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5.

Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
medborgarförslag från Anna Lindström om
behandling av patienter med stroke- och
hjärtsjukdomar (LS/1139/2011)

Ärendebeskrivning
Anna Lindström har lämnat in ett medborgarförslag om behandling av patienter med
stroke- och hjärtsjukdomar samt personer med behov av neuropsykiska insatser.
Landstingsfullmäktige tog den 18 oktober beslut om att fördela medborgarförslaget till
lanstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast den 15 februari 2012.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anna Lindström om behandling av patienter med stroke- och
hjärtsjukdomar samt personer med behov av neuropsykiska insatser

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
25 januari 2012 ta fram ett förslag till svar på medborgarförslag om behandling av
patienter med stroke- och hjärtsjukdomar samt personer med behov av neuropsykiska
insatser.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Helge Jonsson
Chef Ledningsstab sekretariat
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6.

Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
medborgarförslag från Stina Almén om flexiblare
möjlighet till tidsbokning på hälsocentralen m.m.
(LS/1146/2011)

Ärendebeskrivning
Stina Almén har lämnat in ett medborgarförslag om flexiblare möjlighet till tidsbokning
på hälsocentralen m m (LS/1146/2011).
Landstingsfullmäktige tog den 18 oktober beslut om att fördela medborgarförslaget till
lanstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast den 15 februari 2012.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Stina Almén om flexiblare möjlighet till tidsbokning på hälsocentralen m m

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
25 januari 2012 ta fram ett underlag till svar på medborgarförslag om flexiblare
möjlighet till tidsbokning på hälsocentralen m m.
I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Helge Jonsson
Chef Ledningsstab sekretariat
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7.

Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
medborgarförslag från Carin Ahlstedt, om tjänsten
Mina Vårdkontakter (LS/1157/2011)

Ärendebeskrivning
Carin Ahlstedt har lämnat in ett medborgarförslag om tjänsten mina vårdkontakter.
Landstingsfullmäktige tog den 18 oktober beslut om att fördela medborgarförslaget till
lanstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast den 15 februari 2012.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Carin Ahlstedt om tjänsten mina vårdkontakter

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
25 januari 2012 ta fram ett underlag till svar på medborgarförslag om tjänsten mina
vårdkontakter.
I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Helge Jonsson
Chef Ledningsstab sekretariat
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8.

Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
medborgarförslag från Emanuel Sandberg om
frivilliga livräddare (LS/1227/2011)

Ärendebeskrivning
Emanuel Sandberg har skickat in ett medborgarförslag om frivilliga livräddare.
Landstingsfullmäktige tog den 18 oktober beslut om att fördela medborgarförslaget till
lanstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast den 15 februari 2012.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Emanuel Sandberg om frivilliga livräddare

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
25 januari 2012 ta fram ett förslag till svar på medborgarförslag om frivilliga livräddare.
I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Helge Jonsson
Chef Ledningsstab sekretariat
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9.

Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Christer Siwertsson (M) om en översyn av
landstingets totala administration (LS/1346/2011)

Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om en
översyn av landstingets totala administration.
Landstingsfullmäktige tog den 18 oktober beslut om att fördela motionen till
lanstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast den 18 april 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om en översyn av landstingets totala
administration.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 mars 2012 ta fram ett förslag till svar på motionen om en översyn av landstingets
totala administration.
I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Helge Jonsson
Chef Ledningsstab sekretariat
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10. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Lena Bäckelin, Anna Gundersson och Monica
Hallqvist (S) om kulturaktiviteter som komplement i
behandling (LS/1621/2011)
Ärendebeskrivning
Lena Bäckelin, Anna Gundersson och Monica Hallqvist (S) har lämnat in en motion till
landstingsfullmäktige om kulturaktiviteter som komplement i behandling.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 oktober 2011 fördelat motionen
till landstingstyrelsen. Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18
april 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Lena Bäckelin, Anna Gundersson och Monica Hallqvist (S) om
kulturaktiviteter som komplement i behandling

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 mars 2012 ta fram ett förslag till svar på motionen om kulturaktiviteter som
komplement i behandling.
I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Helge Jonsson
Chef Ledningsstab sekretariat
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11. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från M, C och FP, om kommunala sjuksköterskors
åtkomst till VAS för palliativa patienter
(LS/1626/2011)
Ärendebeskrivning
M, C och FP har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om kommunala
sjuksköterskors åtkomst till VAS för palliativa patienter.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 oktober 2011 fördelat motionen
till landstingstyrelsen. Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18
april 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Alliansen om kommunala sjuksköterskors åtkomst till VAS för palliativa
patienter

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 mars 2012 ta fram ett förslag till svar på motionen om kommunala sjuksköterskors
åtkomst till VAS för palliativa patienter.
I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Helge Jonsson
Chef Ledningsstab sekretariat
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12. Uppdrag till landstingsdirektören om redovisning av
långsiktig lokalplanering (LS/124/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 oktober i samband med
besvarandet av ärendet fattat följande beslut:
Inför varje ny mandatperiod ska en redovisning av landstingets lokalplanering göras till
landstingsfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsfullmäktige 2011-10-18 § 192

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektören får i uppdrag att inför varje ny mandatperiod ta fram en
redovisning av landstingets lokalplanering till landstingsfullmäktige.
I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Helge Jonsson
Chef Ledningsstab sekretariat
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13. Svar på landstingets revisorers granskning av
kompetensutveckling (LS/986/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag personalpolitiska utskottet § 78, 2011-10-19 Landstingets revisorers
granskning av kompetensutveckling.

Ärendebeskrivning
Styrelsen har gett personalpolitiska utskottet i uppdrag att svara på revisionsrapport
angående landstingets kompetensutveckling.
Landstingets revisorer har bedömt det som angeläget att genomföra en granskning av
kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården, utifrån att personalen och dess
kompetens ses som landstingets viktigaste resurs och där personalens
kompetensutveckling är av väsentlig betydelse för att landstinget ska kunna bedriva en
verksamhet av god kvalitet byggd på vetenskaplig grund.
Landstingets revisorer lyfter också en risk för att pågående besparingsprogram
äventyrar att nödvändig kompetensutveckling inte genomförs.

Beslutsunderlag
Revisorernas granskning av kompetensutveckling.
Förslag till svar på revisorernas granskning av kompetensutveckling.

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Svar avges till revisorerna enligt upprättat förslag.
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT

Personalpolitiska utskottet föreslår till landstingsstyrelsen
Svar avges till revisorerna enligt upprättat förslag.
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14. Svar på landstingets revisorers granskning av
bisysslor (LS/1076/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag Personalpolitiska utskottet 2011-10-19 § 77, Landstingets
revisorers granskning av bisysslor (LS/1076/2011)

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har gett personalpolitiska utskottet i uppdrag att svara på
revisionsrapport angående landstingets regler om bisysslor.
På uppdrag av Jämtlands läns landstings revisorer, har revisionskontoret, som en del i
verksamhetsrevisionen 2011, genomfört en fördjupad granskning om reglerna för
bisysslor följs samt om det sker en tillfredställande uppföljning av efterlevnaden av
reglerna. Granskningen har också omfattat en uppföljning av tidigare genomförda
granskningar.
Revisionsrapporten lyfter fram att det sedan tidigare granskningar 2003 och 2004 i och
med den revidering , vilken fastställdes 2009-11-02, skett en förbättring av
styrdokumenten kring bisysslor vad avser regelverket. Även vad gäller att göra
regelverkets dokument tillgängliga, har förbättringar gjorts genom publicering på
landstingets intranät. Med det bedömer revisorerna att de tidigare påtalade bristerna
åtgärdats.
Revisorerna rekommenderar dock att tillse att tidigare gällande versioner städas bort
från intranätet och gällande regler, riktlinjer och mallar hålls ajour och tillgängliga. Trots
att granskningen visar att beslutade rutiner om informationen till arbetstagare om regler
för bisysslor inte till fullo implementeras i det interna regelverket, så bedöms landstinget
i praktiken i huvudsak fullgöra sin skyldighet att informera arbetstagare om vilka regler
som gäller för bisysslor, men rekommendationen är att de interna styrdokumenten
kompletteras så det tydligare framgår hur arbetstagare ska informeras om reglerna.
Granskningen visar på brister i hur landstinget följer upp och inhämtar information om
arbetstagares eventuella bisysslor så att lagar och avtal efterlevs. Den beslutade
ordningen efter revisorernas tidigare granskning , att kartläggningen sker vid
utvecklingssamtal och rapporteras i januari varje år i form av en sammanfattande
lägesbeskrivning till landstingsdirektören, kan inte anses fungera fullt ut och brister i
kontinuitet och likformighet finns mellan verksamhetsområdena.
Det finns också ett ”kan-krav” om att ta in uppgifter i riktlinjerna för utvecklings- och
lönesamtal om eventuella bisysslor vid samtalet, medan det i bifogad mall för anmälan
av bisyssla är uttryckt ett ”ska-krav” vilket behöver åtgärdas. Granskningen bedömer att
det finns brister i hur landstinget systematiskt följer upp hur lagar, avtal och styrande
dokument efterlevs och att rutiner för detta utformas och efterlevs.
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Beslutsunderlag
Missiv och rapport. Revisorernas granskning av Bisysslor
Förslag till svar på revisorernas granskning av Bisysslor

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet förslår landstingsstyrelsen
1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt upprättat förslag.
2. Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att genomföra de
förbättringar i regelverk och rutiner som revisorerna föreslår i sin granskning.
3. Förbättringarna i regelverk och rutiner ska avrapporteras till landstingsstyrelsen i
maj 2012.
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt upprättat förslag.
2. Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att genomföra de
förbättringar i regelverk och rutiner som revisorerna föreslår i sin granskning.
3. Förbättringarna i regelverk och rutiner ska avrapporteras till landstingsstyrelsen i
maj 2012.
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15. Kommunikationsstrategi för Jämtlands läns landsting
(LS/1500/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige tog 2010 beslut om ny kommunikationspolicy. Det är
landstingsstyrelsens uppgift att ta fram en strategi utifrån den policyn. Syftet med
kommunikationsstrategin är att underlätta för och bättre förstå betydelsen av öppenhet
och en väl fungerande kommunikation med patienter, medborgare, medarbetare och
samarbetspartners.
Utgångspunkterna är att ett förebyggande och målmedvetet kommunikationsarbete
lägger grunden för att:
beslut genomförs effektivt och med förståelse från såväl medborgare som
medarbetare
landstingets värdegrund efterlevs
landstingets varumärke utvecklas i positiv riktning.
Kommunikationsstrategin innehåller även en reviderad grafisk profil för Jämtlands läns
landsting. Den grafiska profilen är den synliga, visuella, delen av varumärket Jämtlands
läns landsting. Det är viktigt att alla, oavsett målgrupp, uppfattar när det är Jämtlands
läns landsting som står bakom en information. Det underlättas av en tydlig och enhetlig
utformning av landstingets material. Den grafiska profilen ska därför följas av samtliga
medarbetare och eventuella samarbetspartners som hjälper oss att presentera vår
information.

Beslutsunderlag
Förslag till Kommunikationsstrategi för Jämtlands läns landsting
Grafisk profil för Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
Kommunikationsstrategi med grafisk profil för Jämtlands läns landsting antas enligt
utarbetat förslag.
I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Gun Råberg Kjellerstrand
Chef Ledningsstab information
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16. Överenskommelse om samverkansformer mellan
läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och
sjukvården och dess medarbetare (LS/1541/2010)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag Personalpolitiska utskottet 2011-09-23 § 68, Överenskommelse
om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och
sjukvården och dess medarbetare (LS/1541/2010)

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga
hälso- och sjukvården och dess medarbetare.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslöt vid sammanträde den 12
november 2010 att för sin del godkänna överenskommelse mellan
Läkemedelsindustriföreningen LIF och Sveriges Kommuner och Landsting om
samverkansformer mellan den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare
samt att rekommendera landstingen, Region Skåne och Västra Götalandsregionen att
tillämpa överenskommelsen.
En fungerande samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin är
viktigt. Syftet med denna överenskommelse är att tillhandahålla regler vilka ska främja
att samarbetet bedrivs med gott omdöme, bibehållen trovärdighet och i enlighet med
gällande lagar och kollektivavtal samt etiska regler.
Överenskommelsen har granskats av ledningsstab personal samt representant ur
landstingets läkemedelskommitté och inte funnit något som hindrar att Jämtlands läns
landsting antar överenskommelsen.

Beslutsunderlag
Sveriges kommuner och landstings rekommendation att tillämpa Överenskommelse om
samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och sjukvården
och dess medarbetare.

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Jämtlands läns landsting ska tillämpa överenskommelsen om samverkansformer
mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och
sjukvården från och med 2011.
2. Överenskommelsen ska tillämpas även av privata vårdgivare med avtal med
landstinget och inarbetas i kommande vårdavtal.
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17. Inspel till landstingsplanen 2013 (LS/1709/2011)
Ärendebeskrivning
Beredningen för vård och rehabilitering har överlämnat inspel till landstingsplan 2013
till landstingsstyrelsen. Behandlingen av landstingsplan görs av ekonomiutskottet.
Beredningens inspel ska därför överlämnas till ekonomiutskottet.

Beslutsunderlag
Beredningen för vård och rehabiliterings inspel till Landstingsplan 2013.
Protokollsutdrag Beredningen för vård och rehabilitering, 2011-10-20 § 131

Landstingsdirektörens förslag
Beredningen för vård och rehabiliterings inspel till Landstingsplan 2013 överlämnas till
ekonomiutskottet för handläggning.

I tjänsten
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Helge Jonsson
Chef Ledningsstab sekretariat
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18. Kris- och Traumacenter i Jämtlands län
(LS/1807/2011)
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Behandlings- och kompetenscentrum för arbetet med traumatiserade flyktingar har
drivits som ett projekt 2008-09-01--2010-08-31, finansierat av Europeiska
Flyktingfonden (ERF) och kommunerna (genom bidrag från Migrationsverket och
arbetad tid). Verksamheten har fortsatt hösten 2011 i begränsad omfattning med stöd av
strukturella medel från Länsstyrelsen, vilka sökts av Regionförbundet..Det finns en
uttalad stark politisk vilja genom den primärkommunala nämnden om att även i
fortsättningen i länet kunna ha ett kris- och traumateam som stöd för länets
flyktingmottagande. Efterfrågan på detta är stark ute i verksamheten. Projektet har vid
utvärdering påvisat goda resultat, med en rekommendation om en permanentad
verksamhet.
Regionförbundet har haft i uppdrag från den primärkommunala nämnden att ta fram ett
beslutsunderlag till kommuner och landsting för deras ställningstagande till en fortsatt
verksamhet och finansiering av ett länsgemensamt kris- och traumateam.
Mål med verksamheten
• Att flyktingar mottagna i Jämtlands län snabbt får tillgång till adekvat stöd, behandling
och vård vid traumarelaterad ohälsa
• Att personal inom kommuner och landsting har för sin befattning relevant kunskap
och genom spetskompetens ges stöd i sitt arbete med flyktingar som lider av
traumarelaterad ohälsa.
• Att bidra till en långsiktigt hållbar och human flyktingmottagning i Jämtlands län med
syfte att de vill bosätta sig i länet och vara egenförsörjda.
Kostnader och finansiering
En basfinansiering av verksamheten redovisas i två alternativ, Alternativ A ca 1,5 tjänst
med en kostnad på ca 1,4 miljoner/år och Alternativ B en basfinansiering med ca 2,0
tjänst som ger en kostnad på ca 1,7 miljoner/år. Jämtlands läns landsting föreslås
finansiera 2012 års verksamhet med 400 000 för Alternativ A eller med 500 000 kr för
Alternativ B. Resterande kostnader finansieras av kommunerna. Landstingets
finansiering sker inom befintliga budgetramar för Centrum Primärvård och Centrum
Barn, Kvinna och Psykiatri.

Beslutsunderlag
Länsgemensamt Kris- och Traumacenter i Jämtlands län samt finansiering
Rapport: Utvärdering av Kris- och Traumacenter i Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag
1. Ett länsgemensamt kris- och traumacenter för arbetet med traumatiserade
flyktingar inrättas från 2012-01-01 med landstinget som huvudman. En regional
överenskommelse om detta tecknas mellan parterna.
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2. Landstinget medverkar till finansiering enligt upprättad finansieringsmodell
alternativ A.
3. Kris- och traumacentrets ersättningsmodell, dimensionering, uppdrag och
avgränsning gentemot huvudmännens olika uppdrag ska följas upp och en
särskild styrgrupp inrättas.
4. Arbetsförmedlingen och eventuella andra parter är välkomna att nyttja
verksamheten mot särskild ersättning i enlighet med en ersättningsmodell som
arbetas fram.
5. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner fattar likalydande beslut.

I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Biträdande landstingsdirektör
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19. Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2011 (LS/3/2011)
Beslut fattade av finansekonom
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2011-10-13
Beslut fattade av verksamhetsområdeschef för område ortopedi
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av verksamhetsområdeschef för område akutvård
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av verksamhetsområdeschef för område psykiatri
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter september, HIÖÖ
Kostnadskrävande patienter oktober, Medicin
Beslut landstingsdirektörens delegationsbestämmelser
Ledningsstab ekonomi
Delegationsbeslut
Avveckling av stiftelser

Beslut fattade av ordförande/2:e vice ordförande
Bengt Bergqvist är beviljad att delta i Studieresa till Samisk nasjonalt kompetansesenter
28/11-1/12 2011
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Tillsammans bygger vi framtidens
socialtjänst
21/10 i Sundsvall
Monalisa Norrman är beviljad att delta i Prioriteringskonferens den 30/11 2011
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20. Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen (LS/4/2011)
Länstrafiken i Jämtlands län AB: Protokoll från sammanträdet 2011-08-26
Ungdomsrådet: Protokoll från sammanträdet 2011-09-15
Styrelsen i landstingsbostäder i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2011-09-20
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträde 2011-09-23
Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM): Protokoll från sammanträde 2011-0-23
Länstrafiken i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2011-09-29
Bildningsutskottet: Protokoll från sammanträde 2011-10-04
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur: Protokoll från sammanträde 2011-1020
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträde 2011-10-20
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2011-10-27
Erna Gunneriusson: Över tusen personer har protesterat mot nedläggningen av
Habiliteringsbadet.
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