person/vecka och maximalt 10 000 kr per
person för aktuellt tillfälle. Hade förfrågningsunderlaget för år 2012 tillämpats på Zätagränds överträdelse skulle vitet för hälsocentralen uppgått till 454 000 kr.
Eftersom förfrågningsunderlaget för 2012 har ändrats vad gäller vitesbeloppets storlek
bör även vitesbestämmelsen i förfrågningsunderlaget för Hälsoval 2011 ändras till
samma belopp som gäller för 2012.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förfrågningsunderlaget för hälsoval 2011, punkt 5.23 Brister i fullgörande, vitesbelopp
för brott mot skyldigheten att inom två månader ta emot personer som väljer att lista sig
vid enheten, ändras enligt följande:
Vitesbelopp ska vara 1.000 kr/person/vecka dock maximalt 10.000 kr per person för
aktuellt tillfälle.

Yrkanden
Marianne Larm-Svensson (C) yrkar avslag på förändring av förfrågningsunderlag
Hälsoval 2011, ändrat vitesbelopp.

Proposition
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-10-26

Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Marianne LarmSvenssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förfrågningsunderlaget för hälsoval 2011, punkt 5.23 Brister i fullgörande, vitesbelopp
för brott mot skyldigheten att inom två månader ta emot personer som väljer att lista
sig vid enheten, ändras enligt följande:
Vitesbelopp ska vara 1.000 kr/person/vecka dock maximalt 10.000 kr per person för
aktuellt tillfälle.

Reservation
Marianne Larm-Svensson (C), Thomas Andersson (C), Christer Siwertsson (M),
Susanné Wallner (M) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Marianne Larm-Svenssons yrkande.

§ 316 Informationer
Tisdag 25 oktober
Kommunikationsstrategi (Gun Råberg Kjellerstrand)
Regionförbundet (Robert Uitto)
Telemedicin och distansöverbryggande teknik (Marit Nilsson)
Barnkonvention (Anna Ebenmark)
Internationella frågor (Harriet Jorderud)
Landstingsstyrelsens budget (Sigbritt Jonsén)
Ny modell för folkhälsopengen (Ronny Weyland)
Föräldra- och barnhälsan (Gunnel Holmqvist och Lisa Fröst Björnsdotter)
Onsdag 26 oktober
Remiss: Bättre insatser vid missbruk och beroende (Nina Fållbäck-Svensson)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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