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

Följande ärenden utgår:
Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar på motion från Bernt
Söderman (C), om systematisk och utvecklad medborgardialog (LS/325/2012)
Regler för betalning och krav (LS/621/2012)
Följande extra ärende tas upp:
Initiativärende från Bernt Söderman (C) om ekonomiska prognosen för 2012
(LS/500/2012)
Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 97 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/158/2012)
Inera AB
Marianne Ottersgård informerar om Inera AB.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamöterna ställer frågor och diskuterar enskilda punkter. Styrelsen tackar för informationen.
Regionförbundet Jämtlands län
Regionförbundsdirektör Anders Byström och Håkan Lundmark informerar om framtagandet av strategier 2012-2013. Följande punkter presenteras:
Summering av uppdrag och förutsättningar:
Regionalt tillväxtarbetet är förbundets centrala uppgift.
En ny ramperiod börjar 2014 och framtagandet av ett antal strategidokument – som
tar sin utgångspunkt i EU 2020, nationella och länsvisa strategier – syftar till att den
kommande ramperioden i länets ska präglas av motiverade och prioriterade insatser
med fokus på jobbskapande, innovation, integration och hållbarhet.
Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin ska omfatta en karaktärisering av länet som utvecklingsarena. Via styrdokument kan länet i ett brett partnerskap besluta
rörande prioriteringar och satsningar för kommande ramperiod. Konkretisering sker i
operativa program.
Genomgång av aktuella strategier 2012-2012
Justerandes sign

Justerandes sign
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Håkan Lundmark informerar om arbetet med framtagandet av operativt program för
livslångt lärande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamöterna ställer frågor och diskuterar enskilda punkter. Styrelsen tackar för informationen.
Regionförbundet Jämtlands län - Uppföljning av första kvartalet 2012 presenteras
av Marianne Ottersgård.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamöterna ställer frågor och diskuterar enskilda punkter. Styrelsen tackar för informationen.

§ 98 Styrelsens begäran om yttranden och upplysningar
från nämnder och beredningar
Verksamhetsplan 2012 – Beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningens sekreterare Monica Byvald informerar om beredningens verksamhetsplan
och om Medborgardialog ungas hälsa.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamöterna ställer frågor och diskuterar enskilda punkter. Styrelsen tackar för informationen.

§ 99 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/156/2012)
E-hälsa, Vården på webben och patientinformation
En lägesrapport presenteras av Marit Nilsson och Gun Råberg Kjellerstrand.
Bland annat presenterades följande punkter:
Vad är genomfört?
Sjunet 2000
1177 sjukvårdsrådgivningen pilotlandsting 2004
HSA 2008
Video- och distansmötestjänst 2008
SITHS till all personal våren 2011
Elektronisk födelseanmälan 2011
Elektroniska sjukintyg och fråga-svar 2011
Eira tillgänglig via Sjukhusbiblioteket
Vårdhandboken tillgänglig på Insidan
Justerandes sign

Justerandes sign
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1177.se, MVK
Vad pågår?
på
Inloggning SITHS i Citrix pågår
Inloggning SITHS i VAS maj
Pascal start dos-förskrivning maj
NPÖ driftsstart månadsskiftet augusti/september
Anpassning av VAS till Patentdatalagen
Etapp 1 i augusti/september med samtycke, spärr och sammanhållen journal
SIL mitten/slutet av november
Det fortsatta arbetet:
Infektionsverktyget pilot under 2013
Pascal öppenvård första halvåret 2013
Säkerhetstjänsterna lokalt för vårdsystem
Kommunerna anslutna till NPÖ
Samverkan med kommunerna: SVOM och Barnarenan
Eva Olsson informerar om Barnarenans senaste två möten under våren 2012. Bland
annat presenterades följande punkter:
• Barnfattigdom samt avgifter och kostnader i kommuner och landsting
• Regionala avtal och överenskommelser – se www.jll.se/samverkan
• Barns rättigheter, gemensam konferens i Östersund till hösten
• Evidensbaserad socialtjänst för barn och unga
Anna Kerstin Lejonklou informerar om SVOM:s senaste sammanträden och frågorna
som behandlades där.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamöterna ställer frågor och diskuterar enskilda punkter. Styrelsen tackar för informationen.

§ 100 Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/159/2012)
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson rapporterar att utskottet inte har haft sammanträde sedan senaste
styrelsesammanträde men att utskottet har haft träff med ideella länsorganisationer,
bland annat Röda korset om aktiviteter i sjukhusreceptionen. En arbetsgrupp har bildats
med var sin representant från organisationerna samt Ann-Marie Johansson som representant för landstinget. Arbetet inleddes med att representanterna till nästa träff skulle
fundera på vad de kan bidra med.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Personalpolitiska utskottet
Sammanträdet den 13 april utgick på grund av ärendebrist.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud informerar från ekonomiutskottets senaste sammanträde. Bland annat
diskuterades: handlingsplaner för centrumen, rapport om Nysam, vårproposition,
Landstingsplan – behovsanalys och strategisk utvecklingsplan som ska diskuteras med
beredningarna. Vidare presenterades en genomgång av verksamhetsplan för landstingsdirektören och förslag till fastighetsinvestering. Revidering av pensionsreglemente behövs och ärendet kommer så småningom som beslutsärende till landstingsstyrelsen.

§ 101 Landstingsdirektörens rapport (LS/160/2012)
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om den utsända sammanställningen Direktörens rapport, april 2012, över pågående aktiviteter i centrumen, ledningsstaber samt
fastigheter och investeringar. Ledamöterna ställer frågor till landstingsdirektören.
Ekonomichefen presenterar månadsrapport april 2012 med fortsättningsvis besvärligt
ekonomiskt läge.
Utfall per centrumen redovisas och centrumscheferna svarar på frågor.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen konstaterar att det ekonomiska läget för landstinget fortfarande är allvarligt.
Styrelsen uppdrar till direktören att till delårsbokslutet presentera handlingsplaner inom
tilldelad ram. Direktören får vidare i uppdrag att särskilt belysa utvecklingen inom riksoch regionsjukvården.

§ 102 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från ungdomstinget 2012 om Bättre hjälp till
sjuka ungdomar (LS/618/2012)
Ärendebeskrivning
Den 14-15 februari 2012 genomfördes landstingets ungdomsting. En av de motioner
som inkommit till ungdomstinget handlade om bättre hjälp till sjuka ungdomar.
Motionen diskuterades i en gemensam debatt mellan ungdomstinget och landstingsfullmäktige. Svar på motionen ska beslutas i landstingsfullmäktige.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 april fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast juni 2012.

Beslutsunderlag
Motion till ungdomstinget om Bättre hjälp till sjuka ungdomar
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2012-02-15 § 33
Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
30 maj 2012 ta fram ett svar till motionen om bättre hjälp till sjuka ungdomar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
30 maj 2012 ta fram ett svar till motionen om bättre hjälp till sjuka ungdomar.

§ 103 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på motion från ungdomstinget 2012 om Fler drop-in tider
på Ungdomsmottagningen (LS/563/2012)
Ärendebeskrivning
Den 14-15 februari 2012 genomfördes landstingets ungdomsting. Ungdomstinget diskuterade och beslutade då om motioner som inkommit till tinget från gymnasieungdomar i Jämtlands län.
Ungdomstinget biföll en motion om Ungdomsmottagningen som skickats in av några
elever vid Jämtlands Gymnasium Bräcke. Motionärerna yrkar att mer resurser avsätts till
Ungdomsmottagningen så att de kan erbjuda fler tidsbokningar och drop-in tider.
Motionen har nu lämnats in till landstinget.
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18 april 2012 att fördela
motionen till landstingsstyrelsen. Svaret ska behandlas på landstingsfullmäktige senast
den 20 juni 2012.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Ungdomstinget 2012-02-14—15 § 10 - Motion nr. 1 Fler drop-in
tider på Ungdomsmottagningen

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
30 maj 2012 ta fram ett förslag till svar på ungdomstingets motion om fler drop-in tider
på ungdomsmottagningen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
30 maj 2012 ta fram ett förslag till svar på ungdomstingets motion om fler drop-in tider
på ungdomsmottagningen.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 104 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på motion från Ungdomstinget 2012 om Tandvård
(LS/564/2012)
Ärendebeskrivning
Den 14-15 februari 2012 genomfördes landstingets ungdomsting. Ungdomstinget diskuterade och beslutade då om motioner som inkommit till tinget från gymnasieungdomar i Jämtlands län.
Ungdomstinget biföll, med tillägg, en motion om Tandvård som skickats in av några
elever vid Dille Gård Naturbruksgymnasium. Motionärerna yrkar att kostnaderna ska
sänkas eller att ungdomar upp till 25 års ålder och pensionärer ska få fri tandvård en
gång per år. Ungdomstingets tillägg till motionärernas yrkande var att kostnaderna för
tandvård bör reduceras för pensionärer och studenter. Motionen har nu lämnats in till
landstinget.
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18 april 2012 att fördela
motionen till lanstingsstyrelsen. Svaret ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den
20 juni 2012.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Ungdomstinget 2012-02-14--15 § 23 – Motion nr. 17 Tandvård.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
30 maj 2012 ta fram ett förslag till svar på ungdomstingets motion om tandvård.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
30 maj 2012 ta fram ett förslag till svar på ungdomstingets motion om tandvård.

§ 105 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Mats El Kott (FP) och Lise HjemgaardSvensson (M) om friskvårdspeng (LS/497/2012)
Ärendebeskrivning
Mats El Kott (FP) och Lise Hjelmgaard-Svensson (M) har lämnat in en motion till
landstingsfullmäktige om friskvårdspeng.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 april 2012 fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast oktober 2012.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Motion från Mats El Kott (FP) och Lise Hjelmgaard-Svensson (M) om friskvårdspeng.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsens sammanträde den 27-28 september 2012 ta fram förslag till svar på motionen
om friskvårdspeng.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsens sammanträde den 27-28 september 2012 ta fram förslag till svar på motionen
om friskvårdspeng.

§ 106 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Finn Cromberger (FP) om inrättande av ungdomsavtal i landstinget med syfte att få in fler ungdomar
på arbetsmarknaden (LS/531/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om inrättande
av ungdomsavtal i landstinget med syfte att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 april fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast oktober 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om inrättande av ungdomsavtal i landstinget med
syfte att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsens
sammanträde den 27-28 september 2012 ta fram ett förslag till svar på motionen om
inrättande av ungdomsavtal i landstinget med syfte att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden.

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) yrkar att personalpolitiska utskottet får i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på motionen om inrättande av ungdomsavtal i landstinget med syfte att få in
fler ungdomar på arbetsmarknaden.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och landstingsdirektörens
förslag och finner Bengt Bergqvists yrkande antaget.
Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger personalpolitiska utskottet i uppdrag att senast till landstingsstyrelsens sammanträde den 27-28 september 2012 ta fram ett förslag till svar på
motionen om inrättande av ungdomsavtal i landstinget med syfte att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden.

§ 107 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Monica Hallquist och Mikael Abramsson (S)
om samverkan för att säkerställa barn och ungas hälsa
(LS/600/2012)
Ärendebeskrivning
Monica Hallquist (S) och Mikael Abramsson (S) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om samverkan för att säkerställa barn och ungas hälsa.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 april 2012 fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast oktober 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Monica Hallquist (S) och Mikael Abramsson (S) om samverkan för att
säkerställa barn och ungas hälsa.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsens
sammanträde den 27-28 september 2012 ta fram förslag till svar på motionen om samverkan för att säkerställa barn och ungas hälsa
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsens sammanträde den 27-28 september 2012 ta fram förslag till svar på motionen om
samverkan för att säkerställa barn och ungas hälsa.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 108 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Thomas Andersson (C) om att utlysa en
tävling i länet om smartaste "app" för vårdfrågor - App rå
på (LS/613/2012)
Thomas Andersson (C) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att utlysa
en tävling i länet om smartaste "app" för vårdfrågor - App rå på.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 april 2012 fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast oktober 2012.

Beslutsunderlag
Motion från Thomas Andersson (C) om att utlysa en tävling i länet om smartaste "app"
för vårdfrågor - App rå på.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsens
sammanträde den 27-28 september 2012 ta fram förslag till svar på motionen om
smartaste "app" för vårdfrågor - App rå på.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsens sammanträde den 27-28 september 2012 ta fram förslag till svar på motionen om
smartaste "app" för vårdfrågor - App rå på.

§ 109 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
medborgarförslag från Anette Bornhov om lustgasdestruktionsanläggning på förlossningen Östersunds
sjukhus (LS/526/2012)
Ärendebeskrivning
Anette Bornhov har lämnat in ett medborgarförslag om att installera en lustgasdestruktionsanläggning på förlossningen Östersunds sjukhus.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 18 april fördelat medborgarförslaget
till landstingsstyrelsen. Medborgarförslaget ska senast besvaras oktober 2012.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anette Bornhov om lustgasdestruktionsanläggning på
förlossningen Östersunds sjukhus
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen

2012-04-24--25

Landstingsdirektörens förslag
Landstingstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
27-28 september 2012 ta fram ett förslag till svar på medborgarförslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
27-28 september 2012 ta fram ett förslag till svar på medborgarförslaget.

§ 110 Uppdrag till landstingsdirektören att tillsammans
med fullmäktiges presidium föreslå detaljerade direktiv
och resurser till en särskild beredning för översyn av den
politiska organisationen efter 2014 (LS/620/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting ser löpande över sin organisation och det gäller också den politiska organisationen. Den senaste översynen gjordes inför mandatperioden 2011-2014.
Landstingsfullmäktige har den 18 april beslutat att en särskild beredning ska inrättas
med uppgift att se över den politiska organisationen i Jämtlands läns landsting inför
kommande mandatperiod 2015-2018. Beredningen ska lämna förslag på politisk organisation till landstingsfullmäktige senast november 2013.
I samråd med fullmäktiges presidium måste landstingsstyrelsen föreslå detaljerade direktiv och resurser för beredningen. Förslaget ska presenteras på landstingsfullmäktige i
juni 2012.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från landstingstingsfullmäktige 2012-04-18

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att tillsammans med fullmäktiges
presidium föreslå detaljerade direktiv och resurser till en särskild beredning för översyn
av den politiska organisationen efter 2014, till landstingsstyrelsens sammanträde den 30
maj 2012.

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) yrkar att landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med fullmäktiges presidium föreslå detaljerade direktiv och resurser till en särskild
beredning för översyn av den politiska organisationen efter 2014, till landstingsstyrelsens
sammanträde den 30 maj 2012.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen

2012-04-24--25

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

Landstingsstyrelsen ger landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att tillsammans med
fullmäktiges presidium föreslå detaljerade direktiv och resurser till en särskild beredning
för översyn av den politiska organisationen efter 2014, till landstingsstyrelsens sammanträde den 30 maj 2012.

§ 111 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på revisorernas granskning av tjänsteresor inom
Jämtlands läns landsting (LS/576/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat landstingets tjänsteresor. Den övergripande revisionsfrågan har varit att undersöka om landstingsstyrelsen har en god intern kontroll
och om den är tillfredställande avseende handläggning av resor. Granskningen omfattar
beställningsrutiner, kontroll av fakturor och om reseräkningar innehåller information i
enlighet med regelverk samt om reglerna för resor efterlevs.
Revisorerna har begärt svar på granskningen senast den 3 augusti 2012. Då landstingsstyrelsens första sammanträde efter sommaren inte äger rum förrän den 28 augusti 2012
bör anstånd begäras till den 7 september.

Beslutsunderlag
Granskning av tjänsteresor

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen begär anstånd hos landstingets revisorer om att lämna svar
på granskningen till den 7 september 2012.
2. Landstingsstyrelsen ger personalpolitiska utskottet i uppdrag att till landstingsstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2012 lämna förslag till landstingsstyrelsens svar till landstingets revisorer på granskning av tjänsteresor.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen begär anstånd hos landstingets revisorer om att lämna svar
på granskningen till den 7 september 2012.
2. Landstingsstyrelsen ger personalpolitiska utskottet i uppdrag att till landstingsstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2012 lämna förslag till landstingsstyrelsens svar till landstingets revisorer på granskning av tjänsteresor.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
granskning av läkemedel i äldrevården (LS/599/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har genomfört en granskning av läkemedelsförskrivning vid
kommunernas särskilda boenden för äldre. Granskningen har genomförts tillsammans
med revisorerna i tre av länets kommuner, Östersund, Krokom och Strömsund.
Granskningen är i stora delar en uppföljning av de två tidigare utförda granskningarna
av läkemedel i äldrevården.
Revisorerna har begärt svar senast den 3 augusti 2012. Landstingsstyrelsen behöver tid
på sig för att lämna svar på granskningen till sammanträdet den 28 september 2012.
Anstånd bör begäras av revisionen till 12 oktober 2012.

Beslutsunderlag
Granskning av läkemedel i äldrevården

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen begär anstånd hos landstingets revisorer om att lämna svar
på granskningen till den 12 oktober 2012.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den
28 september 2012 lämna förslag till landstingsstyrelsens svar till landstingets revisorer på granskning av läkemedel i äldrevården.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen begär anstånd hos landstingets revisorer om att lämna svar
på granskningen till den 12 oktober 2012.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet
den 28 september 2012 lämna förslag till landstingsstyrelsens svar till landstingets revisorer på granskning av läkemedel i äldrevården.

§ 113 Svar på landstingets revisorers granskning av
primärvården inom hälsovalsmodellen (LS/96/2012)
Ärendebeskrivning
Lanstingets revisorer har granskat primärvården i syfte att svara på om landstingsstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av primärvården inom modellen för
hälsovalet, inkluderat externa vårdgivare. De övergripande revisionsfrågorna har varit att
undersöka om mål och uppdrag är tydligt angivna, om ansvar för att mål och uppdrag
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2012-04-24--25

nås är tydligt, om uppföljning sker på tillfredsställande sätt och nödvändiga åtgärder
vidtas, om telefonsystemet Callguide används på ett ändamålsenligt sätt, om det finns en
tillfredställande kontroll av leverantörsfakturor från externa utförare samt om det finns
beredskap inom landstinget att vid behov återta verksamheter från privata utförare.
Granskningen har omfattat dokumentstudier , intervjuer med representanter från beställarenheten, chefer inom närvårdsområde Östersund, verksamhetsområdeschef för
landstingsdriven primärvård, projektledare för Callguide, landstingets ekonomichef,
biträdande landstingsdirektör samt en landstingsstyrelseledamot. Utöver detta har kontakter skett via telefon och e-post med representanter från primärvårdsstaben, hälsooch sjukvårdsstaben, telesupport, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting. Granskningen har också omfattat en enkätundersökning ställd till samtliga chefer
inom hälsovalet, totalt 21 enkäter med 100% svarsfrekvens.
Ett förslag till svar har utarbetats inom landstingsdirektörens stab.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på revisorernas granskning av primärvården inom hälsovalsmodellen.
Revisorernas rapport - Granskning av primärvården inom hälsovalsmodellen.

Landstingsdirektörens förslag
Svar avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar att under stycket Landstingsstyrelsens kommentar till
”Förbättringsåtgärder avseende personalens arbetsmiljö bör omgående undersökas och
nödvändiga åtgärder vidtas” görs följande tillägg: ”Det pågår ett arbete för en ny struktur i Östersunds primärvårdsområde, vilket vi ser kommer att påverka arbetsmiljön positivt.”
Bernt Söderman (C) yrkar att under stycket Landstingsstyrelsens kommentar till ”Översyn av ersättningsnivåerna inom kapiteringsmodellen bör genomföras” görs följande
tillägg: ”Att Östersunds närvårdsområde är underfinansierat, är ett felaktigt synsätt. Med
nuvarande struktur och verksamhet har området svårt att nå balans i ekonomin. Översyn pågår med målet att nå ekonomisk balans.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands tilläggsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans tilläggsyrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag med ovan antagna tillägg.

§ 114 Svar på remiss: Betänkandet Åtgärder mot fusk och
felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6
(LS/337/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har fått tillfälle att yttra sig över betänkandet Åtgärder mot fusk
och felaktigheter med assistansersättning, SOU 1212:6. I betänkandet föreslås ett antal
ändringar för att komma tillrätta med de problem som finns. Det föreslås bland annat
krav på personlig och ekonomisk lämplighet för den som vill driva verksamhet enligt
LSS, att tillstånd ska kunna återkallas om tillståndshavaren visar sig inte uppfylla kraven,
att assistansersättning ska bara få utbetalas till vissa i lagen angivna personer och att
assistansanordnare blir uppgiftsskyldiga gentemot Försäkringskassan. Det föreslås vissa
villkor för att ersättning ska lämnas för personlig assistans, till exempel att assistenten
inte får vara god man, förvaltare eller ombud för den försäkrade, inte vara under 18 år
och inte heller till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande sakna arbetsförmåga.
Möjligheterna till att rikta återkrav av felaktigt utbetalad ersättning utsträcks till bland
andra vårdnadshavare som tagit emot ersättning för ett barn. Anmälningsskyldigheter
införs för att underlätta myndighetssamarbete och upptäckt av felaktigheter.
Landstinget instämmer i de förslag som lämnas i betänkandet. Landstinget vill dock
lämna vissa påpekanden kring de medicinska underlagen, rättssäkerheten för den
enskilde och barnkonventionens krav. Ett förslag till yttrande har utarbetats inom
Centrum för barn, kvinna och psykiatri.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på remiss: Betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med
assistansersättning, SOU 1212:6
Sammanfattning av Betänkande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning, SOU 1212:6

Landstingsdirektörens förslag
Svar på betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning, SOU
1212:6 lämnas till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar på betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning, SOU
1212:6 lämnas till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115 Svar på remiss – Förslag avseende landsting,
regioners och kommuners samarbete inom
eHälsoområdet (LS/444/2012)
Ärendebeskrivning
Det hittillsvarande samarbetet inom eHälsoområdet inom ramen för Center för eHälsa i
samverkan (CeHis) startade år 2007 och den nu aktuella handlingsplanen gäller perioden
2010-2012. Inför fortsatt gemensamt arbete mellan landsting, regioner och kommuner
har ett underlag till handlingsplan för perioden 2013-2018 utarbetats.
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på Förslag angående landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet .

Beslutsunderlag
Förslag till svar på remiss - Förslag avseende landsting, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet
Remiss - Förslag avseende landsting, regioners och kommuners samarbete inom
eHälsoområdet
Remissutgåva Handlingsplan eHälsa 2013-2018

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting avger remissvar enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting avger remissvar enligt utarbetat förslag.

§ 116 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av
landstingsstyrelsens beslut 2011 § 177, om hantering av
betalning i sjukhusentrén (LS/1072/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslut om hantering av betalning i sjukhusentrén har överklagats.
Klaganden har anfört att beslutet strider mot lag eftersom sedlar och mynt är lagliga
betalningsmedel och har yrkat att det ska upphävas. Landstingsstyrelsen har bestridit
överklagandet och lämnat två yttrande i målet. Landstingsstyrelsens beslut innebär att
sedlar och mynt inte ska få användas för betalning i receptionen i Östersunds sjukhus.
Patienterna erbjuds i stället att få faktura eller betala med kort. Skälen för detta är att det
kan innebära både säkerhetsrisker för personal, investeringskostnader för säkerhetslösningar och transporter av sedlar samt ökade köbildningar vid kassafunktionerna Även
om lagen föreskriver att sedlar och mynt utgivna av Sveriges riksbank är lagliga betalningsmedel innebär inte det att betalning med kontanter behöver accepteras i alla sammanhang.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Förvaltningsrätten i Härnösand har meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten har bifallit
överklagandet och upphävt landstingsstyrelsen beslut. Landstingsstyrelsen har överklagat Förvaltningsrättens dom till kammarrätten och begärt anstånd med att utveckla
grunderna för prövningstillstånd och överklagande. Kammarrätten har beviljat anstånd
med att inkomma med utveckling av grunderna för talan till den 25 april 2012. Ett förslag till överklagande har upprättats inom Ledningsstab sekretariat.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrätten i Härnösands dom meddelad 2012-03-19 i mål 1865-11.
För slag till skrivelse med utveckling av grunderna för ansökan om prövningstillstånd
och överklagande av Förvaltningsrättens dom.

Landstingsdirektörens förslag
1. Jämtlands läns landsting lämnar skrivelse med utveckling av grunderna för ansökan om prövningstillstånd och överklagandet av Förvaltningsrättens dom till
Kammarrätten i Sundsvall enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Jämtlands läns landsting lämnar skrivelse med utveckling av grunderna för
ansökan om prövningstillstånd och överklagandet av Förvaltningsrättens dom
till Kammarrätten i Sundsvall enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Finn Cromberger (FP), Christer Siwertsson (M), Lars-Eric Bergman (M), Berit
Johansson (C) och Bernt Söderman (C) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Vi, ledamöter i FP, M och C (alliansen), deltar inte i beslutet då vi redan tidigare har
varit emot att överklaga domslutet.
Finn Cromberger (FP), Christer Siwertsson (M), Lars-Eric Bergman (M), Berit
Johansson (C) och Bernt Söderman (C)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117 Avsägelse bostadsrätt (LS/550/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har hyrt en lokal för tandvård på Allégatan i Östersund sedan
början av 50-talet. I mitten på 70-talet behövde verksamheten mer lokalyta och ytan
utökades då genom att en bostadsrätt på 32 m² införlivades i lokalytan (Bilaga 1 och 2).
Lokalen är nu uppsagd och verksamheten har flyttat den 21 december 2011.
Jämtlands läns landsting är överens med bostadsrättsföreningen HSB Östersund-Björktrasten nr 5 att det är möjligt att avsäga sig bostadsrätten och därmed överlåta den till
bostadsrättsföreningen med villkoret att landstinget slipper återställa lägenheten i ursprungligt skick.

Beslutsunderlag
Ritning över bostadsrätt

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting avsäger sig utan ersättning bostadsrätten till lägenhet med
nummer 44-2516-1-5-2 med adress Allégatan 43 Östersund tillhörande bostadsrättsföreningen HSB Östersund - Björktrasten nr 5.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting avsäger sig utan ersättning bostadsrätten till lägenhet med
nummer 44-2516-1-5-2 med adress Allégatan 43 Östersund tillhörande bostadsrättsföreningen HSB Östersund - Björktrasten nr 5.

§ 118 Förslag om att inrätta projektet Jamtli kulturarvslyft (LS/414/2012)
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Jamtli har ansökt hos huvudmännen om bidrag till att inrätta ett projekt Jamtli
Kulturarvslyft. Riksdagen beslutade i samband med statsbudgeten för 2012 om en särskild satsning där man vill kombinera bevarande av kulturarv med sysselsättningsåtgärder. Satsningen, som pågår under åren 2012 - 2014 och benämns Kulturarvslyftet, syftar
till att ge personer som står långt från arbetsmarknaden ett meningsfullt och utvecklande
arbete och att bygga upp kunskap om, vårda och tillgängliggöra kulturarvet och kulturmiljön.
Stiftelsen Jamtli har planer på att inrätta ett regionalt projekt Jamtli kulturarvslyft med
syftet att bevara regionens kulturarv på Jamtli såväl som i regionen och bereda unga
människor meningsfullt arbete. De statliga anslagen räcker inte till full kostnadstäckning
för de anställningar som kan komma ifråga. Stiftelsen Jamtli frågar därför om Jämtlands
läns landsting och Östersunds kommun som huvudmän för stiftelsen kan lämna anslag
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen

till satsningen. För ett projekt omfattande 24 personer skulle anslaget behöva uppgå till
ca 2 450 000 kronor.
Jämtlands läns landsting och Östersunds kommun har diskuterat ansökan i den gemensamma samrådsgruppen ZÖ men konstaterar att det i det rådande ekonomiska läge inte
finns utrymme för ett anslag till detta.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till Jamtli kulturarvslyft.

Landstingsdirektörens förslag
Stiftelsen Jamtlis ansökan om bidrag till projektet Jamtli kulturarvslyft beviljas inte.

Yrkanden
Lars-Eric Bergman (M) yrkar att Jamtlis ansökan om bidrag till projektet kulturarvslyft
bilviljas och att satsningen finansieras via motsedda kostnader med framtida möjlighet
att söka bidrag från lämpliga fonder.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Lars-Eric
Bergmans yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Stiftelsen Jamtlis ansökan om bidrag till projektet Jamtli kulturarvslyft beviljas inte.

Reservation
Christer Siwertsson (M), Lars-Eric Bergman (M), Finn Cromberger (FP), Berit
Johansson (C) och Bernt Söderman (C) reserverar sig mot beslutet och meddelar att de
avser att komma in med en skriftlig reservation.
Följande skriftlig reservation har lämnats in före protokollets justering:
”Kulturarvslyftet är ett viktigt uppdrag för landets museer. Att koppla detta av regeringen viktiga projekt mot de personer som står längst bort från arbetsmarknaden, bland
annat ungdomar, är behjärtansvärt. För Jamtlis del skulle detta ha inneburit 24 ytterligare anställda. I tillägg hade det också inneburit ökade skatteintäkter till landstinget.
Skatteintäkter som skulle ha överstigit den dryga miljon som Jamtli sökt hos landstinget, som ett extra bidrag, utöver det staten bidrar med för att kunna genomföra aktuellt projekt.
Vi allianspartier ser den politiska landstingsmajoriteten, (S, V och Mp) motvilja till detta
som ett försök att sabotera regeringens så kallade arbetslinje och i denna deras iver, är
man uppenbarligen beredda att offra 24 personers drömmar om ett arbete att kunna gå
till och känna gemenskap i. Uppenbarligen anser S, V och Mp att politisk retorik går
Justerandes sign
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före arbete till alla.”
Christer Siwertsson (M), Lars-Eric Bergman (M), Finn Cromberger (FP), Berit
Johansson (C) och Bernt Söderman (C).

§ 119 Säkerhetsskyddsplan för Jämtlands läns landsting
(LS/571/2012)
Ärendebeskrivning
En ny plan för säkerhetsskydd för Jämtlands läns landsting har utarbetats utifrån de
gällande författningskrav som redovisas i planen.
Genomförd säkerhetsanalys visar att det är inom verksamhet med anknytning till riskoch sårbarhetsanalyser, planläggning för kris- och katastrofmedicinsk beredskap och
inför höjd beredskap som författningskraven tillämpas. De skyddsåtgärder som krävs
vid Jämtlands läns landsting är främst av administrativ karaktär. Det innebär inplacering
av tjänster i säkerhetsklass, säkerhetsprövning inkluderande registerkontroll, informationshantering, tillträdesbegränsning och uppföljning. Information med bäring på
”rikets säkerhet” bearbetas ej i den gemensamma IT-infrastrukturen.
En ny säkerhetsskyddsplan innebär att tidigare plan för säkerhetsskydd vid Jämtlands
läns landsting (Dnr LS/854/2001), som fastställdes av landstingsstyrelsen den 20
december 2001 § 168, kan upphävas.

Beslutsunderlag
Förslag till Säkerhetsskyddsplan för Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen antar Säkerhetsskyddsplan för Jämtlands läns landsting
enligt utarbetat förslag.
2. Säkerhetsskydd vid Jämtlands läns landsting med dnr LS/854/2001 upphävs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen antar Säkerhetsskyddsplan för Jämtlands läns landsting
enligt utarbetat förslag.
2. Säkerhetsskydd vid Jämtlands läns landsting med dnr LS/854/2001 upphävs.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120 Strategi för fastighets- och lokalförsörjning samt
för lokaluthyrning (LS/1247/2011)
Ärendebeskrivning
En strategi för lokalförsörjning och lokaluthyrning har upprättats. De policys som ligger
till grund för strategin är policyn för fastighet och lokalförsörjning (LS 1060/2011) och
policyn för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting (LS 12/2011) som fastställts av Landstingsfullmäktige.
Strategin ska visa hur lokalförsörjnings- och lokaluthyrningsfrågor ska hanteras utifrån
ovanstående policys på ett totalekonomiskt och effektivt sätt utifrån de behov som
landstinget har för att fullfölja sitt uppdrag.
Grunden i lokalförsörjningen är att samtliga verksamheter ska ha ändamålsenliga lokaler
och att lokalerna nyttjas optimalt. Lokalbehovet förändras över tid beroende på hur vården utvecklas, politiska beslut som ändrar uppdraget samt olika yttre omständigheter till
exempel lagar och regler.

Beslutsunderlag
Förslag till strategi för fastighets- och lokalförsörjning.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen antar Strategi för fastighets- och lokalförsörjning enligt förslag.

Yrkanden
Lena Bäckelin (S) yrkar på följande ändringar under rubriken 5.4 Regional utveckling
och skolor. Sista meningen stryks. I andra meningen ändras formuleringen till: ”Delar av
verksamheten bedrivs i lokaler som ägs av Jämtlands läns landsting.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Lena Bäckelins ändringsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen antar Strategi för fastighets- och lokalförsörjning med ovan antagna ändringar.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121 Årets folkhälsoinsats 2012 (LS/38/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Beredningen för demokrati och folkhälsa, 2012-03-14 § 17,
Årets folkhälsoinsats

Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats” är avsett att tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom
Jämtlands län.
Priset delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom området folkhälsa. Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa och
förebygger ohälsa. Insatser ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande
samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
Beredningen har i uppdrag att till landstingsstyrelsen föreslå kandidat till Årets Folkhälsoinsats 2012. 24 nomineringar har inkommit. Priset är 10 000 kr. Beredningen har med
sakstöd från Folkhälsocentrum tagit fram ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats ”Årets folkhälsoinsats”

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsstyrelsen
Årets Folkhälsoinsats 2012 går till Östersunds Bugg och Rock´n roll Klubb, ÖBRK
Motivering: Östersunds Bugg och Rock’n Roll klubb är en ideell dansförening som förverkligar sin vision, dansglädje för alla, med syfte att främja danssporten. Föreningen är
ett socialt nätverk med stor gemenskap som binder samman dansintresserade över generationsgränser där alla kan delta utifrån sina personliga förutsättningar.
Föreningen sprider dansglädje bland barn och ungdomar i hela länet genom särskild
satsning via danspatrullen, en efterfrågad elevvårdande dansverksamhet i länets skolor.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsstyrelsen
Årets Folkhälsoinsats 2012 går till Östersunds Bugg och Rock´n roll Klubb, ÖBRK
Motivering: Östersunds Bugg och Rock’n Roll klubb är en ideell dansförening som förverkligar sin vision, dansglädje för alla, med syfte att främja danssporten. Föreningen är
ett socialt nätverk med stor gemenskap som binder samman dansintresserade över generationsgränser.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Föreningen sprider dansglädje bland barn och ungdomar i hela länet genom särskild
satsning via danspatrullen, en efterfrågad elevvårdande dansverksamhet i länets skolor.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Årets Folkhälsoinsats 2012 går till Östersunds Bugg och Rock´n roll Klubb, ÖBRK.
Motivering: Östersunds Bugg och Rock’n Roll klubb är en ideell dansförening som
förverkligar sin vision, dansglädje för alla, med syfte att främja danssporten. Föreningen är ett socialt nätverk med stor gemenskap som binder samman dansintresserade
över generationsgränser.
Föreningen sprider dansglädje bland barn och ungdomar i hela länet genom särskild
satsning via danspatrullen, en efterfrågad elevvårdande dansverksamhet i länets skolor.

§ 122 Valärenden 2012 (LS/49/2012)
Ärendebeskrivning
Marianne Larm-Svensson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i landstingsstyrelsen och ersättare i ekonomiutskottet. Vid landstingsfullmäktige den 17-18 april 2012
utsågs Thomas Andersson (C) till ny styrelseledamot i Larm-Svenssons ställe. Landstingstyrelsen behöver utse nya ersättare till ekonomiutskottet och till etiska utskottet.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen utser … till ny ersättare i ekonomiutskottet för tiden t.o.m. 2014-1231.
Landstingsstyrelsen utser … till ny ersättare i etiska utskottet för tiden t.o.m. 2014-1231.

Yrkanden
Berit Johansson (C) yrkar att Thomas Andersson (C) utses till ny ersättare i ekonomiutskottet för tiden t.o.m. 2014-12-31.
Berit Johansson (C) yrkar att Ingrid Kjellson (C) utses till ny ersättare i etiska utskottet
för tiden t.o.m. 2014-12-31.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Berit Johanssons yrkanden och finner båda antagna.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen utser Thomas Andersson (C) till ny ersättare i ekonomiutskottet
för tiden t.o.m. 2014-12-31.
Landstingsstyrelsen utser Ingrid Kjellson (C) till ny ersättare i etiska utskottet för tiden
t.o.m. 2014-12-31.

§ 123 Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar 2013
(LS/623/2012)
Ärendebeskrivning
Enligt punkt 4.3 i Reglemente för landstingsstyrelsen ska landstingsstyrelsen för varje
kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för 2013:
22-23 januari
19-20 februari
19-20 mars
23-24 april
28-29 maj
28 augusti
1-2 oktober
5-6 november
11 december
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för 2013:
22-23 januari
19-20 februari
19-20 mars
23-24 april
28-29 maj
28 augusti
1-2 oktober
5-6 november
11 december

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124 Initiativärende från Bernt Söderman (C) om
ekonomiska prognosen för 2012 (LS/500/2012)
Bernt Söderman (C) har lämnat in ett initiativärende till landstingsstyrelsen om den ekonomiska prognosen för 2012.
Bernt Söderman efterfrågar att landstingsdirektören redovisar i styrelsen vilka åtgärder
som vidtagits för att ge de förutsättningar som behövs för att uppnå målen om god
ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Bernt Söderman (C) om ekonomiska prognosen för 2012
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Initiativärendet anmäls och behandlas vid kommande styrelsesammanträde.

§ 125 Anmälan av delegationsbeslut till
landstingsstyrelsen 2012 (LS/19/2012)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2012-03-08, 2012-03-19,
2012-03-28, 2012-04-03
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Beviljad SAP, hösten 2011
Kostnadskrävande patienter mars, medicin
Omdisponering av landstingsbidrag från Centrum för medicinsk diagnostik och teknik
till köpande Centrum
Omdisponering till Landstingsdirektör med staber
Kostnadskrävande patienter mars, kirurgi
Omdisponering av medel för diabetestekniska hjälpmedel för perioden 120101-121231
Delegationsbeslut
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Susanne Wallner är beviljad att delta i Tillgänglighetsdagen 14/3 2012 Östersund
Berit Johansson är beviljad att delta i Nätverket Demokrati och Hälsa i Stockholm 2627/4-12
Thomas Hägg är beviljad att delta i Seminarium om IT-verktyg för medborgardialog
i Stockholm 3/5 2012
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 126 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen (LS/20/2012)
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans: Protokoll från sammanträdet 2012-02-23
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2012-02-23
Länets Handikappråd: Protokoll från sammanträdet 2012-02-24
Landstingsbostäder i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2012-02-28
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträdet 2012-03-14
Etiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2012-03-15
Patientnämnden: Protokoll från sammanträdet 2012-03-15
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2012-03-16
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträdet 2012-03-14
Länstrafiken i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2012-03-23
Ungdomstinget 2012: Protokoll från sammanträdet 2012-02-14--15
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Informationen om landstingsstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
§ 127 Svar på motion från Susanne Wallner (M) om
möjligheten för förtroendevalda att utnyttja elegitimation samt mallar (LS/1630/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag Fullmäktiges presidium 2012-04-03, § 42

Ärendebeskrivning
Susanne Wallner (M) har i motion till Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 9
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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oktober 2011 föreslagit att politiker i landstinget ska ha tillgång till färdiga mallar för
motioner, interpellationer och frågor på landstingets interna hemsida. Motionären föreslår också att det ska vara möjligt att signera dokumenten elektroniskt.
Motioner ska enligt Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige vara skriftliga och egenhändigt undertecknade av en eller flera ledamöter. För interpellationer och
frågor gäller att de ska vara undertecknade av en ledamot. Det är landstingets politiker
som själva ansvarar för innehållet i dessa dokument som de sedan lämnar in till landstingsfullmäktige. Specifika mallar för motioner, interpellationer och frågor måste därför
också varje parti ta ansvar för. Det landstinget kan hjälpa till med är att utveckla enklare
anvisningar för vad som bör framgå i motioner, interpellationer och frågor.
Motionärens förslag om e-legitimation går i dagsläget inte att genomföra eftersom
landstingets IT-miljö inte stöder e-legitimation. Landstinget ser positivt på att utveckla
e-tjänster inom landstingets verksamheter men ännu återstår flera tekniska, juridiska och
ekonomiska frågor innan det kan införas.

Beslutsunderlag
Motion från Susanne Wallner (M) om möjligheten för förtroendevalda att utnyttja elegitimation samt mallar.

Tjänstemannaförslag
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
BESLUT AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128 Initiativärende: Samordning och klargörande av
ansvarsområden mellan landstingets beredning för
demokrati, folkhälsa och kultur och Regionförbundet
Jämtlands län (LS/791/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag beredningen för demokrati och folkhälsa 2012-03-14, § 18

Ärendebeskrivning
Då delar av landstingets verksamhet förts över till Regionförbundet i Jämtlands län
tog beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur initiativ till att klargöra politiskt
sammanfattande ansvarsområden mellan landstingets beredning och Regionförbundet i
Jämtlands län. Beredningen fick 2011-06-15 av landstingsfullmäktige i uppdrag att klargöra politiskt sammanfattande ansvarsområden mellan landstingets beredning och Regionförbundet.
Ansvarig tjänsteman från beredningen och förbundssekreteraren i regionförbundet har
berett ärendet. Tjänstemännen har kommit fram till att i de områden där det finns
gemensamt intresse, miljö, kultur och folkhälsa redan finns klargörande i de samarbetsavtal som tecknats mellan landstinget och regionförbundet. Inom folkhälsofrågan finns
dessutom ett gemensamt politiskt organ mellan kommunerna, landstinget och regionförbundet.
Beredningen anser att det inte finns någon anledning att skapa några nya grupper för
denna samverkan. Samarbetet får ske i relation till de frågor som blir aktuella.

Beslutsunderlag
Samarbetsavtal.
Protokollsutdrag Regionförbundet i Jämtlands län.

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Redovisning av initiativärende, samordning och klargörande av ansvarsområden mellan
landstingets beredning för demokrati, folkhälsa och kultur och Regionförbundet
Jämtlands län, läggs till handlingarna.
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH FOLKHÄLSA
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Redovisning av initiativärende, samordning och klargörande av ansvarsområden mellan
landstingets beredning för demokrati, folkhälsa och kultur och Regionförbundet
Jämtlands län, läggs till handlingarna.
--Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 129 Initiativärende - Årets folkhälsoinsats: Revidering
av stadgar (LS/365/2009)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa 2012-03-14, § 16

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändring i den politiska organisationen finns behov att revidera
stagar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats. I stadgarnas § 2 står att
”Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår pristagare för beslut i landstingsstyrelsen”. Den meningen föreslås ändras till ”Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår pristagare för beslut i landstingsstyrelsen”.

Beslutsunderlag
Stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats.

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Reviderade stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats antas.
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH FOLKHÄLSA
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Reviderade stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats antas.
---

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Justerandes sign
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§ 130 Informationer
Tisdagen
ag den 24 april
Flyglinje Östersund – Umeå (Harriet Jorderud)
Bättre liv för sjuka äldre (Olle Christmansson och Lisbet Gibson)
Granskning av primärvården inom hälsovalsmodellen (Lena Weinstock Svedh,
Jan-Olov Undvall, Majvor Enström)
Förfrågningsunderlag Hälsoval 2013 (Lena Weinstock Svedh)
Statliga utvecklingspengar LoV (Lena Weinstock Svedh)
Utredning Östersunds primärvården (Olle Christmansson)
Strokeprocessen – Effektivisering och hemrehabilitering (Lisbet Gibson, Björn
Eriksson, Anna Sandström)
Yrkes- och miljömedicinsk verksamhet och framtidsplaner (Ingela Jönsson)
Internationella frågor (Harriet Jorderud)
Folkhälsostrategi (Anna Werme)

Justerandes sign

Justerandes sign
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