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§ 91 Anmälan av initiativärenden
Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) har lämnat in följande initiativärenden
om:
· anställningsstopp (LS/615/2013)
· frysning av resor (LS/616/2013)
· höjning av högkostnadsskyddet (LS/617/2013)
· omorganisation av landstingets folkhälsoarbete (LS/619/2013)
· konkurrensutsättning av landstingshälsan (LS/620/2013)
· att Länstrafiken återställer sitt underskott på 600.000 kronor (LS/621/2013)
· minskad ram till Regionförbundet (LS/622/2013)
· att Rett Center återställer själv sitt underskott från 2012 på 800.000 kronor
(LS/623/2013)
· sjukresetaxi (LS/624/2013)
· stopp för nyttjandet av stafettläkare inom Östersunds primärvårdsområde
(LS/625/2013)
· att dubbel patientavgift införs vid uteblivna patientbesök (LS/626/2013)
· uthyrning av lokaler (LS/627/2013)
· översyn av administrationen (LS/628/2013)
· tillsättande av beslutscontroller (LS/639/2013)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ärendena anmäls.

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

1. Följande extra ärende tas upp:
· Struktur för landstingsdrivna primärvården i Östersunds kommun
(LS/1758/2012)
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(35)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-04-23--24

§ 93 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/4/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Förslag till handlingsplan E-hälsa 2013-2015 föredrogs av kommunikationschef Gun
Råberg Kjellerstrand och Håkan Nesterud.
Handlingsplanen utarbetas i samverkan med e-hälsorådet och ska antas vid
landstingsstyrelsens sammanträde i maj.
Det generella målet till 2015 är att samtliga landsting/regioner och kommuner har
förändrat befintliga ekonomiska ersättningsformer till vårdgivare så att de stimulerar
användning av e-hälsotjänster. Detta ska ske genom att utreda möjligheten till en
incitamentsmodell för att öka användningen av e-hälsotjänster. Därutöver finns mål
uppsatta för invånartjänster, t.ex. kännedom kring och användning av 1177 och Mina
Vårdkontakter.
För verksamheten finns mål uppsatta kring telemedicin, video och distansmöten,
informationsutbyte i vårdprocessen, patientsäkerhet och kvalitetsutveckling,
verksamhetsplanering och uppföljning och infrastrukturella mål.
Samverkan med kommunerna; SVOM och Barnarenan presenteras av Nina
Fållbäck-Svensson och Carsten Dencker.
Uppföljning landstingsövergripande projekt presenteras av Nina Fållbäck-Svensson.
· Produktions-och kapacitetsplanering med avstämning av aktivitetsplan
mars-april och handlingsplan Tillgänglighet mars-april. Uppföljning av
andel genomförda besök och behandlingar med anledning av
kömiljarden. Information kring studieresa till Landstinget i Gävleborg.
· Operationsprojektet fortskrider enligt plan. Produktionsledare börjar i
september.
· Akutprojektet fortskrider enligt plan. Ny projektledare Anita Secher
presenterar sig och berättar om arbetet.
· Ortopedprojektet fortskrider enligt plan. Tre arbetsgrupper med
arbetsledare tillsatta.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamöterna ställer frågor och diskuterar enskilda punkter

Miljöbokslut och plan 2013 (Internkontrollplan) presenteras av Åsa Paletun.
Omcertifiering av Miljöledningssystemet ISO 14001 och EMAS är på gång.
Landstinget fick sju avvikelser vid senaste revisionsbesöket. Svar är skickat till
revisorerna. Besked om beslut om omcertifiering väntas i slutet av april då nuvarande
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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certifikat upphör att gälla 3 maj. Miljöbokslut 2012 är under granskning. Flera åtgärder
återstår att genomföra under året.
Området Miljö ska även bevakas enligt landstingsstyrelsens internkontrollplan 2013.
Detta innebär att en del av föredragningstiden avsätts till att redovisa risker, sårbarheter,
lagefterlevnad samt förslag till styrelsen på åtgärder eller aktiviteter utifrån de
identifierade bristerna eller möjliga risker inom området.
Åsa Paletun redovisar risker och sårbarheter för Jämtlands läns landsting angående
miljö:
· Lagstiftningen och certifieringen kräver kunskap och lagefterlevnad vilket inte
fungerar fullt ut idag. Det finns i dagsläget inga krav på att chefer ska genomgå
miljöutbildning.
Utbildning i miljöansvaret behövs för chefer. Bör ligga ett fast pass med miljö i
”ny-som-chef”-utbildningen och bör även erbjudas utbildning/uppdatering med
jämna mellanrum för befintliga chefer. Befintliga resurser är dock i dagsläget
begränsade.
· Miljömålen är inte kända i hela organisationen och väldigt få har formulerat
aktiviteter i verksamhetsplanerna kring miljöfrågorna.
Tanken med att samordningsansvarig för respektive landstingsövergripande
handlingsplan ska bjudas in till alla områdesledningar är bra. Om det faller väl ut
i år, så bör det arbetssättet permanentas. Dock bör handlingsplaner beslutas
tidigare, så att informationen för kommande år kommer ut innan årsskiftet.
· Lagefterlevnaden fungerar inte fullt ut och kontrollen av lagefterlevnaden är
bristfällig.
Lagefterlevnaden kontrolleras i dagsläget via en lagchecklista en gång per år och
viss dokumentation kontrolleras vid internrevisioner. Behov finns att
miljösakkunniga genomför besök på enheterna för internuppföljning och
sakstöd. Tidigare gjordes det i en 3-årscykel. Är dock inte realistiskt att det går
att genomföra med befintliga resurser.
· Kemikaliehanteringen inom landstinget uppfyller oftast inte minimikraven.
Inköp av ett kemikaliehanteringssystem kan underlätta till viss del, främst genom
att det med en samlad bild av kemikaliesortimentet går att ge bättre centralt stöd
i kemikaliefrågor. Underlättar också hanteringen av säkerhetsdatablad.
Genomförandet av riskbedömningar kräver dock resurser, både från
verksamheten samt sakstöd i arbetsmiljö och miljö. Införandet av systemet
kräver resurser i införande, utbildning etc.

Justerandes sign

Justerandes sign
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· Certifiering enligt ISO 14001 och EMAS ställer krav på ständiga förbättringar.
Det finns mängder med åtgärder/aktiviteter vi kan göra för att uppnå
förbättringar, men personella resurser saknas. Miljöbalken med följdlagstiftning
ställer krav på systematisk egenkontroll. Vi bör genomföra åtgärder för bättre
följsamhet till lagkraven. Före 2009 fanns inom landstinget 3 heltidstjänster med
miljösakkunniga + resursen Jegrelius med specialistkompetens inom
kemikalieområdet. Under flera år har vi nu haft ca 65% av en tjänst. Från april
2013 har vi bemannat med 1,25 tjänst jämfört med 3,0 tjänster + kemistresurser
på Jegrelius före 2009.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Landstingsstyrelsen stödjer iakttagelserna som presenterats och begär
återkommande uppföljning av risker och sårbarheter.
3. Jämtlands läns landsting ska fortsatt ha ambitionen att certifieras enligt ISO
14001 och EMAS.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Landstingsstyrelsen stödjer iakttagelserna som presenterats och begär
återkommande uppföljning av risker och sårbarheter.
3. Jämtlands läns landsting ska fortsatt ha ambitionen att certifieras enligt ISO
14001 och EMAS.

Uppföljning hälsofrämjande arbete (Internkontrollplan) presenteras av Ronny
Weylandt som redovisar lägesstatus och planering avseende Folkhälsocentrums
verksamhet. .
Med utgångspunkt från aktuella styrdokument och hälsoläget i länet beskrivs behoven
av effektiva insatser, vilka sjukdomsrisker som är särskilt angelägna att intervenera mot,
potentialen i sjukdomsförebyggande insatser samt behoven av utveckling av metoder för
det sjukdomsförebyggande arbetet. Ett antal samverkansaktiviteter inom länet med syfte
att långsiktigt åstadkomma en förbättrad hälsa i Jämtlands läns befolkning redovisas.
Avslutningsvis presenteras en modell för hur data och folkhälsorapportering bör
genomföras för att fungera som goda beslutsunderlag för länets politiker.
Området Hälsofrämjande arbete ska bevakas enligt landstingsstyrelsens
Justerandes sign
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internkontrollplan 2013 (IKP). Detta innebär att en del av föredragningstiden avsätts till
att redovisa risker, sårbarheter, lagefterlevnad samt förslag till styrelsen på åtgärder eller
aktiviteter utifrån de identifierade bristerna eller möjliga risker inom området.
Ronny Weylandt redovisar risker och sårbarheter för Jämtlands läns landsting angående
hälsofrämjande arbete:
Nya förutsättningar för folkhälsorapportering, HLV. Regeringen har givit Statens
folkhälsoinstitut i uppdrag att föreslå en modell för en ny HLV (Hälsa på lika villkor)
som kan fungera för att genomföra Öppna jämförelser – folkhälsa. Det förslag som
presenterats är en i och för sig utökad enkät men utan möjlighet att göra tilläggsurval.
För Jämtlands del skulle det innebära en avsevärd försämring då vi sedan flera omgångar
valt att göra tillägg vart fjärde år. Om detta förslag blir verklighet förlorar vi möjligheten
till jämförelser för perioden 2006-2014. Dessutom blir underlagen för små för att t ex
kunna göra analyser på olika åldersgrupper. VI får då återgå till den modell som de fyra
norrlandstingen tidigare använt, ”Liv & Hälsa i Norrland” vilket är möjligt men
sannolikt något mer kostsamt.
Att kortsiktighet motverkar hållbarhet. Ett mer effektivt sjukdomsförebyggande arbete
behöver göras i samverkan med kommuner och ideella organisationer och genom ett
målmedvetet metodutvecklingsarbete. När det gäller det senare skulle Jämtlands läns
landsting kunna bli det bästa landstinget i landet på sjukdomsförebyggande arbete dels
genom en metodisk fortsättning av de sjukdomsförebyggande utvecklingsuppdragen i
primärvården dels genom att tillskapa en specialiserad enhet för utveckling och
implementering av effektiva sjukdomsförebyggande metoder i våra verksamheter.
Att personalens engagemang mattas av. Av utvärderingarna från de sjukdomsförebyggande
utvecklingsuppdragen som genomfördes under 2012 framgår att det finns ett stort
intresse för sjukdomsförebyggande arbete bland personalen men att man inte upplever
sig ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra arbetet. Ett effektivt
sjukdomsförebyggande arbete kräver mer än ett ”gott råd”. För att upprätthålla
personalens engagemang behöver nuvarande strukturer noga analyseras, samtidigt som
ett strukturerat arbete för utveckling av verksamma och fungerande metoder utvecklas
och implementeras.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Landstingsstyrelsen stödjer iakttagelserna som presenterats och begär
återkommande uppföljning kring risker och sårbarheter.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Justerandes sign
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1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Landstingsstyrelsen stödjer iakttagelserna som presenterats och begär
återkommande uppföljning kring risker och sårbarheter.

Kompetensförsörjning (Internkontrollplan) redovisas av Anni Åsén.
Området Kompetensförsörjning ska bevakas enligt landstingsstyrelsens
internkontrollplan 2013 (IKP). Detta innebär att en del av föredragningstiden avsätts till
att redovisa risker, sårbarheter, lagefterlevnad samt förslag till styrelsen på åtgärder eller
aktiviteter utifrån de identifierade bristerna eller möjliga risker inom området.
Anni Åsén redovisar risker och sårbarheter för Jämtlands läns landsting angående
kompetensförsörjning:
Sammanfattningsvis så innebär läkarbristen risker för patientsäkerheten och ökade
kostnader för anlitande av bemanningsföretag. En otillräcklig bemanning påverkar också
möjligheterna att attrahera och rekrytera nya läkare.
Åtgärder för att klara kompetensförsörjningen och dämpa de negativa effekterna av
bemanningsföretag pågår enligt följande;
· Kompetensförsörjning på kort och lång sikt
Arbetet utgår ifrån den åtgärdsplan som kopplad till strategin. Vad gäller läkare
så pågår det en kartläggning som ska resultera i en handlingsplan. Redan
påbörjade åtgärder är; utökning av antalet AT-läkare - också kopplat till
regionaliserad läkarutbildning, Pre-ST för europautbildade läkare samt analys av
läkarförbundets rapport om läkarbemanning i primärvård.
· Svårrekryterade specialister
Svårrekryterade specialistläkare återfinns inom de flesta specialiteter och
grenspecialiteter men i varierande omfattning.
· Dålig kontinuitet i patientkontakten på grund av stafettläkarsystemet och
läkarbrist som påverkar patientsäkerheten.
Att avgöra patientsäkerheten ligger inte inom personalstabens
kompetensområde eller uppdrag. Däremot kan personalstabens arbete stödja
verksamheten så att de kan bedriva ett patientsäkert arbete.
Nya ramavtal är tecknade med 20 bemanningsföretag gällande from 13 04 01. I
de nya ramavtalen har beställare möjlighet att hävda kontinuitet vid avrop. Det
finns också tydliga riktlinjer för rapportering av avvikelser både vad gäller
leverans och uthyrd person. Dessa ska kommuniceras med berörda
bemanningsföretag i nästa steg. Dessutom kommer avropsprocessen gentemot
företagen att centraliseras vilket innebär en effektivitet för avropande chefer
samt gentemot bemanningsföretag och Västerbottens läns landsting.
Justerandes sign
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Effektiviseringen ska även ge mindre kostnader.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Landstingsstyrelsen stödjer iakttagelserna som presenterats och begär
återkommande uppföljning kring risker och sårbarheter.
3. Åtgärdsplan angående läkarbemanningen t.o.m. 2020 ska tas fram.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Landstingsstyrelsen stödjer iakttagelserna som presenterats och begär
återkommande uppföljning kring risker och sårbarheter.
3. Åtgärdsplan angående läkarbemanningen t.o.m. 2020 ska tas fram.

§ 94 Styrelsens begäran om yttrande och upplysningar
från nämnder och beredningar
Beredningen för demokrati och folkhälsa, Verksamhetsplan 2013, presenterades av
Monica Hallquist.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 95 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/6/2013)
Ärenden enligt uppföljningsplan:
Uppföljning Inera AB presenteras av Joel Nordkvist. Joel redovisar kort från senaste
årsmötet då ny styrelse valdes. Alla invånartjänster i 1177 övergår till Stockholms läns
landstings Vårdguiden. Nytt namn blir 1177 Vårdguiden. Joel påpekar att det är viktigt
att se hur ekonomifrågorna hanteras framöver.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

Regionförbundet Jämtlands län presenteras av Anders Byström.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 96 Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/7/2013)
Personalpolitiska utskottet
Bengt Bergqvist (S) rapporterar från utskottets sammanträde 15 april. Bland annat togs
följande punkter upp: redovisning av sjukfrånvaron, lägesrapport kring översyn av heloch deltidsanställningar, tidsplan för nytt kollektivavtal för chefer, lägesrapport kring
Arbetsmiljöverkets inspektion, förstudie Landstingshälsan, förlängning av Björn Ahlnäs
förordnande som personalchef, lönekartläggning och löneöversyn. Nästa sammanträde
äger rum den 13 maj.
Etiska utskottet
Etiska utskottet har inget att rapportera.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) meddelar att de inte haft något möte sedan sist. Nästa möte
måndag 29 april. Förslag till landstingsplanen ska tas fram.
FoU-rådet
Mona-Lisa Norrman (V) rapporterar från FoU-rådets möte den 1 mars. Bland annat
tags följande punkter upp: Vid FoU-dagen kommer Mittuniversitet att bjudas in för att
informera om Lean, Horizon 2020, FoU policy, studiebesök i FoUs lokaler.

Justerandes sign
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§ 97 Landstingsdirektörens rapport (LS/8/2013)
Tf Landstingsdirektör Björn Ahlnäs rapporterar om följande punkter:
Kort information kring Lean. (Björn Ahlnäs)
Månadsrapporten mars (Karin Jonsson)
Redovisning av tf landstingsdirektörens åtgärdsförslag för en ekonomi i balans (Björn
Ahlnäs)
Redovisning av uppdrag till landstingsdirektören från landstingsstyrelsen:
Redovisning av uppdrag: EU-handläggare
Organisatorisk placering i Planerings och beställarstaben
Rekrytering avvaktas. Befintlig handläggare (Marie Holm Sherman) arbetar 50% med
EU-uppgifterna under en period (ej specificerad) av tre skäl:
• Snabbt komma igång
• Få beslutunderlag för innehåll i en sådan funktion
• Eftersom finansiering ska ske inom stabens ramar och intäkter inte
förväntas 2013 är detta en kostnadseffektiv lösning
Redovisning av uppdrag: Goda exempel
Leansidan på Insidan, finns snart även på www.jll.se
· Navet på sidan är goda exempel från vår egen verksamhet
· Även utbildningsmaterial, filmer, forskningsrapporter, konkreta förslag från
medarbetare och mycket annat kring arbetet med Lean
På Leansidan publiceras även goda exempel utanför vår egen organisation för
inspiration och kunskap. Goda exempel ska även spridas via nyhetsbrev på papper.
Redovisning av uppdrag: Ledning och styrning
· 2012 införskaffades nytt IT-stöd för budget och prognosarbetet, med tillhörande
rapporter. Systemet fungerar väl. Landstingets chefer utbildas efterhand.
· Maj 2013 ska 2012 års KPP-data registreras i SKL:s KPP-databas. Presentation
av materialet för vårdens chefer m.fl. samt inledande analys påbörjas i höst.
· Ett stabsgemensamt arbete har startats för att förbättra centrumens uppföljning,
rapportering och interna kommunikation – av såväl ekonomi som
verksamhetsresultat.
Redovisning av uppdrag: Strategiskt upphandlingsarbete
· Strategisk upphandling handlar bl.a. om att arbeta aktivt med avtalsuppföljning,
avtalstrohet och inköpsprocess.
· JLL:s upphandlingsenhet genomför och medverkar i regionala upphandlingar,
nyttjar nationella ramavtal och samverkar med andra upphandlande
myndigheter.
Justerandes sign
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Återkommande punkt i ekonomiutskottet

Redovisning av uppdrag: Investeringar ska ej överstiga avskrivningsutrymmet
· Översyn pågår av landstingets styrdokument för investeringar. Förslag planeras
att lyftas till ekonomiutskottet under våren.
· Investeringar ska under året löpande följas upp i månadsrapporter och
delårsbokslut.
Redovisning av uppdrag: Styrelsens budgetuppföljning
· Ekonomiutskottet har fått ett tydligare uppdrag avseende budgetuppföljning,
åtgärdsplaner och det fortsatta arbetet kring landstingets ekonomi.
· Ökat resultat- och uppföljningsfokus i landstinget: ekonomi, produktion, kvalitet
och personal.
· Ekonomiutskottet har under året bjudit in representant från Folkpartiet (därmed
är fullmäktiges alla partier representerade) och centrumcheferna till samtliga
möten.
Redovisning av uppdrag: Översyn delegationsordning
· Ärendet delegationsordningen flyttades till ekonomiutskottet.
· Översyn och nya riktlinjer/nya rutiner upphandling/avropop av hyrläkare.
· Inrättande av central avropsfunktion
Redovisning av uppdrag: Lediga lokaler – uthyrning/avyttring
· Strömsund HC: Del av en flygel kan ev. hyras ut
· Hammerdals HC: Källare. Liten marknad
· Svenstavik och Hoting: Lokal mitt i verksamheten, svåruthyrd
· Strömsund FTV-lab: Mitt i lokalen, går ej att hyra ut
· Odensala HC: Tidigare FTV-yta, avvaktar primärvården
· Lasarettet: Bara mörka ytor. Alla ytor nyttjas eller ingår i planering.
· Kyrkgatan 8: Ingår i vår lokalplanering att bruka
· Gamla BUP: Används delvis idag. Olämplig att hyra ut, inomhusklimatproblem
Redovisning av uppdrag: Telemedicin
Ingår i landstingets handlingsplan för e-hälsa 2013-15. Förslaget ska på remiss till
eHälsorådet och beslut tas av styrelsen i maj.
Mål 2013
10 % ökning av nyttjandet av antal timmar telemedicin- och videokonferenssystem jmf
2012. 1 nyetablerad klinisk konsultationer via video inom PV/ Spec.vård i ordinarie
verksamhet. 1 nyetablerad klinisk tillämpningar via video med patient/vårdgivare i
ordinarie verksamhet.
Mål 2014
Mål 10 % ökning av nyttjandet av telemedicin- och videokonferenssystem jmf 2013
Mål 2015
Mål 10 % ökning av nyttjandet av telemedicin- och videokonferenssystem jmf 2014
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Redovisning av uppdrag: Vindkraft
Avtal är tecknat med Greenextreme AB. Försiktig kalkyl baserat på priser från senaste
10 åren. Verket sparar minst 30 öre per kWh i dagens penningvärde och avkastar 11,7%
på investeringen. Vindkraftverket producerar cirka 40% av vårt elbehov. Verket
levereras i år och kommer stå utanför Kalmar.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
1. Landstingsstyrelsen tackar för rapporteringen och bra presentationer
2. Landstingsdirektörens åtgärdsförslag överlämnas till ekonomiutskottet för
beredning inför landstingsstyrelsen 28-29 maj.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen tackar för rapporteringen och bra presentationer
2. Landstingsdirektörens åtgärdsförslag tas vidare till ekonomiutskottet för
beredning inför landstingsstyrelsen 28-29 maj.

§ 98 Månadsrapport till landstingsstyrelsen (LS/37/2013)
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten efter mars visar ett positivt resultat men en underskottsprognos för
helår 2013. Resultatet, 5,6 miljoner kronor är 9 mkr bättre än periodiserad budget. Det
positiva resultatet beror främst på en förbättrad finansiering men även på sänkta
kostnader i verksamheten. Jämfört med motsvarande period 2012 har landstingets
nettokostnader sänkts med 0,7 mkr eller -0,1 %.
Prognos för helår är -56 mkr. Det förväntade underskottet beror främst på att den
ingående obalansen från 2012 inte bedöms kunna åtgärdas fullt ut under året.
Kostnadsposter som förväntas överskridas är framförallt köpt vård, personal och
läkemedel. 7,6 mkr av prognosförsämringen beror på sänkt statsbidrag för
läkemedelsförmånen.
SKL sänkte i april RIPS-räntan med 0,75 procentenheter. Effekten för JLL är ökad
pensionsskuld och en engångskostnad på ca 85 mkr vilken belastar 2013 års resultat
men inte ingår i balanskravet för året. Med denna kostnad är prognos för helår -141
mkr.
Kraven för kömiljarden klarades för besök.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Månadsrapport mars

Landstingsdirektörens förslag
Månadsrapporten godkänns.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar på följande tillägg:
1. För Östersunds primärvårdsområde införs stafett- och arvodesläkarstopp från
och med 1 juni 2013.
2. Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att göra en översyn av
förvaltningsadministrationen med fokus på ledning och styrning, myndigheters
krav samt stöd till verksamheter. Återrapportering till landstingsstyrelsens
augustisammanträde.
3. Stopp införs omedelbart för inköp, kurser, konferenser och resor. Medicinskt
material undantas. Ska undantag ske från kurser, konferenser och resor lyfts
beslutet till närmsta högre chefsnivå. Anställningar ska fortsättningsvis ske med
mycket stor restriktivitet. Beslut om anställningar lyfts till närmaste högre
chefsnivå. Arbetet med produktions- och kapacitetsplanering undantas i detta
förslag om inköp och anställningar. Rapportering ska ske varje månad till
landstingsstyrelsen.
4. Till landstingsstyrelsens majsammanträde ska det rapporteras om
tillgänglighetsmålens efterlevnad per verksamhetsområde.
5. Landstingsstyrelsen kommer noga att följa resultat av ovan tagna beslut.
Thomas Andersson (C), Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) yrkar bifall
till Harriet Jorderuds tilläggsyrkande.
Thomas Andersson och Berit Johansson (båda C) yrkar följande:
”Centerpartiet vill att styrelsen agerar snabbt för att komma tillrätta med den negativa
prognos som presenteras i månadsrapporten vid styrelsesammanträdet i april. Den
dagliga driften i landstinget är mycket omfattande och det finns goda idéer som vi vill att
vi tar vara på.
Vid verksamhetsbesök har vi blivit uppmärksammad på att bland annat ett instrument
som används vid operation kostar 3500 kr och detta går bara att användas en gång. Vid
centraloperation vid Östersunds sjukhus genomförs ca 8000 operationer varje år. Om
samtliga operationer skulle använda denna typ av engångsinstrument blir det en årlig
kostnad på 28 miljoner kronor. Detta räkneexempel visar att vi snabbt måste göra en
översyn av hur vi använder engångsmaterial och om det finns alternativ som är lika
säkra och billigare.
Ett omfattande förbättrings- och förändringsarbete kräver att vi mäter och följer upp
kontinuerligt. Styrelsen och ekonomiutskottet har fått tydliga direktiv från fullmäktige
och arbetet måste intensifieras.
Justerandes sign
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Centerpartiet vill att ekonomiutskottet ser över nedanstående punkter för snabba beslut
och genomföranden:
Vi yrkar att:
1. En snabb översyn görs på vilka engångsinstrument landstinget använder
exempelvis vid operationer och kostnader för dessa, samt om det finns säkra
och billigare alternativ.
2. Se över om kapitalförvaltningen kan upphandlas hos annan aktör, eller skötas av
vår bank.
3. Vi föreslår tätare ekonomiredovisning till styrelsen/ekonomiutskott, preliminära
rapporter varje vecka eller 2 gånger per månad. Om detta kan ske genom
befintliga system behövs utbildning om var vi hittar informationen.
4. Fråga landstingets medarbetare om tre realistiska genomförbara besparingar,
effektiviseringar, intäktsökningar omgående.
5. Presentation omgående av genomlysningen av vilka nätverk vi tillhör.
6. Snabbare genomförande av beslut och uppföljning.
7. Vi stödjer en konkurrensutsättning av landstingshälsan.
8. Att sjukskrivningstalet redovisas i kommande månadsrapporter.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Med anledning av den dystra prognosen i mars månadsrapport samt två års stora
underskott och den mycket pressade årsbudgeten måste ”grymma” åtgärder vidtas
omgående. Det räcker inte längre med ord utan nu gäller ”skarpladdat”. Därför uppdrar
styrelsen att ekonomiutskottet ska skyndsamt:
1. göra en total översyn av primärvårdens struktur i hela länet med avsikt att
minska primärvårdens strukturella underskott, innebärande att antal HC kan
reduceras och/eller eventuellt ersättas av ”filialer”.
2. utreda om ett antal distriktssköterskemottagningar, förstärkta med tillfälliga
läkarresurser, kan etableras i länet som komplement till de kvarvarande HC.
3. utreda förutsättningarna och ekonomin av en total koncentration i Östersund
från nuvarande flera HC till en gemensam sådan lokaliserad i ett ur
kommunikationssynpunkt centralt läge.
4. genomlysa den totala administrationen för att hitta effektiviseringsvinster.
5. genomlysa den politiska budgeten för att spara 15-20% under 2013, vilket kan
innebära nedläggning av en beredning, färre sammanträden och färre
sammanträdesdagar. I värsta scenariot minskat partistöd.
6. efter beräkning, föreslå styrelse/fullmäktige att högkostnadsskyddet snarast
möjligt höjs till den av staten rekommenderade nivån, från nuvarande 900 kr till
föreslagna 1 100 kr.
7. efter beräkning, föreslå styrelse/fullmäktige att avgiftsbefrielse för barn och
ungdomar intill 20-årsdagen snarast upphör. Men med klargörande att förälders
högkostnadsskydd med automatik går in vid en viss nivå.
8. efter snabb utredning föreslå styrelse/fullmäktige att ingen får sjuktransport av
åldersskäl utan blott av medicinska skäl.
9. efter utredning av konsekvenserna, eventuellt höja sjukreseersättningen med
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egen bil till 18 kr per mil t.o.m. m 2014.
snarast införa ”straffavgift” för uteblivna patientbesök. Men först garantera att
man har ett enkelt system för avbokning och även en påminnelsefunktion om
det planerade besöket.
göra en total översyn av sjukvårdens avgifter o taxor med sikte på en 10-15%-ig
höjning. (En betydligt kraftigare höjning förespråkas vid intyg för körkort efter
rattonykterhet).
införa ”Farfarsprincipen” generellt och strikt i hela landstinget resten av 2013.
införa ett omedelbart ”stopp” för kurser o konferenser, för både
förtroendevalda och anställda. Säkerhetsventil, ”farfar/mor” blir
landstingsstyrelsens ordförande kontra landstingsdirektör.
i samråd med styrelsen, bilda en konstellation om 2-3 personer som fungerar
som landstingets ”kriskommission” och träffar den administrativa ledningen
varje vecka för att ”stämma av” läget regelbundet. Vid oväntade för landstinget
obehagliga medicinska eller ekonomiska händelser snabbt inkalla hela styrelsen.
skyndsamt förbereda landstinget och företagshälsovården att det under 2014
blir en extern utförare som bedriver landstingets företagshälsovård.
snabbutreda införandet av hälsoval, LOV, inom hörselvården, i första hand
hörselutprovningar samt även undersöka möjligheten att införa LOV inom
hjälpmedelsverksamheten.
arbeta aktivt med uppmuntran av kompetensöverföring mellan yrkesgrupper,
särskilt från läkare till sjuksköterskor. Införskaffa kompetenta beslutstöd, typ
SVR:s.
utreda förutsättningarna för att HC kan nås genom SVR som lämnar råd och
kan boka besök, eller vidaresända samtalet till HC. Detta för att höja
tillgängligheten och avlasta HC som då får mer tid till fysisk patientkontakt.
uppdra åt den beredning som gör en översyn av den politiska organisationen att
även planera för hur ”politiken” skall se ut vid en regionbildning 2015. Inom
given budgetram.
bara göra sådana investeringar 2013 och 2014 som är nödvändiga, eller
förbilligar verksamheten.
säkerställa att alla i chefsposition kontinuerligt erhåller miljöutbildning samt att
landstinget fortsätter att var miljöcertifierat enligt ISO 14001 och EMAS.
avbolagisera Länstrafiken som ombildas till kommunal nämnd.
säkerställa att varken Norrtåg eller nuvarande Länstrafiken inte kan överskrida
de kostnadsramar som givits av landstinget enligt de krav revisorerna framfört.
undersöka möjligheten att förhindra egen personal att ”stafetta” på ledig tid.
förbereda en uppvaktning hos staten, riksdagen och regeringen där landstingets
prekära ekonomiska situation beskrivs med önskemål om en för landstinget
rimligare fördelning av statliga medel.”

Susanné Wallner och Christer Siwertsson (båda M) yrkar följande:
”Mot bakgrund av att landstinget står inför stora ekonomiska utmaningar och att vi
måste säkerställa att landstingets ekonomi stärks, yrkar vi moderater på att en
kriskommission omedelbart införs. Kriskommissionen ska bestå av en ledamot från
Justerandes sign
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varje parti, samt 4-6 medarbetare som tas direkt ur verksamheten. Deras uppgift blir att
för varje vecka följa upp och redovisa till styrelsen hur det löpande arbetet utförs, så att
ett tydligt ekonomiskt utfall går att utläsa. Centrumcheferna skall tydligare redovisa
planer för sina verksamheter, personalkostnader, drift, inköp och allt som rör
verksamheten. Dessa planer ger säkrare beslutsunderlag för politiken.”
Harriet Jorderud (S) vägrar ställa proposition på yrkandena från Susanné Wallner och
Christer Siwertsson (M), Thomas Andersson och Berit Johansson (C) och Finn
Cromberger (FP) eftersom de är nya ärenden som behöver beredas innan beslut.
Harriet Jorderud (S) yrkar vidare att de initiativärenden från Moderaterna som anmälts i
§ 91, ärendena från Susanné Wallner och Christer Siwertsson (M), Thomas Andersson
och Berit Johansson (C) respektive Finn Cromberger (FP) överförs till
ekonomiutskottet för beredning och ska återrapporteras till landstingsstyrelsen 28-29
maj.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om överföring av ärenden till
ekonomiutskottet och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Månadsrapporten godkänns.
2. För Östersunds primärvårdsområde införs stafett- och arvodesläkarstopp från
och med 1 juni 2013.
3. Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att göra en översyn av
förvaltningsadministrationen med fokus på ledning och styrning, myndigheters
krav samt stöd till verksamheter. Återrapportering till landstingsstyrelsens
augustisammanträde.
4. Stopp införs omedelbart för inköp, kurser, konferenser och resor. Medicinskt
material undantas. Ska undantag ske från kurser, konferenser och resor lyfts
beslutet till närmsta högre chefsnivå. Anställningar ska fortsättningsvis ske med
mycket stor restriktivitet. Beslut om anställningar lyfts till närmaste högre
chefsnivå. Arbetet med produktions- och kapacitetsplanering undantas i detta
förslag om inköp och anställningar. Rapportering ska ske varje månad till
landstingsstyrelsen.
5. Till landstingsstyrelsens majsammanträde ska det rapporteras om
tillgänglighetsmålens efterlevnad per verksamhetsområde.
Justerandes sign
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6. Landstingsstyrelsen kommer noga att följa resultat av ovan tagna beslut.
7. De initiativärenden från Moderaterna som anmälts i § 91, ärendena från
Susanné Wallner och Christer Siwertsson (M), Thomas Andersson och Berit
Johansson (C) respektive Finn Cromberger (FP) överförs till ekonomiutskottet
för beredning och ska återrapporteras till landstingsstyrelsen 28-29 maj.

§ 99 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
Justerandes sign
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revisionsrapporten föreslår.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 100 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)
Protokoll 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(35)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-04-23--24

§ 101 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.

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar på följande tillägg i yttrandet:
Sist i stycke 1: ”En nödvändighet är att detta styrs med nationella etappmål nedbrutet på
regional nivå med medföljande finansiering. Den ekonomiska politiken måste följas upp
med indikatorer för klimatbelastning.
Sist i stycke 6: Tydliga och långsiktiga spelregler måste finnas för egen produktion av
förnyelsebar energi.
Tillägg eget stycke sist på sidan: Av betydande vikt är att det finns strategier för att
minska levnadsvanors klimatpåverkan. Här måste särskilt utsläpp ur ett
konsumtionsperspektiv synliggöras.”
Ann-Marie Johansson (S) yrkar på följande tillägg i yttrandet:
Sist i stycke 3: forstsättning på sista meningen " likaså nationella satsningar för att
Justerandes sign
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säkerställa tillgång till bredband och mobil telefoni i hela landet."
Thomas Andersson (C) yrkar på följande tillägg i yttrandet:
”Utöver detta vill Jämtlands läns landsting påtala behovet av långsiktiga
stimulansåtgärder även för området förnybar energi och fordonsbränslen utan
emissioner av fossilbaserad koldioxid. Trafikverket har i underlag till Klimatfärdplan
2050 tydligt visat behovet av kraftfulla åtgärder för att nå de nationella och EUs mål
inom området.”

Proposition
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands, Ann-Marie Johanssons och
Thomas Anderssons tilläggsyrkanden och finner samtliga antagna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande till Miljödepartementet lämnas enligt utarbetat förslag inklusive antagna tillägg
enligt Anna Hildebrands, Ann-Marie Johanssons och Thomas Anderssons yrkanden.

§ 102 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av
landstingsstyrelsens beslut 2012-12-11 § 294
Omfördelning av årsarvoden i landstingsstyrelsen
(LS/302/2013)
Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Härnösand har förelagt Jämtlands läns landsting att svara på
överklagande av landstingsstyrelsens beslut 2012-12-11, § 294 om omfördelning av
årsarvode i landstingsstyrelsen för 2011. Klagande har anfört att beslutet strider mot
fullmäktiges beslut och därmed inte tillkommit i laga ordning då dels någon
omfördelning av arbetsuppgifter inte skett och dels att omfördelningen sträcker sig över
längre tid än ett år eftersom det tillsammans med tidigare års beslut sammantaget uppgår
till tre år. Beslutet är också olagligt dels då det är fråga om partistöd och styrelsen har
inte befogenhet att fatta beslut om det och dels att jäv förelegat.
Landstinget har lämnat svar på överklagandet och bestridit detta. Klaganden har yttrat
sig över landstingets svaromål. Landstinget ändrar inte sitt ställningstagande med
anledning av vad klaganden anfört. Ett förslag till yttrande har utarbetats inom
samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Underrättelse om laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsstyrelsens
beslut 2012-12-11 § 294, tillfälle till yttrande.
Förslag till yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av styrelsen beslut
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om omfördelning av arvode i landstingsstyrelsen, svar på motpartens yttrande.

Landstingsdirektörens förslag
Yttrandet avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt utarbetat förslag.

Yrkande
Finn Cromberger (FP yrkar att:
”styrelsen beslutar meddela Förvaltningsrätten i Härnösand att landstinget avstår från att
avge yttrande.”

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

Yttrandet avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt utarbetat förslag.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§ 103 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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(35)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-04-23--24

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 rekommendationer.
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta utreda driftsformen för
företagshälsovården.

Yrkande
Bengt Bergqvist (S) yrkar på följande tillägg:
1. Att kostnaden för företagshälsovård ska vara i nivå med riksgenomsnittet.
2. Att ärendet skall upp för beslut vid nästa styrelsesammanträde.

Proposition
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på Bengt Bergqvist tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Förstudierapport Företagshälsovården i Jämtlands läns landsting godkänns.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att se över rapportens rekommendationer.
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta utreda driftsformen för
företagshälsovården.
4. Kostnaden för företagshälsovård ska vara i nivå med riksgenomsnittet.
5. Ärendet skall upp för beslut vid nästa styrelsesammanträde i maj.

§ 104 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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(35)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-04-23--24

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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

§ 105 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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(35)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-04-23--24

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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

§ 106 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
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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.

§ 107 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

§ 108 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
Justerandes sign
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26 augusti
30 september-1 oktober
4-5 november
9 december
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 109 Revidering av Landstingsdirektörens
verksamhetsplan 2013 (LS/1326/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde den 27-28 september 2012, § 218,
Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013. Verksamhetsplanen kompletterades vid
landstingsstyrelsens möte i december 2012.
Planen ska vara ett levande styrdokument och därmed uppdateras när nya
förutsättningar föreligger.
I Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013, version 2013-04-24, har utgångsvärden
för 2012 uppdaterats och några målvärden för 2013 justerats.

Beslutsunderlag
Förteckning över ändringar Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013, 2013-04-22
Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013, 2013-04-24

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013, daterad 2013-04-24, fastställs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013, daterad 2013-04-24, fastställs.
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§ 110 Struktur för landstingsdrivna primärvården i
Östersunds kommun (LS/1758/2012)
Ärendebeskrivning
Under vintern/våren 2011-12 har primärvården arbetat med ”Ny start Östersund” där
personalen på olika sätt analyserat framtiden för primärvården i Östersunds kommun.
Med detta som grund har nu en utredning tagit fram fakta av olika slag som underlag för
beslut kring strukturen på den landstingsdrivna primärvården i Östersund.
Faktaunderlaget har samlats i rapporten Struktur för landstingsdrivna primärvården i
Östersunds kommun. Utredningen innehåller förutom faktaunderlag också
beskrivningar om olika sammanslagningsalternativ, tidplan för förändringar och
konsekvenser.
Vid landstingsstyrelsens möte i december fick landstingsdirektören i uppdrag att till
mars 2013 ta fram en genomförandeplan för sammanslagningar, samlokaliseringar eller
nya geografiska placeringar för hälsocentralerna inom Östersunds kommun, exklusive
Brunflo och Lit.
I februari 2013 beslutade landstingsfullmäktige dels att lokalisering av hälsocentraler
inom Östersunds kommun, exklusive Brunflo och Lit får förändras genom
sammanslagningar, samlokaliseringar eller nya geografiska placeringar och dels att
landstingsstyrelsen efter fördjupad utredning och analyser av konsekvenser får besluta
om förändringar av antal hälsocentraler och deras geografiska placering inom
Östersunds kommun, exklusive Brunflo och Lit.
Vid arbetet med genomförandeplanen har konstaterats att för att vinna tid måste
genomförandet ske i etapper. Inledningsvis har därför två alternativ till samordning av
hälsocentraler tagits fram.
Alternativ 1
1. Samordning görs av Odensala och Torvalla hälsocentralers verksamhet till
Försäkringskassans gamla lokaler med en planerad inflyttning senast hösten
2014.
2. För övrig primärvård inom Östersunds kommun fortsätter arbetet med
genomförandeplanen i enlighet med utredningen om struktur för
Landstingsdrivna primärvården i Östersunds kommun. Förslag till beslut ska
presenteras för landstingsstyrelsen i november 2013.
Fördelar med detta förslag
- Lokalen ger möjlighet till att anpassa till fler verksamheter i framtiden.
- Bra läge med hänsyn till busskommunikation.
- Bra möjlighet för telemedicin.
- Lokalen möjliggör en Nystart, där arbetsmetoder och flöden kan styra lokalens
utformning.
Justerandes sign
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- Stor flexibilitet för övriga Primärvårdens utveckling, vilket möter konkurrens på
ett bra sätt.
Nackdelar med detta förslag
- Längre byggtid till en inflyttning.
- Initialt högre byggkostnad.
Alternativ 2
1. Samordning görs av Odensala och Torvalla hälsocentral till Odensala
hälsocentral gamla lokaler med en planerad inflyttning senast våren 2014.
2. Utredning av En hälsocentral vid Östersunds sjukhus med inflyttning under
2016.
3. För övrig primärvård inom Östersunds kommun fortsätter arbetet med
genomförandeplanen i enlighet med utredningen om struktur för
Landstingsdrivna primärvården i Östersunds kommun. Förslag till beslut ska
presenteras för landstingsstyrelsen i november 2013.
Fördelar med detta förslag
- Mindre behov av anpassning och då lägre kostnad initialt.
- Kortare byggtid.
- Känd lokal för del av befolkningen.
- Egna lokaler
Nackdelar med detta förslag
- Begränsar nytänkandet och införande av nya arbetsmetoder.
- Begränsat utrymme för funktionssamordningar och telemedicin.
- Mindre flexibilitet gällande fler eller utvecklad verksamheter i framtiden.
- Om det ej beslutas om en enda hälsocentral, har det skett en investering i en ej
optimal lokal med en ”trångboddhet”.
Den nu föreslagna lokaliseringen av hälsocentraler ska ge utrymme för fortsatt
utveckling och ge stor flexibilitet för övrig primärvård inom Östersunds kommun. Vid
en sammantagen bedömning av de två alternativen bör alternativ 1 genomföras.

Beslutsunderlag
Rapporten Struktur för Landstingsdrivna primärvården i Östersunds kommun.

Landstingsdirektörens förslag
1. Samordning görs av Odensala och Torvalla hälsocentralers verksamhet och
lokaliseras till Försäkringskassans gamla lokaler med en planerad inflyttning
senast hösten 2014.
2. För övrig primärvård inom Östersunds kommun fortsätter arbetet med
genomförandeplanen i enlighet med landstingsstyrelsens beslut i december 2012.
Justerandes sign
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Förslag till beslut ska presenteras för landstingsstyrelsen i november 2013.

Yrkanden
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M), Thomas Andersson och Berit
Johansson (båda C) och Finn Cromberger (FP) yrkar ”återremiss av ärendet på grund av
bristande finansiell redovisning.”
Bengt Bergqvist (S) yrkar på följande ändring av punkt 1 i landstingsdirektörens förslag:
1. Samordning ska ske av Odensala och Torvalla hälsocentraler.
2. Till styrelsens majsammanträde ta fram underlag för förslag till lokaler för
samlokalisering. I förslaget ska även avvecklingskostnaden för nuvarande lokaler
ingå.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons m.fl. yrkande på återremiss och
om ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists ändringsyrkande och
landstingdirektörens förslag och finner Bengt Bergqvists förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Samordning ska ske av Odensala och Torvalla hälsocentraler.
2. Till styrelsens majsammanträde ta fram underlag för förslag till lokaler för
samlokalisering. I förslaget ska även avvecklingskostnaden för nuvarande
lokaler ingå.
3. För övrig primärvård inom Östersunds kommun fortsätter arbetet med
genomförandeplanen i enlighet med landstingsstyrelsens beslut i december
2012. Förslag till beslut ska presenteras för landstingsstyrelsen i november
2013.

Reservation
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M), Thomas Andersson och Berit
Johansson (båda C) och Finn Cromberger (FP) lämnar in följande skriftliga reservation:
”Vi reserverar oss med motivation att en ekonomisk redovisning ska göras före det att
beslut kan fattas. Därför yrkar vi på återremiss.”

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 111 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 Ulf Edström till ny ersättare i personalpolitiska utskottet för
tiden t.o.m. 2014-12-31.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen utser Ulf Edström till ny ersättare i personalpolitiska utskottet för
tiden t.o.m. 2014-12-31.

§ 112 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

Justerandes sign
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Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 113 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
Justerandes sign
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Information om landstingsstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
§ 114 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
Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Valfrihetssystem för allmäntandvård för barn och ungdomar 3 -19 år införs
enligt inriktningsdokument från och med 2014.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige i
oktober 2013 med förslag till regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 115 Informationer
Tisdag den 23 april
· Patientenkät – akuten (Hans Fröling)
· Förfrågningsunderlag Hälsoval 2014 (Lena Weinstock Svedh)
· Statliga utvecklingspengar LoV (Lena Weinstock Svedh)
· Region Jämtland 2015 (Ingela Jönsson, Anders Byström och Berit Eriksson)
· Internationella frågor (Robert Uitto)
· Intern kontroll – workshop (Mikael Ferm och Daniel Nilsson)
Onsdag den 24 april
· Jämställdhet i vården – revisionsrapport (Angela Nilsson, Anna Ebenmark och
Majvor Enström)
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