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3. Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/4/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:







E-hälsa ; lokala lösningar
Samverkan med kommunerna; SVOM och Barnarenan
Miljöbokslut och plan 2013 (IKP)
Uppföljning hälsofrämjande arbete (IKP)
Kompetensförsörjning (IKP)
Uppföljning landstingsövergripande projekt
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4. Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/6/2013)
Ärenden enligt uppföljningsplan:



Inera AB
Regionförbundet Jämtlands län
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5. Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/7/2013)


Personalpolitiska utskottet



Etiska utskottet



Ekonomiutskottet



FoU-rådet
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6. Landstingsdirektörens rapport (LS/8/2013)
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7. Månadsrapport till landstingsstyrelsen (LS/37/2013)
Handlingar skickas ut senare.
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8. Svar på granskning av budgetprocessen (LS/77/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat landstingets budgetprocess. Sammanfattningsvis
bedömer revisorerna att landstingets budgetarbete har utvecklats så att chefer i större
omfattning involveras i arbetet och i dialogen med den politiska ledningen. Detta har
gett ökade förutsättningar för budgeten att utgöra ett väl fungerande styrinstrument.
Brister i budgetprocessen som revisorerna anser behöver rättas till avser främst den tid
som ges för analyser, områdeschefernas delaktighet samt avsaknad av dokumentation.
Revisorerna rekommenderar landstingsstyrelsen att:




följa upp att de rutiner avseende processtyrning som finns i landstingets
ledningssystem tillämpas. Detta för att öka förutsättningarna för att upptäcka
eventuella förbättringsområden i processens olika delar samt för att säkra att
processer och utvärderingar/uppföljningar dokumenteras.
försäkra sig om att områdescheferna ges tillräckliga förutsättningar att vara
delaktiga i budgetarbetet. Detta är viktigt, bland annat för att öka
förutsättningarna för att budgeten ska kunna utgöra ett väl fungerande
styrinstrument samt för att i tid fånga upp större obalanser mellan uppdrag och
resurstilldelning.

Ekonomichef ansvarar för landstingets övergripande budgetprocess medan respektive
centrumchef ansvarar för de centruminterna budgetprocesserna. Ett utvecklingsarbete
har under våren startats upp för att se över och tydliggöra processerna för planering och
uppföljning inom respektive centrum. Arbetet leds av ledningsstab Ekonomi, i
samverkan med övriga ledningsstaber.
Revisionens iakttagelser och förslag kommer att beaktas i arbetet.

Beslutsunderlag
Rapport: Granskning av budgetprocessen

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra de förbättringsåtgärder som
revisionsrapporten föreslår.

I tjänsten
Björn Ahlnäs
Tf Landstingsdirektör

Karin Jonsson
Chef Ekonomistaben
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9. Svar på granskning av jämställdhet inom vården i
Jämtlands läns landsting (LS/94/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat jämställdheten inom vården i Jämtlands läns
landsting. Revisorerna har funnit att styrningen av jämställdhetsperspektivet inom hälsooch sjukvården behöver förbättras. Det saknas koppling mellan inriktningsmålen i
landstingsplanen och verksamhetsplanerna vilket försvårar möjligheten att följa effekten
av politiskt fattade beslut för att uppnå en jämställd vård. Revisorerna efterfrågar även
förbättrad uppföljning och kontroll för att säkerställa en jämställd vård. Det konstateras
att genderbudgeting inte tillämpas i ekonomistyrningen liksom att CEMR-deklarationen
till fullo inte är implementerad inom organisationen.
Revisorerna föreslår att målen för jämställd vård tydliggörs, minskar i antal samt bryts
ner på verksamhetsnivå. Synliggörandet och användandet av könsuppdelad statistik
rekommenderas för att stärka landstingsstyrelsens kontroll och uppföljning. En
genomlysning av landstingets forskningsarbete samt utbildning föreslås för att
jämställdhetsmålen ska kunna infrias. Därutöver förordas även en genomlysning av hur
patienten i högre grad kan bli delaktig i arbetet med att skapa en jämställd hälso- och
sjukvård.

Beslutsunderlag
Rapport Granskning av jämställdhet inom vården (LS/94/2013)
Kallelse Landstingsstyrelsen 2013-04-24 - Granskning av jämställdhet inom vården

Landstingsdirektörens förslag
1. Svar lämnas till landstingets revisorer enligt upprättat förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra förbättringsåtgärder enligt
upprättat svar.

I tjänsten
Björn Ahlnäs
Tf Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Biträdande landstingsdirektör
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10. Svar på remiss: Remittering av rapporten om
klimatfärdplan 2050 (LS/136/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har beretts tillfälle att yttra sig över Naturvårdsverkets underlag
till regeringen för utformningen av en svensk klimatfärdplan för att nå noll i
nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.
Vid FN:s klimatkonferens i Cancun år 2010 åtog sig alla industriländer att ta fram
nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga växthusgasutsläpp. Europeiska
kommissionen presenterade i mars 2011 ett meddelande om en färdplan för EU för en
konkurrenskraftig och resurssnål ekonomi till 2050 med låga växthusgasutsläpp.
Regeringen gav i juli 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att lämna ett underlag till en
svensk färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser 2050. Uppdraget har genomförts i samråd med Energimyndigheten och
vad gäller styrmedels kostnadseffektivitet även med Konjunkturinstitutet.
Energimyndigheten har i samrådet framfört att det behövs utveckling av verktyg för att
ytterligare analysera sektorsövergripande aspekter, kostnadseffektivitet och
konsekvensbeskrivning, i ett långt tidsperspektiv.
Förslag till yttrande har upprättats inom enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö i
samarbete med Regionförbundet Jämtlands län.

Beslutsunderlag
Remiss: Remittering av rapport om klimatfärdplan 2050
Yttrande – Svar på remiss: Remitteringen av rapporten om klimatfärdplan 2050

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande till Miljödepartementet lämnas enligt utarbetat förslag.

I tjänsten
Björn Ahlnäs
Tf Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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11. Laglighetsprövning enligt kommunallagen av
landstingsstyrelsens beslut 2012-12-11 § 294
Omfördelning av årsarvoden i landstingsstyrelsen
(LS/302/2013)
Resterande handlingar skickas ut senare.
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12. Slutrapport - Förstudie om företagshälsovård
(LS/1644/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade i september 2012 att en förstudie för översyn av
Jämtlands läns företagshälsovård (Landstingshälsan) skulle göras. Rapporten av
förstudien visar att Landstingshälsan uppfyller lagar och avtal och stödjer verksamhetens
arbetsmiljöarbete men att kostnadsbilden inte står sig i jämförelse med motsvarande
organisationer och att beställarens styrning har brister.
Rapporten rekommenderar, oberoende driftsform, att Jämtlands läns landsting:
 ska ta fram en strategisk plan för arbetsmiljö och hälsa med mätbara mål
 att uppdraget ska omarbetas och tydliggöras
 att uppföljningen ska styras av beställaren
 tydliggöra organisation, roller och ansvar för företagshälsovård och för
personalstrateger inom företagshälsovårdsfrågor
 utarbeta en ekonomisk styrmodell
 överväga den organisatoriska placeringen av företagshälsovården med hänsyn till
den oberoende och konsultativa rollen
 informera cheferna om vad företagshälsovården erbjuder samt tydliggöra när
företagshälsovården och personalstaben bör kontaktas

Beslutsunderlag
Förstudierapport Företagshälsovården i Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
1. Förstudierapport Företagshälsovården i Jämtlands läns landsting godkänns.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att se över rapportens rekommendationerna.
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta utreda driftsformen för
företagshälsovården.
I tjänsten
Björn Ahlnäs
Tf Landstingsdirektör

Annica Sörensdotter
Tf Personalchef
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13. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Ungdomstinget 2013 om att kunna må bra
(LS/1825/2012)
Ärendebeskrivning
Den 12-13 februari 2013 genomfördes landstingets ungdomsting. Ungdomstinget
diskuterade och beslutade då om motioner som inkommit till tinget från
gymnasieungdomar i Jämtlands län.
En av ungdomstingets motioner ”Att kunna må bra” togs upp i en gemensam debatt
mellan ungdomstingets deltagare och landstingsfullmäktiges ledamöter i samband med
landstingsfullmäktiges sammanträde den 12-13 februari 2013. Motionen hade skickats in
av en elev på Jämtlands Gymnasium Palmcrantz i Östersund. Motionären yrkar att
ungdomars stress skulle kunna minska genom en ökad kommunikation med ungdomar
och deras familjer på/i mötesplatser mellan politiker, ungdomar och föräldrar.
Debatten avslutades med att fullmäktige tog beslut om att fördela motionen till
landstingsstyrelsen och att den sedan ska tas upp på landstingsfullmäktiges sammanträde
senast i juni 2013.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2013-02-12--13 § 42 – Gemensam
diskussion med ungdomstinget om motion Att kunna må bra.
Motion till ungdomstinget 2013 om Att kunna må bra

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
29 maj 2013 ta fram ett förslag till svar på ungdomstingets motion om att kunna må bra.

I tjänsten
Björn Ahlnäs
Tf Landstingsdirektör
Mikael Ferm
Kanslichef
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14. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Ungdomstinget 2013 om gratis preventivmedel till
och med 25 år (LS/1846/2012)
Ärendebeskrivning
Den 12-13 februari 2013 genomfördes landstingets ungdomsting. Ungdomstinget
diskuterade och beslutade då om motioner som inkommit till tinget från
gymnasieungdomar i Jämtlands län. De motioner som ungdomstinget valde att bifalla
skickas vidare till berörda organisationer och myndigheter.
Ungdomstinget biföll en motion om gratis preventivmedel till och med 25 år som
skickats in av några elever vid Jämtlands Gymnasium Palmcrantz i Östersund. Motionen
har nu lämnats in till landstinget.
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16-17 april 2013 att fördela
motionen till landstingsstyrelsen. Svaret ska behandlas på landstingsfullmäktige senast i
juni 2013.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från ungdomstinget 2013-02-12--13 § 20 – Motion nr. 12 Gratis
preventivmedel t.o.m. 25 år.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
29 maj 2013 ta fram ett förslag till svar på ungdomstingets motion om gratis
preventivmedel till och med 25 år.

I tjänsten
Björn Ahlnäs
Tf Landstingsdirektör
Mikael Ferm
Kanslichef
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15. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Ungdomstinget 2013 om långa väntetider vid
akutvård (LS/55/2013)
Ärendebeskrivning
Den 12-13 februari 2013 genomfördes landstingets ungdomsting. Ungdomstinget
diskuterade och beslutade då om motioner som inkommit till tinget från
gymnasieungdomar i Jämtlands län. De motioner som ungdomstinget valde att bifalla
skickas vidare till berörda organisationer och myndigheter.
Ungdomstinget biföll en motion om långa väntetider vid akutvård som skickats in av
några elever vid Jämtlands Gymnasium i Bräcke. Motionärerna yrkar att det införs ett
system där patienter med lättare akuta tillstånd kan meddela sina skador på förhand och
sedan få en exakt tid som de tas omhand. Motionen har nu lämnats in till landstinget.
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16-17 april 2013 att fördela
motionen till landstingsstyrelsen. Svaret ska behandlas på landstingsfullmäktige senast i
juni 2013.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från ungdomstinget 2013-02-12--13 § 17 – Motion nr. 8 Långa
väntetider vid akutvård.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
29 maj 2013 ta fram ett förslag till svar på ungdomstingets motion om långa väntetider
vid akutvård.

I tjänsten
Björn Ahlnäs
Tf Landstingsdirektör
Mikael Ferm
Kanslichef
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16. Beslut om förlängning av förordnande av
personalchef (LS/508/2013)
Ärendebeskrivning
Tf Landstingsdirektör Björn Ahlnäs har ett förordande som personalchef i Jämtlands
läns landsting som löper till 2013-08-31. Beslut om förlängning ska ske sex månader
innan förordnandetiden går ut enligt Kollektivavtal angående tidsbegränsade avtal för
chefer.
Enligt befogenhetsplanen är det närmsta chef som har befogenhet att anställa
(landstingsdirektör anställer personalchef). I detta fall blir det samma person och därför
lyfts beslutet till landstingsstyrelsen.

Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
Björn Ahlnäs förordnas under tiden 2013-09-01 – 2014-12-31 som personalchef i
Jämtlands läns landsting för närvarande placerad vid Centrum för lednings- och
verksamhetsstöd.

Harriet Jorderud
Landstingstyrelsens ordförande
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17. Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar 2014
(LS/334/2013)
Ärendebeskrivning
Enligt punkt 4.3 i landstingsstyrelsens reglemente ska landstingsstyrelsen för varje
kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

Landstingsdirektörens förslag
Följande sammanträdesdagar fastställs för landstingsstyrelsen 2014:
21-22 januari
18-19 februari
18-19 mars
28-29 april
27-28 maj
26 augusti
30 september-1 oktober
4-5 november
9 december

I tjänsten
Björn Ahlnäs
Tf Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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18. Revidering av Landstingsdirektörens
verksamhetsplan 2013 (LS/1326/2012)
Handlingar skickas ut senare.
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19. Valärenden 2013 (LS/1/2013)
Ärendebeskrivning
Bernt Söderman (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i landstingsstyrelsen och
ersättare i personalpolitiska utskottet. Vid landstingsfullmäktige den 12-13 februari 2013
utsågs Berit Johansson (C) till ny styrelseledamot i Bernt Södermans ställe.
Landstingstyrelsen behöver utse ny ersättare till personalpolitiska utskottet.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen utser … till ny ersättare i personalpolitiska utskottet för tiden t.o.m.
2014-12-31.

I tjänsten
Björn Ahlnäs
Tf. landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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20. Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2013 (LS/2/2013)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2013-01-30, 2013-02-07,
2013-02-20, 2013-03-06, 2013-03-22, 2013-03-25, 2013-03-26
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2013-02-19
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter mars
Kostnadskrävande patienter riks- och regionsjukvård
Barntandvård
Planerings- och beställarstab, Lena Weinstock Svedh
Kommunikationsstaben: Beslut om regler för spridning av information samt
fotografering och inspelning i landstingets lokaler. LS/372/2013
Samordningskansliet: Remiss – nya föreskrifter om förebyggande och behandling
av undernäring. LS/254/2013
Beslut om representation i samband med Länets Handikappråds
tillgänglighetskonferens.LS/463/2013
Ansökan om bidrag till Nordiskt centrum för kulturarvspedagogiks vårkonferens 2013
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21. Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen 2013 (LS/3/2013)
Norrlandstingens regionförbund – Arbetsutskottet: Protokoll från sammanträde 201302-07
Länets Handikappråd: Protokoll från sammanträde 2013-02-14
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 2013-02-21
Styrelsen i landstingsbostäder i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2013-02-26
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträde 2013-02-27
Norrlandstingens regionförbund, Förbundsdirektionen: Protokoll från sammanträde
2013-02-28
Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014:
Protokoll från sammanträde 2013-03-01
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-03-11
Regionförbundet Jämtlands län, Regionstyrelsen: Protokoll från sammanträdet 2013-0311
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträde 2013-03-12
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2013-03-14
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträde 2013-03-15
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträde 2013-03-18
Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014:
Protokoll från sammanträdet 2013-03-25
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträdet 2013-03-26
Svar på stämning i mål angående fordran
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ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
22. Införande av valfrihetssystem för allmäntandvård för
barn och ungdomar (LS/488/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 2000-06-28—29, § 98, om införande av fritt
tandläkarval för barn och ungdomar i Jämtlands län från och med 2001-01-01.
Barnpatienterna är listade hos folktandvården till dess att de aktivt listar sig hos annan
vårdgivare. Det fria valet av vårdgivare gäller f n inom Jämtlands läns landstingsområde.
En ersättning per listat barn utgår till vårdgivarna.
Det första ramavtalet tecknades mellan landstinget och Jämtlands läns
privattandläkarförening 2000-12-05. Den enskilde tandläkaren anslöt sig till ramavtalet
genom att acceptera avtalet i samband med att vederbörande skrev på ett överlåtande
om barnet. Ett reviderat ramavtal har gällt under åren 2003-2011.
Privattandläkarföreningens organisation har på senare år förändrats och ett flertal
tandläkare tillhör behandlingsansvaret för det första inte föreningen längre. Nya avtal
tecknades med varje privattandläkare från och med 2012-01-01, vilka löper ut 2013-1231. Detta system uppfyller inte de rättsliga krav som finns angående offentlig
upphandling.
1 april 2009 tillkom Lagen om valfrihetssystem 2008:962 (LOV). Denna lag kan tillämpas när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller
tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som är upptagna som B-tjänster i kategori 25
i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Med valfrihetssystem
enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör
som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat
kontrakt med.
Ett införande av valfrihetssystem för allmäntandvård för barn och ungdomar 3 – 19 år
bosatta inom Jämtlands läns landsting föreslås därmed införas från 1 januari 2014.

Beslutsunderlag
Inriktningsdokument Valfrihetssystem för allmäntandvård för barn och ungdomar 3 –
19 år bosatta inom Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Valfrihetssystem för allmäntandvård för barn och ungdomar 3 -19 år införs
enligt inriktningsdokument från och med 2014.
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2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige i
oktober 2013 med förslag till regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem.

I tjänsten
Björn Ahlnäs
Tf Landstingsdirektör
Ingela Jönsson
Centrumchef Planerings- och
beställarstaben
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