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§ 350 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. Ärende 11, Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande landstingsfullmäktiges
beslut, § 186, om Framtida ägande och ansvar i AB Transitio (LS/1831/2011)
och ärende 12, Svar på revisorernas skrivelse angående AB Transitio (LS/1164/2011),
på föredragningslistan utgår.
2. Som extra ärende tas upp
• Omfördelning av årsarvode i landstingsstyrelsen - R Uitto (LS/140/2011)
3. Preliminär föredragningslista fastställs med dessa ändringar som slutlig föredragningslista.

§ 351 Information från landstingsstyrelsens utskott
Personalpolitiska utskottet
• Läget inför lönerevision
• Arbetsmiljö (sjuktal – negativtrend fortsätter)
• Samverkansavtal
• Redogörelse i AT-läkarefrågan
• Avrapportering angående verksamhetsförlagd utbildning (praktikplatser)
• Sammanträdesdagar 2012 är fastställda
Etiska utskottet
• Information från den lokala prioriteringskonferens som hölls i Östersund den 30
november
• Dialog kring patientcenter
• Nya uppgifter som utskottet arbetar med:
Undanträngning som effekt av kömiljarden
Vad mäter vi? Den mätvärda eller det mätbara?
• Etiskt råd
Ekonomiutskottet
• Finansieringsfrågor
• Prioriteringsdagar
• Budgetprocess 2013-2015
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§ 352 Landstingsdirektörens rapport
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om den tidigare utsända sammanställningen
över pågående aktivitet i ledningsstaberna.
Månadsrapport november 2011 presenteras av ekonomichefen Karin Jonsson
Landstingsdirektören informerar om att centrumscheferna kommer att presentera sina
verksamhetsplaner på landstingsstyrelsens sammanträde i januari.
Olle Christmansson presenterar aktuell information från primärvården som rör bland
annat verksamhet, ekonomi och framtid. Följande punkter presenteras:
Kommunikationsplan/fokusområden
• Kommunikationsstruktur
• Primärvårdsanda
• Varumärket
• Patientnytta/-fokus
• Tillgänglighet
Exempel på utvecklingsarbeten
• Kommunikationsplan
• Östersunds kommun – Ortopedi – Primärvården
• Ögon i länet
• BOA - skolan
• Arbetsgrupp Östersund – klart 1/4 -12
• Samefrågan – samrådsgrupp
• Kommunikation – Arbetsgrupp
• Rekryteringar
• Samarbete kommuner – 75 åringar
Ekonomiska åtgärder 2012
• Stafetter - bemanningsföretag
• Struktur-/metodförändringar – Östersund/Strömsund
• Läkemedelskostnader
• Stimulansmedel
• Intäkter
• Lokaler
• Vårdplatser
• Allmänt – tillägg, vpn, plandagar, avtalstrohet m.m. – Primärvårdskultur

§ 353 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2011 presenteras av Anna Kerstin Lejonklou.
Följande punkter presenteras:
• Öppna jämförelser innehåll
• Till vad resultaten kan användas
Justerandes sign
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• Resultat
• Analysarbete hittills
• Analysarbete 2011
• Vilka resultat ska Jämtlands läns landsting agera på?
Ledamöterna ställer frågor och diskuterar enskilda punkter. Ordföranden konstaterar att
Öppna jämförelser kan betraktas som en del i landstingets eget kvalitetsarbete.
Roland Frisdalen redogör för pågående arbete med landstingsstyrelsens interkontrollplan. Interkontrollplanen kommer att kopplas ihop med landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2012.
Roland Frisdalen redogör för landstingsdirektörens verksamhetsplan för 2012. Denna
kommer att få en ny struktur från om med 2012 och verksamhetsplanen är under framtagande. Kopplingen mellan strategiska mål, framgångsfaktorer och mått och mätetal
behöver förbättras.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen ställer frågor och tackar för informationen.

§ 354 Styrelsens information om frågor som kan inverka
på landstingets utveckling och ekonomiska ställning
Annika Jonsson lämnar aktuell information angående landstingets finansförvaltning. Ett
av bolagen som landstinget har placeringar i har fått sänkt kreditbetyg från två kreditvärderingsinstituten. I och med denna nedgradering ligger placeringen utanför de regler
som gäller enligt landstingets Placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel
och det är anledningen till avrapporteringen till landstingsstyrelsen. Följande bedömningar görs:
•
•
•

Värdepapperet är i praktiken lika säkert som tidigare eftersom den norska staten
äger en stor del av bolaget.
Likviditeten i värdepapperet är emellertid mycket sämre än tidigare, det vill säga
det är inte lika lätt att sälja.
Värdepapperet, 200 mkr förfall i början av 2019, och kan anses ha ett garanterat
värde på förfallodagen och behöver därför inte skrivas ned i värde.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen har mottagit informationen och kommer att följa utvecklingen.

Thomas Andersson, vice ordförande i styrelsen Länstrafiken AB, och Stefan
Fredriksson, VD, redogör för resultatuppföljning per 31 oktober 2011 för Länstrafiken.
Sifforna visar fortsättningsvis ett kraftigt underskott. Hur stort underskottet kommer att
bli för hela 2011 kan inte sägas än. Stefan Fredriksson kommenterar siffrorna och för-
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klarar orsakerna till underskottet och hänvisar till tappade intäkter och resandet inte ökat
som beräknat. Bolaget kommer att se över trafikmängden.
Robert Uitto påpekar att utvecklingen är oerhört oroväckande och vill veta vilka åtgärder bolaget kommer att vidta inför 2012.
Stefan Fredriksson redovisar åtgärdsplan. Thomas Andersson hänvisar till styrelsemöte
den 16 december och att man gör allt för att sänka underskottet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ser mycket allvarligt på situationen och uppmanar bolaget att vidta
åtgärder för att få ekonomin i balans.

§ 355 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på Motion
från Gunnar Hjelm (M) om minskning av landstingets
overhead-kostnader (LS/1700/2011)
Ärendebeskrivning
Gunnar Hjelm (M) har lämnat in en motion om minskning av landstingets overheadkostnader (LS/1700/2011).
Landstingsfullmäktige tog den 15 november beslut om att fördela motionen till landstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast den 18 april 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Gunnar Hjelm (M) om minskning av landstingets overhead-kostnader

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 mars 2012 ta fram ett förslag till svar på motion om minskning av landstingets overhead-kostnader.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 mars 2012 ta fram ett förslag till svar på motion om minskning av landstingets overhead-kostnader.

Justerandes sign
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§ 356 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på Motion
från Finn Cromberger (FP), om ett vargfritt landsting/län
av regionalpolitiska skäl (LS/1787/2011)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion om ett vargfritt landsting/län av
regionalpolitiska skäl (LS/1787/2011).
Landstingsfullmäktige tog den 15 november beslut om att fördela motionen till landstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast den 18 april 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om ett vargfritt landsting/län av regionalpolitiska
skäl

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
22 februari 2012 ta fram ett förslag till svar på motion om ett vargfritt landsting/län av
regionalpolitiska skäl.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
22 februari 2012 ta fram ett förslag till svar på motion om ett vargfritt landsting/län av
regionalpolitiska skäl.

§ 357 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på Motion
från Finn Cromberger (FP), om Jämtlands län som
tobaksfritt landsting (LS/1788/2011)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion om Jämtlands län som tobaksfritt
landsting (LS/1788/2011).
Landstingsfullmäktige tog den 15 november beslut om att fördela motionen till landstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast den 18 april 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om Jämtlands län som tobaksfritt landsting

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 mars 2012 ta fram ett förslag till svar på motion om Jämtlands län som tobaksfritt
Justerandes sign
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landsting.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 mars 2012 ta fram ett förslag till svar på motion om Jämtlands län som tobaksfritt
landsting.

§ 358 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på Motion
från Ann-Marie Johansson (S), om rätt kompetens för att
möta kommande vårdbehov i kommunerna och
landstinget (LS/1825/2011)
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Johansson (S) har lämnat in en motion om rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i kommunerna och landstinget.
Landstingsfullmäktige tog den 15 november beslut om att fördela motionen till landstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast den 18 april 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Ann-Marie Johansson (S) om rätt kompetens för att möta kommande
vårdbehov i kommunerna och landstinget

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 mars 2012 ta fram ett förslag till svar på motion om rätt kompetens för att möta
kommande vårdbehov i kommunerna och landstinget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 mars 2012 ta fram ett förslag till svar på motion om rätt kompetens för att möta
kommande vårdbehov i kommunerna och landstinget.

§ 359 Uppsägning av "Överenskommelse om hyra för
Solliden m.m." (LS/846/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har i brev 6 maj 2011 sagt upp ett avtal mellan landstinget och
Östersunds kommun tecknat den 21 sept 1995 med rubriken ”Överenskommelse ang
hyra för Solliden mm”. Förslag till ny överenskommelse har utarbetats.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Förslag till avtal 2011-11-14
Bestridande från Östersunds kommun 2011-05-24
Uppsägning av ”överenskommelse angående hyra för Solliden mm” 2011-05-06
Överenskommelse angående hyra för Solliden mm 1995-09-21

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tecknar avtal med Östersunds kommun enligt upprättat förslag till
avtal.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tecknar avtal med Östersunds kommun enligt upprättat förslag till
avtal.

§ 360 Överenskommelse om Omställningsavtal — KOM-KL
m.m. samt Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser (LS/1758/2010)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Personalpolitiska utskottet, 2011-10-18, § 79, Nytt omställningsavtal KOM-KL (LS/1758/2010)

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting träffade den 10 dec överenskommelse dels om ett
nytt omställningsavtal nytt Omställningsavtal KOM-KL, dels ändrade uppsägningstider
enligt Allmänna bestämmelser med Svenska kommunalarbetarförbundet, OFR:s
förbunds-områden allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare
jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas samverkansråd samt
Akademikeralliansen och till Akademikeralliansen anslutna organisationer.
Kollektivavtalet KOM-KL består av följande tillhörande bilagor:
a) Omställningsavtal (KOM-KL) (bilaga 1)
b) Centrala och lokala protokollsanteckningar ( bilaga 2)
c) Centrala protokollsanteckningar (bilaga 3)
d) Stadgar för kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden (bilaga 4) och
e) Lokalt kollektivavtal för KOM-KL ( bilaga 5)
Omställningsavtalet gäller från och med 1 januari 2012. Kollektivavtalet Avgångsförmåner AGF-KL upphör då att gälla.

Beslutsunderlag
Till beslutet bifogas Cirkulär 10:84 samt diarieförda handlingar LS 1758/2010
Justerandes sign
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Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår Landstingsstyrelsen
Lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den
Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL som de centrala parterna har
träffat den 7 dec 2010 antas.

Personalpolitiska utskottets beslut
Personalpolitiska utskottet föreslår Landstingsstyrelsen
Lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den
Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL som de centrala parterna har
träffat den 7 dec 2010 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i
den Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL som de centrala parterna
har träffat den 7 dec 2010 antas.

§ 361 Årsavtal med Stiftelsen Jamtli (LS/1386/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingets inflytande i Stiftelsen Jamtli regleras i olika styrdokument. Dels genom ett
huvudmannadirektiv från de fyra stiftarna, för perioden 2011-2014, antaget av landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige och dels genom ett samarbetsavtal mellan
Landstinget och Östersunds kommun, (förlängd avtalstid 2010-2014). Såväl kommunen
som landstinget -upprättar - utifrån huvudmannadirektivet – särskilda årsavtal som reglerar de årliga ersättningarna till Stiftelsen Jamtli och stiftelsens motprestation. Fr.o.m.
2012 övertar Regionförbundet arbetet att utföra den löpande årliga uppföljningen av
verksamheten, det regionala uppdraget och utvecklingsområden som beskrivs i Regional
kulturplan för Jämtlands län 2012-2014, gällande stiftelsen Jamtli. Stiftelsen Jamtlis redovisning ska skickas in till landstinget och till Regionförbundet Jämtlands län. Redovisning av måluppfyllelse lämnas av stiftelsen per den 30 april och per den 31 augusti samt
i årsredovisningen som ska vara landstinget och Regionförbundet tillhanda senast den
13 februari..
I avtalet för 2012 prioriteras ett fortsatt utvecklingsarbete med tyngdpunkt på mångfaldsfrågor och kulturarvspedagogisk verksamhet med målgruppen barn och unga. Stiftelsen ska vara ett stöd för lokala aktörer gällande kulturarvsfrågor, bidra till en positiv
livsmiljö, länsinvånarnas livskvalitet och till kontinuerlig förnyelse av kulturlivet. Länets
befolkning ska göras delaktiga i och kunna ta del av länets kulturliv. Stiftelsen Jamtli ska
samt medverka till en hållbar utveckling och tillväxt och svarar funktionellt för genomJusterandes sign
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förandet av Pascal.
Landstingets ersättning för 2012 års basuppdrag för det regionala museiuppdraget utgår
med 14 799 tkr, uppräknat med 1.8 % från 2011 års nivå. Ersättningen avser alla driftkostnader inklusive kostnader för lönerörelsen 2012. Därtill erhåller Jamtli för avtalsperioden det statsbidrag som utgår från Regionförbundet Jämtlands län, enligt Regional
kulturplan för Jämtlands län 2012-2014, avseende regional museiverksamhet, (för närvarande ca 8 160 tkr). Stiftelsen Jamtli ska så långt det är möjligt bära sina egna kostnader
där styrelsen förväntas aktivt arbeta för att höja graden av egenfinansiering. Utöver ersättning för basuppdraget erhåller stiftelsen:
- Ersättning för bussning av skolelever enligt avtal med 200 tkr.
- Årligt extra bidrag för investeringar på Jamtli med 600 tkr från vardera huvudman
landstinget och kommunen
- Ekonomiskt stöd med 100 tkr per år för åren 2010-2012 för verksamheten Nordiskt
centrum för kulturarvspedagogik. Jamtli får också använda 100 tkr av ordinarie ersättning för basuppdrag, som medfinansiering för NCK- verksamheten. Östersunds kommun har fattat motsvarande beslut.
- Bidrag för fastighetsunderhåll, tillgänglighet, motsvarande 3 000 tkr under perioden
2009 – 2012. Bidraget fördelas med 1 000 tkr 2009 och 2010 samt med 500 tkr 2011 och
2012. Östersunds kommun beslutade 2009-02-24 § 69 att ge stiftelsen bidrag med 1 500
tkr till fastighetsunderhåll under nämnda period.
- en ökning av verksamhetsbidrag med 200 tkr för hyra av ett regionmagasin i ”Bergrum
Lockne –Östersund - Rossbol 6:39”. Östersunds kommun lämnar ett bidrag med 100
tkr till hyra av magasin.

Beslutsunderlag
Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2012.
Årsavtal mellan Östersunds Kommun och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2012.

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Stiftelsen Jamtli enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Stiftelsen Jamtli enligt utarbetat förslag.

Jäv
Lena Bäckelin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende.
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§ 362 Årsavtal med Länsbiblioteket (LS/1387/2011)
Ärendebeskrivning
Landstinget har enligt tidigare beslut, avtal om biblioteksverksamhet med Östersunds
kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek. Efter förhandling finns ett nytt ettårsavtal
för år 2012. Avtalet består av ett huvudavtal med bilaga. Uppföljningen av tidigare avtal
visar att kommunen har uppfyllt de krav och förväntningar som angivits. Fr.o.m. 201201-01 tar Regionförbundet Jämtlands län över uppgiften att hantera och följa upp det
regionala biblioteksuppdraget.
Den regionala biblioteksverksamheten syftar till att ge länets invånare en effektiv informations- och litteraturförsörjning och ska i enlighet med länets kulturpolicy bidra till
länsinnevånarnas livskvalitet och till kontinuerlig förnyelse av kulturlivet. Regional kulturplan för Jämtlands län 2012-2014, föreskriver att Bibliotekens läsfrämjande och
språkstimulerande arbete ska utvecklas och nya samarbeten ska initieras. Hänsyn ska tas
till behov och önskemål från länets kommuner och det mångkulturella perspektivet ska
beaktas. Biblioteken ska verka för att minska digitalt utanförskap.
Landstingets ersättning till kommunen för uppdraget regional biblioteksverksamhet är
2 598 tkr, (1,4 % uppräkning från 2011) inklusive kostnader för lönerörelsen 2012. Därtill erhåller biblioteket för avtalsperioden det statsbidrag som utgår till regionförbundet
för regional biblioteksverksamhet, (för närvarande ca 1 131 tkr).
Avtalet föreskriver hur återrapportering sker. Avtalet om regional biblioteksverksamhet
2012 har arbetats fram i dialog med bibliotekets företrädare.

Beslutsunderlag
Årsavtal med Östersunds kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek, om att bedriva
regional biblioteksverksamhet år 2012.

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Östersunds kommun, enheten Jämtlands
läns bibliotek, om att bedriva regional biblioteksverksamhet för länets räkning enligt
utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Östersunds kommun, enheten Jämtlands
läns bibliotek, om att bedriva regional biblioteksverksamhet för länets räkning enligt
utarbetat förslag.

Jäv
Lena Bäckelin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende.
Justerandes sign
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§ 363 Årsavtal med Riksteatern J/H (LS/1388/2011)
Ärendebeskrivning
Riksteatern Jämtland/Härjedalen är en ideell förening och del av Riksteatern. Föreningen har till uppgift att utveckla en länstäckande arrangörsorganisation samt att främja
och utveckla scenkonsten inom länet. Riksteatern arbetar framförallt med att förmedla
kvalitativ scenkonst till länets barn och unga. Landstinget har under ett antal år bidragit
till föreningens verksamhet. Fr.o.m. 2012-01-01 tar Regionförbundet Jämtlands län över
uppgiften att hantera och följa upp föreningen Riksteatern Jämtland/ Härjedalens verksamhet.
Efter dialog och i koppling till Regional kulturplan för Jämtlands län 2012-2014, föreligger förslag till årsavtal 2012 som reglerar det regionala uppdraget och den regionala
ersättningen till föreningen.
Landstingets ersättning för uppdraget år 2012 uppgår till 563 tkr uppräknat med 1.4 %
från 2011, inklusive lönerörelsen för 2012. Därtill erhåller föreningen Riksteatern
Jämtland/Härjedalen det statsbidrag som utgår till regionförbundet för verksamheten år
2012, (för närvarande ca 250 tkr).

Beslutsunderlag
Årsavtal med Föreningen Riksteatern Jämtland/Härjedalen för verksamhetsåret 2012

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen enligt
utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen enligt
utarbetat förslag.

Jäv
Lena Bäckelin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende.

§ 364 Årsavtal med Föreningsarkivet (LS/1389/2011)
Ärendebeskrivning
Landstinget har under ett antal år bidragit till finansieringen av Föreningsarkivets verksamhet i länet. Föreningens uppdrag är att bidra till att dokumentera bevara och tillJusterandes sign
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gängliggöra länets folkrörelse -historia och särskilt rikta verksamhet till målgruppen barn
och unga. Annan finansiering kommer från Regionförbundet Jämtlands län, genom
statliga anslag via Riksarkivet samt genom medlems-, arkiv- och kursavgifter. Fr.o.m.
2012-01-01 tar Regionförbundet Jämtlands län över uppgiften att hantera och följa upp
Föreningsarkivet i Jämtlands läns verksamhet.
Efter dialog och i koppling till Regional kulturplan för Jämtlands län 2012-2014, föreligger förslag till årsavtal 2012 som reglerar det regionala uppdraget om arkivverksamhet
i Jämtlands län.
Landstingets ersättning för uppdraget 2012 är 628 tkr, uppräknat med 1,4 % från 2011,
inklusive lönerörelsen för 2012. Därtill erhåller FAJ för avtalsperioden det kommunala
bidraget om ca 570 tkr (2011), tidigare utbetalt av kommunförbundet, samt det statsbidrag som utgår till regionförbundet för regional arkivverksamhet enligt kulturplanen
för närvarande ca 291 tkr.

Beslutsunderlag
Årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för verksamhetsåret 2012

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för verksamhetsåret 2012 enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för verksamhetsåret 2012 enligt utarbetat förslag.

Jäv
Lena Bäckelin (S) och Bengt Bergqvist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen
i detta ärende.

§ 365 Svar på remiss: Betänkandet Kommunaliserad
hemsjukvård (SOU 2011:55) (LS/1405/2011)
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över utredningen avseende
kommunaliserad hemsjukvård, SOU 2011:55.
En nationell samordnare har fått i uppdrag att stödja landsting och kommuner i processen att överföra ansvaret för hemsjukvård från landstingen till kommunerna. Syftet är att
på frivillig väg få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården i hela landet.
Justerandes sign
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Därutöver ska också utredas frågan om kommunerna ska ges befogenheter att anställa
eller på annat sätt tillhandahålla läkare, samt i övrigt belysa frågan om kommunernas
faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård.
I utredningen föreslås att:
kommunerna ska ges en vidgad befogenhet att tillhandahålla hemsjukvård till att
även avse hemsjukvård som är ansluten till den somatiska och psykiatriska slutenvården, vilket ska medföra tydligare legala förutsättningar att bedriva hemsjukvård. Med hemsjukvård ska därmed avses alla hälso- och sjukvårdsinsatser i
den enskildes hem (ordinärt och särskilt boende) som tillhandahålls av legitimerad personal, dock inte läkare, samt annan personal med delegation,
en förändring i kostnadsutjämningssystemet ska genomföras för att underlätta
den frivilliga kommunaliseringen av hemsjukvården. Detta med utgångspunkt
att dagens kostnadsutjämningssystem kan innebära att kommuner förlorar på en
överföring av hemsjukvården trots skatteväxling,
kommunerna inte ska ges befogenheter att anställa läkare,
även kommuner ska få ersättning från Försäkringskassan för den vård de
tillhandahåller patienter som tillfälligt vistas i kommunen. Denna rättighet tillkommer i dag bara landstingen.
Remissvaret har sammanvägts utifrån synpunkter från verksamhetsområdes- och
enhetschef specialiserad vård, chef beställarenheten/hälsoval Jämtland, vårdstrateg,
verksamhetsutvecklingsstrateg, överläkare kirurgkliniken/Storsjögläntan samt landstingsjurist.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård, SOU 2011:55

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

Yrkande
Anna Hildebrand (MP) yrkar på en ändring i Förslag till yttrande under rubrik Kapitel 5
Kommunala läkare. Följande ny kommentar under Kapitel 5 föreslås:
” Jämtlands läns landsting är inte överens med utredningen på denna punkt. Vi förordar
rätt för kommunerna att anställa läkare. Utvecklingen inom hemsjukvården, mot allt mer
kvalificerad sjukvård och ett växande antal patienter med hemsjukvårdsinsatser, samt det
därmed allt tätare samarbetet mellan sjukvårdshuvudmännen, talar för att det är rimligt
med en förändring av nuvarande regelverk. I Jämtlands läns landsting finns idag en särskild skrivning i Ädel-avtalet: ”Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter i avtalet
att tillhandahålla läkare har förvaltningschef/motsv. i kommunen rätt att på egen hand
anlita läkare. Dialog ska ske med landstinget som därefter ersätter kostnaderna.” Vår
bedömning är att sjukvårdshuvudmannaskapet hos kommunerna behöver utvecklas
ytterligare och att kommunala läkarresurser skulle vara positivt härvidlag. Ett fördjupat
och allt tätare samarbete mellan sjukvårdshuvudmännen är avgörande för att säkerställa
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god kvalitet i hemsjukvården. Det samarbetet skulle tjäna på att huvudmännen kompetensmässigt blir mer jämbördiga. Rätt för kommunerna att anställa läkare ökar konkurrensen om en redan begränsad personalresurs. Detta kan endast möta med utökade utbildningsplatser vilket under alla omständigheter vore positivt.”

Proposition
Ordförande ställer proposition på Anna Hildebrands ändringsyrkande och finner det
avslaget.
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

§ 366 Svar på remiss: Betänkandet Spara i goda tider - för
en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59
(LS/1551/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Spara i goda
tider – för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59).
Betänkandet innehåller i huvudsak tre förslag.
1. Det första förslaget innebär att fullmäktige ska meddela föreskrifter om innebörden av god ekonomisk hushållning.
2. Det andra förslaget innebär att kommuner och landsting får möjlighet att reservera en del av överskotten i en egen resultatutjämningsreserv. Den kan sedan
användas under perioder med svag utveckling av skatteunderlaget, enligt regler
som fullmäktige beslutar om.
3. Det tredje förslaget handlar om upprättandet av en kommunstabiliseringsfond.
Landstinget stöder de båda första förslagen men föreslår att överskottsgränsen för att få
göra avsättning till resultatutjämningsreserv ska sänkas till en procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning och att detta ska gälla oavsett om
kommun/landsting har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, eller ej. Medel från resultatutjämningsreserven bör få användas även om de inte
har budgeterats för året i de fall skatteintäkterna försämras kraftigt under pågående budgetår.
Landstinget avstyrker det tredje förslaget om upprättande av en kommunstabiliseringsfond. Förslaget bygger på att landsting och kommuner i goda tider betalar en årlig avgift
till fonden, för Jämtlands läns landsting i dagsläget ca 12 mkr. Vid en kris ska fonden
betala ut bidrag som baseras på en garanterad skatteunderlagstillväxt på 2,2% för riket,
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medelskattesatsen och länets invånarantal. Landstinget avstyrker detta förslag, då det
innebär sämre förutsättningar att styra den egna ekonomin, samtidigt som fondens utformning leder till omvända Robin Hood-effekter – att kommuner och landsting med
hög skattekraft betalar in mindre och vid en kristid får ut mer än övriga kommuner och
landsting, något som skulle missgynna Jämtlands läns landsting.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande över betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet
SOU2011:59
Rapport om betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet SOU2011:59
Författningsförslaget i betänkandet SOU2011:59

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

Yttrande avges till Finansdepartementet enligt utarbetat förslag.

§ 367 Svar på remiss: Skolans dokument - Insyn och
sekretess (SOU 2011:58) (LS/1711/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands Läns landsting har fått betänkandet av utredningen om sekretess för uppgifter
i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter (SOU 2011:58) på
remiss.
Jämtlands läns landsting är huvudman för två folkhögskolor, Birka och Bäckedal, samt
Åsbygdens naturbruksgymnasium.
Sekretess för uppgifter i skolväsendet gäller utbildningar och verksamheter som omfattas av skollagen. Utredningens övergripande uppdrag har varit att göra en översyn av
lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet med anledning av utökade dokumentationsskyldigheten när det gäller uppgifter om elevers och andra enskildas personliga förhållanden. I direktiven nämns särskilt individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Folkhögskolorna omfattas inte av skollagen, men sekretess gäller för uppgifter om
folkhögskolor bedriver utbildning som motsvarar utbildning i svenska för invandrare
eller yrkeshögskoleutbildning.
Åsbygdens naturbrukgymnasium bedriver utbildningar som omfattas av skolväsendet.
Följande områden berörs av utredningen:
Sekretess och tystnadsplikt avseende nationella prov
Sekretess och tystnadsplikt i omvårdnadsverksamhet i anslutning till RhJusterandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(25)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-12-13

anpassad utbildning
Sekretess i nämnden för mottagande till specialskolan och Rh-anpassad utbildning
Sekretess i ärenden om avskiljande av studerande från yrkeshögskoleutbildning
Dokumentation inom skolväsendet
Ett omvänt skaderekvisit i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt
Reglering av sekretess för psykologer i skolan och den särskilda undervisningen
på sjukhus
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Beslutsunderlag
Sammanfattning, Remiss: Skolans dokument - Insyn och sekretess (SOU 2011:58)
Remiss: Skolans dokument - Insyn och sekretess (SOU 2011:58)
Förslag till yttrande på Remiss: Skolans dokument - Insyn och sekretess (SOU 2011:58)

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till Utbildningsdepartementet enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Utbildningsdepartementet enligt upprättat förslag.

§ 368 Revidering av Jämtlands läns landstingsstyrelsens
delegationsbestämmelser (LS/1855/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har under de förutsättningar som anges i kommunallagen 6 kap 3338 §§ rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till
ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget. Gällande
delegationsbestämmelser måste nu revideras.
Från 1 januari 2012 överförs verksamheterna inom Länskulturen och Folkhögskolorna
från landstinget till Regionförbundet Jämtlands län. Det innebär att bildningsutskottet
avvecklas och beslutanderätten för deras ärenden överförs till landstingsdirektören. Med
anledning av ny skollag och ny gymnasieförordning har utbildningsärendena också justerats. Regionförbundet övertar också organisationsbidraget varför de ärendena utgår i
bestämmelserna.
En översyn har också gjorts av regler för resor som genomförs av ordföranden och vice
ordförandena i landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. För ordföranden och vice
ordföranden i landstingsstyrelsen ska ekonomiutskottet besluta om deltagande i sammanträden och förrättning, i de uppdrag där de deltar på uppdrag av landstingsstyrelsen.
Revideringen av delegationsbestämmelserna omfattar också ny beslutanderätt för persoJusterandes sign
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nalpolitiska utskottet om överenskommelse mellan medicintekniska- och läkemedelsföretag, samt justering gällande beslut om kollektivavtal. I övrigt har också ett antal redaktionella ändringar gjorts.

Beslutsunderlag
Reviderade delegationsbestämmelser för landstingsstyrelsen

Landstingsdirektörens förslag
1. Reviderade delegationsbestämmelser för landstingsstyrelsen fastställs enligt upprättat
förslag.
2. Delegationsbestämmelserna gäller från och med 2012-01-01.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Reviderade delegationsbestämmelser för landstingsstyrelsen fastställs enligt upprättat
förslag.
2. Delegationsbestämmelserna gäller från och med 2012-01-01.

§ 369 Regional överenskommelse om mottagnings- och
etableringsarbete för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande (LS/1467/2011)
Ärendebeskrivning
Den 26 oktober 2011 behandlade landstingsstyrelsen på sitt sammanträde ett utkast till
överenskommelse om mottagnings- och etableringsarbete för nyanlända flyktingar och
skyddsbehövande. Efter genomförd remiss har arbetsgruppen nu lagt fram ett förslag till
Regional överenskommelse om mottagnings- och etableringsarbete för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande för Jämtlands län (RÖK).
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
• Jämtlands läns Landsting
• 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
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länet som skapar mervärde och utgör en plattform för prioritering av insatser till ett
samordnat utvecklingsarbete över kommungränserna och över myndighetsgränserna.

Beslutsunderlag
Förslag till Regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting tecknar Regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting tecknar Regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län enligt utarbetat förslag.

§ 370 Omfördelning av årsarvode i landstingsstyrelsen Robert Uitto (LS/140/2011)
Ärendebeskrivning
Robert Uitto (S), ledamot i landstingsstyrelsen, meddelar att han på grund av sitt uppdrag som ordförande i Regionförbundet Jämtlands län avsäger sig 50 % av sitt arvode
som landstingsråd för år 2012. R Uittos avsagda arvode ska fördelas så att Ann-Marie
Johansson får 15 %, Anna Hildebrand och Monalisa Norrman 10 % vardera. Den resterande delen används för ersättningen till årsarvodet för ordförande i personalpolitiska
utskottet.
Det finns inga regler som hindrar att Robert Uitto avsäger sig sitt delar av sitt årsarvode.
Enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting kan landstingsstyrelsen göra omfördelningar av årsarvodet upp till ett år.

Beslutsunderlag
Omfördelning av årsarvode i landstingsstyrelsen för R Uitto, 2011-12-06

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från och
med 2012-01-13 och så länge R Uitto innehar ordförandeuppdraget i Regionförbund
Jämtlands län men som längst till 2012-12-31. Omfördelningen görs till landstingsstyrelsens ledamöter Ann-Marie Johansson, 15%, Monalisa Norrman 10 % och Anna
Hildebrand 10%.

Yrkande
Finn Cromberger (FP) yrkar följande: ”Då beslutet kräver att arvodesbestämmelserna
för förtroendevalda ändras av landstingsfullmäktige kan inte landstingsstyrelsen i dag
fatta beslut i frågan. Jag yrkar att frågan om omfördelning av arvode avslås i avvaktan på
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att fullmäktige ändrar arvodesbestämmelserna.”

Proposition
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från och
med 2012-01-13 och så länge R Uitto innehar ordförandeuppdraget i Regionförbund
Jämtlands län men som längst till 2012-12-31. Omfördelningen görs till landstingsstyrelsens ledamöter Ann-Marie Johansson, 15%, Monalisa Norrman 10 % och Anna
Hildebrand 10%.

Reservation
Finn Cromberger (FP), Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M), Bernt Söderman
(C) och Marianne Larm-Svensson (C) reserverar sig mot beslutet och anför följande:
Nedanstående reservation lämnades in i januari 2011. Vi har nu fått bekräftat det vi
antydde då, nämligen att beslutet ej var tillfälligt utan förmodligen sträcker sig över hela
mandatperioden vilket är i strid med landstingets regelsystem för förtroendevalda.
Därför upprepar vi vår reservation då förfarandet är i strid med de regler som fullmäktige har fastställt.
Reservation vid landstingsstyrelsens sammanträde den 26 januari 2011, § 12
”Vi reserverar oss mot beslutet och som skäl anför vi att inget tyder på att förslaget
bara sträcker sig över ett år utan kommer att fortsätta. Uitto är vald i Jämtlands Regionförbund för en mandatperiod som ju omfattar fyra år. Att då fördela de medel som
blivit ”över” då han minskat sin arbetstid från 100 till 50% på ettårsbasis är inte rätt.
Medlen borde i sin helhet gå tillbaka till landstingets verksamhet. Att plötsligt ”hitta”
två landstingsråd och en styrelseledamot att lägga merparten av medlen på är att gå
emot landstingsfullmäktiges beslut som ju redan ”lönesatt” dessa positioner. Dessutom
har ingenting framkommit om utökade arbetsuppgifter som motiverar höjningen.”

§ 371 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen 2011 (LS/3/2011)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2011-10-28
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2011-11-01
Beslut fattade av landstingsdirektör/ Bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Justerandes sign
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Omdisponering av medel för Mittnabo
Kostnadskrävande patienter, november 2011
Beslut fattade av ordförande/2:e vice ordförande
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Offentligägda Folkhögskolors Intresseförening
& Folkhögskoleföreningen inom SKL, Höstmöte i Stockholm 25 november 2011
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Konstutställning Nordiska Muséet 2011-09-21
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Huvudmannakonferens SKL folkh.skolor 2011-1021
Skrivelse: Synpunkter på flyglinjen Östersund-Luleå 2011-12-05
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 372 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen (LS/4/2011)
Länets Handikappråd: Protokoll från sammanträdet 2011-09-07
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2011-10-19
Etiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2011-11-02
Ungdomsrådet: Protokoll från sammanträdet 2011-11-10
Samordningsförbundet Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2011-11-18
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

ÄRENDEN TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE
§ 373 Försäljning av aktier i Länstrafiken i Jämtlands län
AB (LS/843/2011)
Ärendebeskrivning
I juni i år beslutade samtliga kommuner och landstinget att det från och med 2012-01-01
Justerandes sign
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är Regionförbundet Jämtlands län som också ska vara den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) ersätts nuvarande
trafikhuvudman med en ny myndighet. Myndigheten exklusivt ansvarar för samtliga
beslut i kollektivtrafikfrågor i regionen.
Enligt lagen kan myndigheten överlåta befogenheter att ingå avtal om allmän trafik till
ett aktiebolag. Då kan även befogenheter att upphandla och samordna tjänster överlåtas.
Myndigheten kan även överlämna sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till en
kommun i länet i fråga om kollektivtrafik som bedrivs inom den kommunens område .
I samband med beslutet fick kommun- respektive landstingsstyrelse i uppdrag att fatta
beslut om villkor för överförande av aktierna i Länstrafiken AB till Regionförbundet
efter en kompletterande utredning om alternativa lösningar. En tjänstemannagrupp har
arbetat med frågan och föreslår nu att Regionförbundet Jämtlands län får köpa aktierna i
Länstrafiken AB till bokfört värde.

Beslutsunderlag
Brev till kommunerna om försäljning av aktier i Länstrafiken AB
PM om försäljning av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet
PM om överföring av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen överlåter aktierna i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län (antal aktier 4000) till bokfört värde.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Regionförbundet Jämtlands län får ta upp lån på högst 8 miljoner kronor
för finansiering av köp av aktier i Länstrafiken AB,
b. Jämtlands läns landsting lämnar ett räntefritt lån till Regionförbundet
Jämtlands län med fyra miljoner kronor (4 000 000 kronor) samt att
villkor för amortering tas upp till förhandling 2013,
c. Om utdelning från bolaget sker till Regionförbundet på grund av att
aktiekapitalet satts ned i bolaget ska utdelningen användas till amortering
på lånet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen överlåter aktierna i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län (antal aktier 4000) till bokfört värde.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Regionförbundet Jämtlands län får ta upp lån på högst 8 miljoner
kronor för finansiering av köp av aktier i Länstrafiken AB.
b. Jämtlands läns landsting lämnar ett räntefritt lån till Regionförbundet
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Jämtlands län med fyra miljoner kronor (4 000 000 kronor) samt att
villkor för amortering tas upp till förhandling 2013.
c. Om utdelning från bolaget sker till Regionförbundet på grund av att
aktiekapitalet satts ned i bolaget ska utdelningen användas till
amortering på lånet.

§ 374 Informationer
Tisdagen den 13 december
•
•
•
•
•
•
•
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Årsavtal Jamtli (Ingrid Printz)
Information om överföring av verksamhet till regionförbundet (Ingela Jönsson)
Uppsägning av "Överenskommelse om hyra för Solliden m.m." (Ingela Jönsson)
Överlåtelse av aktier i Länstrafiken AB
Information från Regionförbundet Jämtlands län (Robert Uitto)
Information om regionfrågan (Robert Uitto)
Remiss: Betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (Anna-Karin Matsson)
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