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3. Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/4/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
• Ledningssystemet; status och tillämplighet, riktighet och effektivitet (SOSFS
2011:9) (IKP)
• Uppföljning av kunskapsstyrning (IKP)
• Samverkan med kommunerna; SVOM och Barnarenan
• Patientenkäter och vårdbarometer, resultat från nationella och lokala
enkäter/mätningar
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4. Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/6/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
-

Norrlandstingens regionförbund, NRF
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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)
- Presentation av underlag för att ta fram en långsiktig plan för att uppnå
en god ekonomisk hushållning
- Attraktiv arbetsgivare 2017
- Lab. verksamheten
- Ombyggnad plan 6
- Återkoppling LD verksamhetsplan, sms-påminnelser
- LÖF
- Framtida struktur Primärvård Östersund
- Långsiktig plan för avveckling av stafettläkare
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7. Månadsrapport till landstingsstyrelsen (LS/37/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-10-11, § 78 Månadsrapport
september.

Ärendebeskrivning

Månadsrapporten efter september visar ett underskott på 81 miljoner kronor varav
effekten av ändrad Rips-ränta svarar för 117,8 miljoner kronor.
Prognosen för helår har försämrats med 11,2 miljoner kronor jämfört med augusti
månad och uppgår till -155,3 miljoner kronor. Om förändringen av Rips-räntan
exkluderas är prognosen för helåret -37,5 miljoner kronor.
Nettokostnadsökningen är 3,1%.

Beslutsunderlag
Månadsrapport september.

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Månadsrapporten fastställs.

Yrkande

Ordföranden yrkar följande:
1. Ekonomiutskottet ser fortsatt med stor oro på den negativa utveckling som sker
i ekonomin.
2. Ekonomiutskottet ser även stora svårigheter i att verksamheterna kan hämta in
det negativa resultatet om ca 40 miljoner kronor, som ökade kostnader för
pensioner och länstrafik samt minskade statsbidrag för läkemedel innebär.
3. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärder, med
konsekvensbeskrivningar, för att budgeterat 0-resultat ska hållas.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

1. Ekonomiutskottet ser fortsatt med stor oro på den negativa utveckling som sker
i ekonomin.
2. Ekonomiutskottet ser även stora svårigheter i att verksamheterna kan hämta in
det negativa resultatet om ca 40 miljoner kronor, som ökade kostnader för
pensioner och länstrafik samt minskade statsbidrag för läkemedel innebär.
3. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärder, med
konsekvensbeskrivningar, för att budgeterat 0-resultat ska hållas.
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8. Svar på granskning av chefsrollen inom Jämtlands läns
landsting (LS/761/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2013-10-24, § 94 Granskning av
chefsrollen inom Jämtlands läns landsting (LS/761/2013).

Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har under 2013 genomfört en granskning av chefsrollen. Syftet
har varit att ta reda på om landstingsstyrelsen har en tillfredsställande styrning och
kontroll av att det finns tillräckliga förutsättningar för ett ändamålsenligt ledarskap.
Granskningen har utförts genom dokumentstudier, 24 intervjuer med chefer på olika
nivåer från tre utvalda centrum samt med biträdande landstingsdirektör, personalstaben
och ordförande för det personalpolitiska utskottet. De centrum som valts ut är
Opererande specialiteter, Primärvård samt Barn/kvinna och Psykiatri. En
enkätundersökning har ställts till samtliga chefer i landstinget med en svarsfrekvens på
75 procent.
Landstingets revisorer anser efter granskningen att det finns förbättringsområden och
begär styrelsens svar på detta.

Beslutsunderlag

Svar på granskning av chefsrollen
Rapport Granskning av chefsrollen i Jämtlands läns landsting

Tjänstemannaförslag

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
Paragrafen är omedelbart justerad.
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9. Svar på remiss av slutbetänkandet Ansvarsfull hälsooch sjukvård (SOU 2013:44) (LS/1116/2013)
Handlingar lämnas senare.
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10. Hälsoval 2014 (LS/680/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige fattade i juni 2013, §118, beslut om att anta förfrågningsunderlag
för Hälsoval Jämtlands län 2014. Landstingsstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att
fastställa eventuella kompletteringar och justeringar i november 2013.
Under våren har en utredning om ambulansverksamheten i Gäddede genomförts
avseende organisationstillhörighet. Landstingsstyrelsen har i ett tidigare ärende beslutat
att ambulansverksamheten i Gäddede kvarstår som ett tilläggsuppdrag inom hälsovalet.

Beslutsunderlag

Kompletteringar /justeringar i förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands län 2014

Landstingsdirektörens förslag
Kompletteringar och justeringar i förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands län 2014
fastställs.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef Planerings- och beställarstaben
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11. Svar på frågor om Landstingets beslut om filial till
Svegs hälsocentral på Vemdalsskalet (LS/1337/2013)
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sjukvårdens utveckling i Hede Vemdalen ekonomisk förening (Fjällhälsan)
har i ett brev till landstingsstyrelsen ställt frågor om beslutet att Svegs hälsocentral
öppnar filial på Vemdalsskalet.
De frågor dom vill ha besvarade är:
• Hur landstingets kalkyl för denna investering ser ut
• Hur landstingsstyrelsen ser på frågan att bygga upp kostnadsställe för turister
• Hur landstinget kan bevilja sin egen hälsocentral att öppna filial i ett område där
de inte har listade patienter
Att lämna ut uppgifter om kalkyl för denna investering kan vara till skada för
landstinget.
Svegs hälsocentral har för avsikt att starta verksamhet för att gynna alla som befinner sig
vid Vemdalsskalet, såväl ortsbefolkning och turister inom- och utomläns, utifrån ett
efterfrågat behov.

Beslutsunderlag

Brev till Landstingsstyrelsen från Sjukvårdens utveckling i Hede Vemdalen ekonomisk
förening (Fjällhälsan)
Svar till styrelsen för Sjukvårdens utveckling i Hede Vemdalen ekonomisk förening
(Fjällhälsan)

Landstingsdirektörens förslag

Svar lämnas till Sjukvårdens utveckling i Hede Vemdalen ekonomisk förening
(Fjällhälsan) enligt utarbetat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef planerings- och beställarstaben
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12. Initiativärende om namnbyte på Länets
handikappråd (LS/1348/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från länets handikappråds sammanträde 2013-09-12, § 34
Namnbyte på handikapprådet.

Ärendebeskrivning

Handikapprådets arbetsutskott har kommit med förslaget att byta namn på rådet, från
Länets handikappråd till Länets tillgänglighetsråd.

YRKANDE

Marina Eriksson yrkar på återremiss.

PROPOSITION

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marina Erikssons
yrkande
på återremiss och finner arbetsutskottets förslag antaget.

OMRÖSTNING
Omröstning begärs.

PROPOSITIONSORDNING

Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar "ja".
Den som bifaller Marina Erikssons förslag röstar nej".

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Med 4 ja-röster, 1 nej-röst och 3 avstår bifalls arbetsutskottets förslag.

LÄNETS HANDIKAPPRÅDS BESLUT

Länets handikapprådet beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen att göra en översyn av
handikapprådets stadgar och att ett namnbyte sker till Länets tillgänglighetsråd.
Marina Eriksson reserverar sig mot beslutet.
"Ang. byte av namn så reserverar jag, Marina Eriksson, mig mot beslutet med
hänvisning
till att det först skulle gått ut en fråga till samtliga organisationer/ föreningar som ingår i
LHR, om de anser att rådet skall byta namn samt åsikter kring vilket namn som bör
antas."

Landstingsdirektörens förslag

Översyn av reglemente för länets handikappråd ingår i det uppdrag
landstingsfullmäktige gav styrelsen vid sammanträdet 2013-10-22—23 § 184. Förslag till
namnbyte bör tas med i denna översyn.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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13. Förslag om hemställan om ändring av
patientdatalagen gällande omhändertagande av elevers
patientjournaler (LS/1349/2013)
Ärendebeskrivning
I samband med JB-koncernens konkurs ansökte konkursförvaltaren om Inspektionen
för Vård och Omsorgs (IVO) beslut om omhändertagande av elevers patientjournaler.
IVO konstaterade i sitt beslut att SKL:s rekommendation är att elevhälsovårdsjournaler
ska arkiveras i den kommun där en elev avslutat sin skolgång. IVO konstaterade
emellertid också att patientdatalagen endast tillåter att ett landsting är mottagare av det
aktuella arkivbeståndet.
Utifrån ovanstående har vissa landsting/regioner fått beskedet att de ska arkivera
skolhälsovårdsjournalerna från elever som gått i skola inom JB-koncernen. Detta har
aktualiserat behovet av en ändring av patientdatalagen så att principen om att samtliga
handlingar om enskild elev ska finnas hos en och samma arkivmyndighet kan uppfyllas.
Frågan om en landsting-/regiongemensam hemställan till regeringen om ändring av
patientdatalagen diskuterades vid landstings-/regiondirektörsmötet i Jönköping 19-20
september.
Bifogat förslag till skrivelse till socialdepartementet utgjorde grund för diskussionerna.
Konklusionen vid mötet var att skrivelsen ska sändas till samtliga landsting/regioner
med förslag om beslut att landstinget/regionen ställer sig bakom förslaget till skrivelsen
till regeringen.
Region Halland har åtagit sig att samordna denna gemensamma hemställan.

Beslutsunderlag

Skrivelse med hemställan hos socialdepartementet om ändring av patientdatalagen.

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom den landstings-/regiongemensamma
hemställan om ändring av patientdatalagen enligt förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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14. Rekommendation om gemensam enhetlig modell för
preventivmedelssubvention (LS/903/2013)
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att rekommendera landstingen och
regionerna om en gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention som
innebär
• att åldersgräns för subvention är 25 år,
•

att egen kostnad inte ska överstiga 100 kr vid köp av subventionerade
preventivmedel, samt

•

att preventivmedel ska ingå i läkemedelsförmånen för att vara aktuell för
subvention.

Jämtlands läns landsting har tidigare haft subvention för preventivmedel som inneburit
en egenkostnad på max 200 kr för den enskilde och en åldersgräns på 24 år. Jämtlands
läns landsting har hittills i undantagsfall godkänt preventivmedel utanför läkemedelssubventionen i de fall preparaten inte är lämpade för den enskilda patienten och i de fall
patienten behöver annat p-medel än p-piller, ex vis p-stav eller p-spruta. Undantagen
från läkemedelssubventionen har varit begränsade och strikt behovsprövade.
Ett beslut om godkännande av rekommendationen skulle innebära en merkostnad för
JLL på ca 500 000:- per år. Att godkänna rekommendationen och ändra regelverket i
Jämtlands läns landsting, förutsätter en inprioritering av de ökade kostnaderna.
En förändring i enlighet med rekommendationen förväntas ge en positiv effekt och leda
till en minskning av antalet aborter i länet. En utvärdering av effekterna på aborttalen
ska ske ett år efter rekommendationens införande.

Beslutsunderlag

SKL:s rekommendation om gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention

Landstingsdirektörens förslag

1. Jämtlands läns landsting antar rekommendationen om subvention av
preventivmedel med en åldersgräns på 25 år, att egen kostnad inte ska överstiga
100 kr vid köp av subventionerade preventivmedel, samt att preventivmedel ska
ingå i läkemedelsförmånen för att vara aktuell för subvention. Beslutet gäller
från och med januari 2014.
2. En utvärdering av effekterna avseende antalet aborter i länet ska ske ett år efter
införande av rekommendationen.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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15. Nationell samordning och upphandling av
flygplanstjänster för ambulansverksamhet
(LS/66/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har sedan många år samarbetat med de andra landstingen i
Norrland kring upphandling av flygambulansverksamheten. Nuvarande avtal gäller fram
till 2015-03-31.
Under 2010-2011 genomfördes en utredning via SKL, Vård på vingar, om nationell
samordning kring både flygambulansverksamheterna och ambulanshelikopterverksamheterna. Denna utredning mynnade inte ut i några gemensamma ställningstaganden. Det fortsatta arbetet leds av en politisk styrgrupp med utgångspunkt från
landstingsrådet i Landstinget i Uppsala som ordförande. I gruppen deltar de
landsting/regioner som i dag har helikopterverksamhet samt Värmland som planerar att
inrätta en helikopterbas. Harriet Jorderud är Jämtlands läns landstings representant i
styrgruppen.
Arbetet har nu lett fram till att styrgruppen förordar nationellt samarbete kring
flygambulansverksamheterna i form av gemensam nationell upphandling av
flygoperatör. Landstingen avser att överta:
• Drift av nationell koordineringscentral
• Standardisering, inköp, ägande och underhåll av medicinteknisk utrustning
• Bemanning med sjuksköterska i flygplan
Den nationella arbetsgruppen har föreslagit en finansieringsmodell som bygger på en
fast kostnad för organisationen, vilken förvaltas av Västerbottens läns landsting.
Flygtimkostnaden i övrigt kommer att vara rörlig. Västerbottens läns landsting har
utformat ett förslag till avtal om samverkan rörande det ansvar som de tar på sig i denna
fråga.
Samordningen handlar enbart om flygambulansverksamheterna, inte om samordning av
ambulanshelikopterverksamheterna.

Beslutsunderlag
Brev om genomförandet av nationell upphandling avseende luftburen ambulanssjukvård
med flygplan.
Förslag till avtal om samverkan rörande upphandlade tjänster avseende flygambulans.

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstinget ska delta i den nationella upphandlingen av luftburen
ambulanssjukvård med flygplan.
2. Landstinget är beredd att teckna samarbetsavtal med Västerbottens läns
landsting avseende drift av nationell koordineringscentral, standardisering,
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inköp, ägande och underhåll av medicinteknisk utrustning, bemanning med
sjuksköterska i flygplan och vård av avtalet med flygoperatören.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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16. Hantering av betalning i receptionen i entrén på
Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-10-11, § 81 Hantering av kontant
betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013).

Ärendebeskrivning

Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2013-08-28 § 206 behandlades frågan om
hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus. Kammarrätten har
beslutat att landstinget inte kan vägra ta emot kontantbetalning för patientavgift. I
domen står dock inget om var eller hur denna betalning skall tas emot.
Landstingsstyrelsen beslöt att återremittera ärendet med följande motivering:
Konsekvenser av kontanthantering i receptionen vid Östersunds sjukhus, såsom
säkerhetsrisker, kostnader etc. bör belysas ytterligare innan beslut fattas. Förslag på
alternativa möjligheter för att betala kontant i receptionens närhet bör också belysas.

Beslutsunderlag

Kompletterande utredning om kontanthantering i sjukhusreceptionen.
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2013-08-28 § 206 Hantering av betalning i
receptionen i entrén på Östersunds sjukhus.

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
I receptionen i huvudentrén till Östersunds sjukhus ska betalning ske med fakturering
eller kort. Kontantbetalning kan för närvarande ske i Café Entré som ligger i anslutning
till receptionen.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
I receptionen i huvudentrén till Östersunds sjukhus ska betalning ske med fakturering
eller kort. Kontantbetalning kan för närvarande ske i Café Entré som ligger i anslutning
till receptionen.
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17. Organisationsförslag för friskvårdsanläggningen
Zefyren samt anställd för personalföreningen
(LS/991/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade i maj 2013 att företagshälsovården ska upphandlas externt
med start from 1 september 2014. Det innebär att Landstingshälsan som organisatorisk
enhet upphör från och med 2014-09-01. Idag är Friskvårdsanläggningen Zefyren och
personalföreningen placerade organisatoriskt på Landstingshälsan. Personalen består av
en friskvårdskonsulent på 100 % (Zefyren) och en administratör på 80 %
(personalföreningen).
Landstingsdirektören fick i samband med beslutet om upphandling i uppdrag om att ta
fram ett organisationsförslag.
Personalföreningen är en fristående förening och ingår alltså inte i landstingets
organisation. Däremot är medarbetaren placerad inom Jämtlands läns
landstingsorganisation.
Landstingsdirektören har beslutat att Friskvårdsanläggningen Zefyren och
personalföreningen överförs organisatoriskt till Personalstaben from 1 januari 2014.
Beslutet innebär att Zefyren bedrivs oförändrat med befintlig personal och att det stöd
som personalföreningen har förblir oförändrat.

Landstingsdirektörens förslag
Informationen läggs till handlingarna.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Annica Sörensdotter
Tf personalchef
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18. Uppsägning av samarbetsavtal mellan Jämtlands
läns landsting och Östersunds kommun avseende
Stiftelsen Jamtli (LS/1167/2009)
Ärendebeskrivning
Nuvarande samarbetsavtal mellan Östersunds kommun, dnr 1761-2009 och Jämtlands
läns landsting, dnr LS/1167/2009, avseende Stiftelsen Jamtli löper under perioden
2010-01-01 – 2014-12-31. Uppsägning av gällande avtal ska enligt § 7 ske skriftligt
senast 12 månader före avtalets utgång om huvudmännen anser att behov finns att se
över vissa skrivningar. I annat fall förlängs avtalet ett år i sänder, dock högst i tre år.
Efter samråd har landstinget och Östersunds kommun kommit överens om att säga upp
avtalet för att göra en översyn.
Samarbetsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning mellan parterna samt anger att
beslut avseende nyinvesteringar och större underhållsinvesteringar ska föregås av
gemensam beredning. Avtalet anger även riktlinjer för tillsättande av ledamöter i
stiftelsens styrelse, anpassning till administrativa styrsystem, information och
redovisning från stiftelsen.

Beslutsunderlag

Nu gällande samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting
avseende Stiftelsen Jamtli

Landstingsdirektörens förslag

Nuvarande samarbetsavtal (2010-2014) mellan Jämtlands läns landsting och Östersunds
kommun avseende Stiftelsen Jamtli sägs upp och ett nytt förslag utarbetas i samråd med
Östersunds kommun.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef för Planerings- och beställarstaben
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19. Gemensam Överenskommelse Jämtlands läns
landsting och kommunerna i Jämtlands län gällande
personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt 5
kap. 8a § SoL samt 8a § HSL (LS/10/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-18 att godkänna avtalet angående samarbete
mellan kommuner och landsting kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Samtidigt beslutade fullmäktige att en översyn skulle göras där ansvaret för landstinget
skulle förtydligas och en detaljerad överenskommelse skulle tecknas.
Inom ramen för psykiatriöverenskommelsen har ett avtal gällande denna målgrupp varit
ett av grundkraven och Socialstyrelsen godkände avtalet från 2012.
I psykiatriöverenskommelsen 2013 är ett grundkrav för att kunna ta del av
prestationspengar, att detta avtal ses över utifrån vissa angivna kriterier.
Nytt förslag till avtal samt tillhörande handlingsplan har därför utarbetats enligt
nedanstående.

Beslutsunderlag

Överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och Jämtlands
läns landsting 2014 – 2016 gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Handlingsplan för samverkan i Jämtlands län kring psykiska funktionsnedsättningar
2014-01-10 till 2016-12-31.

Landstingsdirektörens förslag

1. Revidering av Överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i
Jämtlands län och Jämtlands läns landsting 2014 – 2016 gällande personer med
psykiska funktionsnedsättningar antas.
2. Handlingsplan för samverkan i Jämtlands län kring psykiska
funktionsnedsättningar 2014-01-01 till 2016-12-31 antas.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör
psykiatri

Håkan Gadd
Centrumchef för barn/kvinna och
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20. 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.
I april 2013 beslutade landstingsstyrelsen i ett första steg att samordning ska ske av
Odensala och Torvalla hälsocentraler och i augusti beslutades att lokalisera de båda
hälsocentralerna till Odensala.
För övrig primärvård inom Östersunds kommun beslutade styrelsen att arbetet med
genomförandeplanen i enlighet med landstingsstyrelsens beslut i december 2012 skulle
redovisas med förslag till beslut för landstingsstyrelsen i november 2013.
Tiden har inte medgett att få fram en fullständig genomförandeplan. En målbild för
primärvården inom Östersunds kommun har tagits fram. Det fortsatta arbetet bör ske
mot målbilden.

Beslutsunderlag

Målbild för strukturen för landstingsdrivna primärvården i Östersunds kommun

Landstingsdirektörens förslag

1. Det fortsatta arbetet med genomförandeplanen ska ske mot målbilden för
strukturen för primärvården inom Östersunds kommun.
2. Förslag till beslut om genomförandeplan ska presenteras för landstingsstyrelsen i
augusti 2014.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Olle Christmansson
Centrumchef primärvård
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21. Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2013 (LS/2/2013)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2013-09-12, 2013-09-20,
2013-10-04
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2013-09-13
Beslut fattade av centrumchef för Primärvård
Löneöversynsförhandlingar
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av centrumchef för Diagnostik, teknik och service
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter september
Ansökningar om bidrag ur stiftelsen Per Sundells fond
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Anna Gundersson är beviljad att delta i Utvecklingen av fysisk aktivitet för personer
med funktionsnedsättning den 28/8 2013 i Östersund
Anna Gundersson är beviljad att delta i Bättre liv för sjuka äldre i Jönköping den 19/9
2013
Margareta Gladh är beviljad att delta i En dag om föräldrastöd i Östersund den 10/10
2013
Anställningsbeslut fattade av chefer
Sammanställning för perioden 2013-09-20—2013-10-24
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22. Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen 2013 (LS/3/2013)
Norrlandstingens regionförbund, Förbundsdirektionen: Protokoll från sammanträdet
2013-05-24
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträdet 2013-09-05
Regionförbundet Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2013-09-09
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-09-17
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2013-09-18
Länets handikappråd: Protokoll från sammanträdet 2013-09-23
Landstingets ungdomsråd: Protokoll från sammanträdet 2013-09-25
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-09-26
Samordningsförbundet Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2013-09-30
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträdet 2013-10-03
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-10-11
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2013-10-17
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TILL FULLMÄKTIGE
23. Landstingsplan 2014-2016 (LS/504/2013)
Handlingar lämnas senare.
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24. Hälsoval 2015 (LS/1867/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting införde den 1 januari 2010 Hälsoval Jämtlands län enligt
riksdagens beslut om ett obligatoriskt vårdvalssystem för primärvården. Syftet var att
öka patienternas valfrihet och underlätta för vårdgivare att etablera sig i primärvården
med offentlig ersättning. När landstinget inför ett vårdvalssystem tillämpas lagen om
valfrihetssystem 1531:2008 (LOV).
År 2010 ansågs som ett startår där prioritet var att leva upp till lagens grundläggande
krav på fri etablering och valfrihet för medborgarna, inklusive rätten till
ickevalsalternativ. Modellen skulle därefter utvecklas.
Inom ramen för nuvarande avtal finns möjlighet att årligen, vid landstingsfullmäktige i
juni, genomföra smärre förändringar i förfrågningsunderlaget inför kommande år. Då
avtalstiden för vårdgivarna löper ut år 2014 finns en möjlighet för landstinget att göra
större förändringar av modellen från år 2015.
För att kunna ta ställning till fortsatt drift av verksamhet behöver befintliga vårdgivare
veta nya förutsättningar ett år i förväg.
Under våren 2013 utsågs representanter från samtliga partier med uppdrag att
tillsammans med tjänstemän analysera och revidera modellen för Hälsoval Jämtlands län
inför 2015. Områden som har diskuterats är:
• Innehåll i uppdraget
• Ersättningsmodellen, främst glesbygdsfaktor
• Filialverksamhet
• Listningsregler
• Avtalstid
Mått och mätetal för år 2015 lyfts ut från detta ärende och tas upp som en bilaga i
samband med fullmäktigemötet i juni 2014.

Beslutsunderlag
PM sammanfattning av ändringsförslag
Förfrågningsunderlag Hälsoval 2015
Bilaga 1 Listningsregler
Bilaga 2 IT- och telefonitjänster

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förfrågningsunderlag Hälsoval 2015 med bilagor fastställs
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I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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25. Förhandling angående lån till Regionförbundet för
aktier Länstrafiken (LS/843/2011)
Ärendebeskrivning
I samband med bildandet av Regional Kollektivtrafikmyndighet i länet beslutade
landstingsfullmäktige, § 24/2012, att lämna ett räntefritt lån till Regionförbundet
Jämtlands län med fyra miljoner kronor för den del av Länstrafikens aktiekapital
som tidigare var landstingets aktier (50 %). Kommunerna lånade tillsammans ut
fyra miljoner kronor för den del som avsåg kommunernas aktier. Lånen är
räntefria och villkoren för amortering tas upp till förhandling 2013 enligt beslutet
i februari 2012.
Lånet föreslås bli amorteringsfritt även 2014 och att landstinget fattar beslut om
detta under förutsättning att kommunerna tar motsvarande beslut.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Lånet till Regionförbundet Jämtlands län med fyra miljoner kronor ska
även 2014 vara räntefritt och amorteringsfritt.
2. Under 2014 fastställs vad som ska gälla efter 2014.
3. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner fattar
motsvarande beslut för den del som kommunerna lånat ut avseende
Länstrafikens aktier.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef Planerings- och beställarstaben
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26. Huvudmannadirektiv 2015-2018 gällande Stiftelsen
Jamtli (LS/892/2013)
Ärendebeskrivning
Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting och Regionförbundet
Jämtlands län har tillsammans utarbetat förslag till nytt huvudmannadirektiv
för Stiftelsen Jamtli perioden 2015-2018. Eventuella nya skrivningar har även
diskuterats med övriga stiftare, Föreningen Heimbygda och Jämtlands läns
konstförening.
Vid Jamtlisamråd i september diskuterades frågor som har koppling till
huvudmannadirektiven.

Beslutsunderlag

Huvudmannadirektiv avseende stiftelsen Jamtli 2015-2018

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Huvudmannadirektiv Stiftelsen Jamtli 2015-2018 antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef för planerings- och beställarstaben
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27. Svar på medborgarförslag från Emma och Gunnar
Hagqvist om att införa Preimplantatorisk genetisk
diagnostik (PGD) (LS/542/2013)
Ärendebeskrivning
Emma och Gunnar Hagqvist har lämnat in ett medborgarförslag om att införa
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD). Medborgarförslaget ska besvaras senast
vid landstingsfullmäktige 26-27 november 2013.
Preimplantatorisk genetisk diagnostik PGD är en teknik som kan användas i samband
med IVF för att underlätta för personer med känd genetisk sjukdom att få barn som inte
genetiskt är fria från sjukdomen.
Resursåtgången för att genomföra PGD är avsevärt större än vid konventionell IVF
med sämre resultat och antalet behandlingar, för att ge paret en rimlig chans till ett barn,
är betydligt fler.
Frågan om PGD har tidigare varit aktuell inom såväl Jämtlands läns landsting som inom
Norra regionen. Chefsamrådet för gynekologi och obstetrik har efter diskussion
rekommenderat att inte införa PGD som metod inom Norra regionen . Med ledning av
detta togs januari 2009 beslut i Norrlandstingens Regionförbund om att inte införa
PGD (LS/35/2009) – ett beslut som Jämtlands läns landsting följer.
Det har dock förts nya diskussioner i chefssamrådet för gynekologi och obstetrik om att
göra revideringar av riktlinjerna. Beslut om ändrade riktlinjer kan komma att tas på
Norrlandstingens regionförbunds direktionssammanträde i december 2013.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Emma och Gunnar Hagqvist har lämnat in ett medborgarförslag
om att införa Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD).

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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28. Svar på medborgarförslag från Maria Pettersson om
att läkemedelsordinationer ska skrivas med dator för
att undvika fel i läkemedelshantering (LS/511/2013)
Ärendebeskrivning
Maria Pettersson har lämnat ett medborgarförslag, om att alla läkemedelsordinationer
skall skrivas med dator för att undvika fel i läkemedelshanteringen på grund av oläslig
skrivstil eller otillräckligt ordinationsunderlag från ordinerande läkare.
JLL har för närvarande journalsystemet VAS. I detta finns en läkemedelsmodul för att
ordinera läkemedel inom slutenvården. Slutenvårdsmodulen har dock inte ansetts vara
tillräckligt säker för ordination. Under hösten 2009 genomfördes en pilot på
kvinnokliniken på Östersunds sjukhus för läkemedelsordinationer i slutenvården via
VAS. Den riskanalys som gjordes i samband med piloten visade på alltför allvarliga
patientsäkerhetsrisker för att fortsätta använda läkemedelsmodulen i slutenvården. En
ny pilot diskuterade i samband med införandet av Infektionsverktyget 2012, men ingen
verksamhet var villig att använda funktionen fullt ut eftersom det varit känt en tid att
JLL är på väg att lämna VAS.
Bytet till journalsystemet Cosmic under 2014 öppnar nya möjligheter. I Cosmic kommer
alla läkemedelsordinationer/förskrivningar i både öppen- och slutenvård att ske
elektroniskt. Det är viktigt att en ordentlig riskanalys genomförs på området innan
modulen implementeras fullt ut. Pilot kommer att genomföras under våren 2014.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Maria Pettersson om att läkemedelsordinationer ska skrivas med
dator för att undvika fel i läkemedelshantering.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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29. Svar på motion från Karin Ekblom (M) om utredning
av försäljning av delar av landstingsbostäders
fastighetsbestånd (LS/421/2013)
Ärendebeskrivning
Karin Ekblom (M) har lämnat en motion om utredning av försäljning av delar av
landstingsbostäders fastighetsbestånd för att kunna finansiera och bygga nya bostäder.
Motionen ska besvaras på landstingsfullmäktige senast 26-27 november.
Landstingsbostäders verksamhet bedrivs i första hand för att hyra ut bostäder till
nyanställd, svårrekryterad personal. Landstingsbostäder ska även inom Jämtlands län
förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter.
Vid personalrekrytering är det viktigt att det finns bra bostäder i attraktivt läge att
erbjuda och det är ibland helt avgörande för att locka personal till Jämtlands läns
landsting. Nyrekryterad personal bor ofta första tiden i någon av landstingsbostäders
lägenheter för att därefter hitta ett annat boende som passar för den enskildes behov.
Vid uthyrning av lägenheter ska fastställd prioriteringsordning gälla. De bostadssökande
från landstinget indelas i fem prioriteringsgrupper:
1. Nyanställd inflyttad svårrekryterad personal
2. Svårrekryterad personal, redan anställd
3. Lägenhetsbyten svårrekryterad personal
4. Övriga landstingsanställda
5. Byten övriga anställda
2012 registrerades 201 bostadsansökningar och 73 lägenheter inom prioriteringsgrupp 1
till 3 kunde förmedlas. Samtliga i prioriteringsgrupp 1 som sökte lägenhet fick ett
erbjudande och alla förmedlade lägenheter har gått till personal inom JLL. Tyvärr har
inte några i grupperna 4 eller 5 kunnat få erbjudande om lägenhet under 2012.
Av 477 lägenheter är idag 82% uthyrda till anställda inom landstinget, 14% till
pensionärer som tidigare oftast varit landstingsanställda samt 4% till externa hyresgäster.
Dagens bestånd, med den omflyttning som sker, räcker tyvärr inte till för att tillfredställa
de högst prioriterade grupperna anställda som önskar bostad. Som stöd i
rekryteringsprocesser vore det positivt om Landstingsbostäder hade fler lägenheter att
erbjuda. I framtiden bör man se över möjligheten att producera nya attraktiva lägenheter
med normal finansiering inom bolaget.
Kostnaden för nyproduktion är idag relativt hög vilket innebär att nya bostäder får en
väsentligt högre hyra än dagens bestånd. Jämförbara nyproducerade objekt inom
Östersundshem och Stadsdel Norr ligger i ett hyreskostnadsintervall mellan 1500-2000:per m² vilket innebär en månadshyra på ca 10 000:- för en lägenhet på 75m².
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Mariedal på Frösön består av 108 lägenheter med en medelhyra på 815:- per m² vilket
innebär att en snittlägenheten på 71,6m² får en månadshyra på 4 863:-. Totalt inbringade
lägenheterna i Mariedal under 2012 en total årshyra på 6 304 324:-. Med årshyran,
beräknade driftkostnader, framtida underhållsbehov, prisutveckling mm är det troligt att
en presumtiv köpare bedömer marknadsvärdet för dessa 108 lägenheter till ca 30 till 50
miljoner.
Produktionskostnaden för nya lägenheter ligger idag på ca 30 000:- per m² vilket innebär
att man skulle kunna producera ca 15 till 25 lika stora lägenheter för de pengar
försäljningen av Frösödal skulle inbringa. De nya lägenheterna skulle få ungefär dubbelt
så hög hyra som dagens dvs. ca 9700:- per månad för snittlägenheten på 71,6m².
Om Landstingsbostäder skulle sälja ut delar av sitt fastighetsbestånd för att producera
nya lägenheter innebär det att Östersund visserligen tillförs fler hyresrätter men för
landstinget innebär det färre lägenheter att förmedla vid rekryteringsprocesser.
Bostadsbristen i Östersund är allmänt ett problem i för rekrytering. De hyresbostäder
som finns tillgängliga på marknaden är ofta nyproducerade och bedöms av många av
våra landstingsanställda som för dyra.
För 100 sålda lägenheter skulle Landstingsbostäder alltså kunna producera 15 till 25
lägenheter med ungefär dubbla hyran mot vad vi har idag i våra bostäder. För att behålla
möjligheten att kunna erbjuda framförallt svårrekryterad personal bostäder bör det
befintliga beståndet behållas och fortsätta att förvaltas på ett bra sätt.

Beslutsunderlag
Motion från Karin Ekblom (M) om utredning av försäljning av delar av
landstingsbostäders fastighetsbestånd

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef planerings- och beställarstaben
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30. Svar på motion från Berit Johansson (C) om
etablering av urangruva (LS/481/2013)
Ärendebeskrivning
Berit Johansson (C) har i en motion föreslagit att Jämtlands läns landsting dels säger nej
till uranbrytning och dels uppmanar Bergs kommun att lägga sitt veto och därmed
omöjliggöra uranbrytning i Oviken. Som skäl har hon anfört att uran är farligt både för
människors hälsa och för naturen. Det är farligt för generationer framåt när det bryts,
när det processas och sedan ska lagras. Skulle en urangruva etableras i Oviken och
uranet läcka ut skulle vattnet förgiftas i Storsjön, vidare i Indalsälven och hela vägen ut i
Bottenviken. På så sätt skulle stora delar av vårt läns befolkning drabbas. Eftersom det
inte i dag är klarlagt vad följden av en etablering av en urangruva skulle innebära för
hälsorisker för länets medborgare och besökares hälsa är det viktigt att Jämtlands läns
landsting stödjer kommunerna genom att säga nej till en etablering av en gruva.
Dåvarande beredningen för demokrati och folkhälsa diskuterade under hösten 2008
frågan om uranbrytning i länet. Beredningen ansåg att landstinget aktivt borde delta i
arbetet med att undersöka vilka effekter de redan givna provborrningstillstånden har
gett, vad fullskalig gruvdrift kan innebära för länet samt olika konsekvensbeskrivningar.
Resultatet av dessa undersökningar får visa hur tillväxt och utveckling i länet påverkas
och betydelsen för folkhälsan. Beredningen föreslog landstingsfullmäktige att ge
uppdrag till landstingsstyrelsen att delta i och understödja kommunernas arbete med att
undersöka konsekvenserna av nuvarande borrningstillstånd och vad en eventuell
fullskalig gruvdrift innebär i länet. Landstingsfullmäktige biföll beredningens förslag
2009-02-17 -- 18, § 18.
Landstingsstyrelsen gav, med anledning av fullmäktiges uppdrag, landstingsdirektören i
uppdrag att skapa beredskap för att kunna delta i och stödja kommunernas arbete med
att undersöka konsekvenserna av nuvarande borrningstillstånd och vad en eventuell
fullskalig gruvdrift innebär i länet.
Under våren 2009 skrev länsstyrelsen och länets kommuner till Naturvårdsverkat och
bad att verket skulle leda ett arbete med gemensam kunskapsuppbyggnad kring
uranbrytning. Naturvårdsverket svarade att verket har tagit fram en sammanställning av
kunskapsläget.
Prospektering och brytning av mineraler regleras i Minerallagen. Tillstånd till
prospektering och brytning ges enligt lagen av staten. Brytning av mineraler kräver också
tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljölagstiftningen och i prövningen har
kommuner som berörs av gruvdriften möjlighet att yttra sig. För uranbrytning krävs
också tillåtlighetsprövning av regeringen. Regeringen får tillåta verksamheten endast om
den berörda kommunens kommunfullmäktige har tillstyrkt det (kommunalt veto).
Frågorna om prospektering av mineraler och etablering av gruvdrift är frågor som inte
ligger inom landstingets ansvarsområde. Landstingets skulle överskrida sin kompetens
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om motionen bifalls. Ett uttalande från landstinget i frågan skulle också innebära
otillbörlig påverkan på kommunen.
Motionen ska därför avslås.
Regionförbundet Jämtlands län kan möjligtvis inom ramen för sitt uppdrag om det
regionala utvecklingsansvaret uttala sig i frågan.

Beslutsunderlag
Motion från Berit Johansson (C) om etablering av urangruva

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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31. Revidering av reglemente för kortsiktig
likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning
(LS/1358/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-10-11, § 83 Revidering av
reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och
skuldförvaltning.

Ärendebeskrivning

Avkastningsmålet för likviditetsförvaltningen föreslås höjas från 0,03 procentenheter till
0,1 procentenheters påslag på marknadsräntan STIBOR en vecka.
Andelen räntepapper på penningmarknaden med officiell kreditrating blir allt mindre.
Eftersom landstinget, med några få undantag, endast får placera i värdepapper med
officiell rating, har det blivit svårare att fördela placeringarna på många olika låntagare.
De stora bankerna gör ofta egna så kallade ”skuggratingar” på låntagare utan rating. Det
föreslås bli tillåtet att köpa räntebärande värdepapper med en skuggrating från någon av
de stora bankerna med följande begränsningar: Värdepapper med skuggrating
motsvarande A- får köpas för max 20 miljoner kronor per emittent (låntagare), med en
duration (kapitalviktad återstående löptid) på max 6 månader. Värdepapper med en
skuggrating motsvarande BBB- får köpas för max 10 miljoner kronor per emittent, med
en duration på max 3 månader. Förändringarna införs i avsnitten 3.4 och 3.4.2.

Beslutsunderlag

Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning
version 2.0 (LS/1358/2013).

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderat reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och
skuldförvaltning version 2.0 antas.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderat reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och
skuldförvaltning version 2.0 antas.
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32. Revidering av placeringsreglemente för förvaltning
av pensionsmedel (LS/1386/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-10-11, § 84 Revidering av
placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel (LS/1386/2013).

Ärendebeskrivning

Under de senaste åren har utförsäljningar gjorts från landstingets värdepappersportfölj
för pensioner. Syftet var att möta landstingets sjunkande likviditet, till följd av en hög
investeringstakt och negativa verksamhetsresultat. Sedan ett år tillbaka har likviditeten
stabiliserats. Avsättningar till pensionsportföljen bedöms nu åter kunna göras.
Nuläget, med marknadsräntor på en historiskt låg nivå, varav de långa nu börjat stiga,
kräver förändringar av placeringsreglementet. Landstingets likviditetsutveckling de
senaste åren har visat på behovet av att ha mer flexibla placeringar, som kan säljas utan
stora kursförluster, om landstinget i framtiden behöver medel för stora investeringar i
till exempel nya byggnader.
Den längsta tillåtna löptiden för obligationer förslås därför sänkas från 20 till 10 år.
Vidare föreslås en höjning av maxgränsen för aktier till 50 procent för att kunna ha en
normalandel på 25-30 procent. En större andel aktier syftar till att uppnå en jämnare och
högre avkastning över tiden.

Beslutsunderlag

Tjänstemannarapport med motivering till och beskrivning av föreslagna förändringar i
reglementet.
Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel.

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel version 2.0
(LS/1386/2013) antas.
2. Avsättningar börjar göras till pensionsportföljen i en takt, som tar hänsyn till
landstingets behov av en likviditetsbuffert och planerade
verksamhetsinvesteringar.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
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1. Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel version 2.0
(LS/1386/2013) antas.
2. Avsättningar börjar göras till pensionsportföljen i en takt, som tar hänsyn till
landstingets behov av en likviditetsbuffert och planerade
verksamhetsinvesteringar.
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33. Långsiktig utvecklingsplan, område miljö
(LS/1792/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 40
Långsiktig utvecklingsplan, område miljö (LS/1792/2012).

Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och folkhälsa har arbetat fram ett förslag till långsiktig
utvecklingsplan, område miljö. Beredningen har med sakstöd från samordningskansliet
tagit fram ett förslag till beslut.
En långsiktig utvecklingsplan är ett styrande dokument och beskriver vad som ska
åstadkommas inom landstinget på lång sikt. Enligt ”Riktlinjer för internt arbete med
styrmodellen inom Jämtlands läns landsting” (LS/1613/2012) ligger långsiktiga
utvecklingsplaner till grund för landstingsplanen. Planen har ett har ett tolvårsperspektiv
och följs upp och revideras vart fjärde år under det första året av respektive
mandatperioden med start 2015.
I den långsiktiga utvecklingsplanen område miljö finns långsiktiga målsättningar för
områdena kunskap och utbildning, användning av material och produkter, avfall,
kemikalier och kemiska ämnen i produkter, läkemedel, energi, resor och transporter,
livsmedel samt strategiskt arbete. Planen anger också prioriterade aktiviteter för att nå
respektive mål.
En god miljö är en förutsättning för god, jämlik och jämställd hälsa, både för nuvarande
och kommande generationer. Att arbeta förebyggande med miljö- och klimatfrågor
bidrar till att minska negativ miljö- och hälsopåverkan. Viktigt är att förebygga de
klimatförändringar som både på kort och lång sikt riskerar att medföra förändringar som
hotar kommande generationers rätt till ett bra liv och livskraftig miljö.

Beslutsunderlag

Långsiktig utvecklingsplan, område miljö (LS/1792/2012).

Förslag till beslut

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Långsiktig utvecklingsplan, område miljö antas.

Tilläggsyrkande
Elin Hoffner (V) yrkar att långsiktig utvecklingsplan, område miljö kompletteras med
följande text under punkt 4.10.1 sidan 31. ”Jämtlands län har i flera områden en
berggrund bestående av bland annat alunskiffrar som är rikt på uran och andra
tungmetaller. Under de senaste åren har ett antal tillstånd för prospektering av uran i
Jämtlands län lämnats av Bergsstaten. Brytning av alunskiffer riskerar att hota miljön
både direkt, i form av ökade strålningshalter och utsläpp till luft och vatten, och indirekt,
genom att den positiva bilden av länet och produkter från länet kan förändras”.
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Yrkande
Kia Carlsson (FP) yrkar att långsiktig utvecklingsplan, område miljö antas som den
föreligger. Ytterligare tillägg eller förändringar kan ske vid den vidare processen i
landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Elin Hoffners (V) yrkande och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på Kia Carlssons (FP) yrkande och finner det avslaget.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Långsiktig utvecklingsplan, område miljö antas med Elin Hoffners (V) tilläggsyrkande.

Reservation

Kia Carlsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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34. Policy om mångfald som utvecklingskraft
(LS/1101/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 36 Policy
om mångfald som utvecklingskraft (LS/1101/2013).

Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av landstingets policy om mångfald som utvecklingskraft. Beredningen
har med sakstöd från Hälso- och sjukvårdsstaben tagit fram ett förslag till beslut.
Landstingets intention utifrån styrningsperspektiv är att revidera befintliga policys så att
de stämmer överens med landstingets riktlinjer för policys.
Policyn har reviderats genom att policyn Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och
jämställdhet för personer med funktionsnedsättning (LS/1055/2008) intentioner och
värderingar integrerats i policy om mångfald som utvecklingskraft. Språket i policyn har
reviderats för att vara mer lättillgängligt.

Beslutsunderlag

Policy om mångfald som utvecklingskraft Jämtlands läns landsting (LS/1101/2013).

Förslag till beslut

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Policy om mångfald som utvecklingskraft i Jämtlands läns landsting antas.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Policy om mångfald som utvecklingskraft i Jämtlands läns landsting antas.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningen förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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35. Policy. Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och
jämställdhet för personer med funktionsnedsättning
(LS/1055/2008)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Beredning för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 35 Policy.
Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer med
funktionsnedsättning (LS/1055/2008).

Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av landstingets policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och
jämställdhet för personer med funktionsnedsättning. Beredningen har med sakstöd från
Hälso- och sjukvårdsstaben tagit fram ett förslag till beslut.
Landstingets intention utifrån styrningsperspektiv, implementering och verkställighet är
att minska antalet policys.
Policyn innehåller formuleringar som redan är fastslagna i andra dokument såsom
landstingets värdegrund, hälso- och sjukvårdslagen etc. Policyns grundvärderingar är
likställiga med värderingar i policy för mångfald som utvecklingskraft och föreslås
integreras med den samma.
Den sedan tidigare fastställda policyn föreslås upphöra att gälla.

Beslutsunderlag

Policy. Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer med
funktionsnedsättning (LS/1055/2008).

Förslag till beslut

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
1. Policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer
med funktionsnedsättnings intentioner integreras med policy för mångfald som
utvecklingskraft.
2. Policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer
med funktionsnedsättning upphör att gälla.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
1. Policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer
med funktionsnedsättnings intentioner integreras med policy för mångfald som
utvecklingskraft.
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2. Policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer
med funktionsnedsättning upphör att gälla.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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36. Revidering av jämlikhetspolicy för förtroendevalda
(LS/31/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 37
Revidering av jämlikhetspolicy (LS/31/2012).

Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av jämlikhetspolicy för förtroendevalda. Beredningen har i samarbete
med fullmäktiges presidium och med sakstöd från hälso- och sjukvårdsstaben tagit fram
ett förslag till reviderad policy.
Landstingets intention utifrån styrningsperspektiv är att revidera befintliga policys så att
de stämmer överens med landstingets riktlinjer för policys.
Jämlikhetspolicyn för förtroendevalda har reviderats till att bättre stämma överens med
de värderingar som är fastslagna i andra dokument såsom policy om mångfald som
utvecklingskraft, Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå etc. I och med revideringen föreslås även att policyns namn
ändras till jämställdhets- och jämlikhetspolicy för förtroendevalda. Syftet är att stärka
jämställdhetsperspektivet i styrdokumentet och synliggöra diskrimineringsgrunden kön i
högre utsträckning.

Beslutsunderlag

Jämställdhets- och jämlikhetspolicy för förtroendevalda Jämtlands läns landsting
(LS/31/2012).

Förslag till beslut

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Jämställdhets- och jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns antas.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Jämställdhets- och jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns antas.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Miakel Ferm
Kanslichef
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37. Internationell Policy (LS/1538/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 39
Internationell Policy (LS/1538/2012).

Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
ta fram förslag till en internationell policy.
Jämtlands läns landsting beslutade vid fullmäktige 2013-04-16- -17 att ansöka om att
från och med 2015-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret, bilda region i
Jämtlands län. Regering och riksdag väntas besluta i frågan under 2014. Att utifrån
ovanstående under år 2013 ta fram förslag till en internationell policy bedöms inte
ändamålsenligt då den sannolikt blir kortvarigt verkande. Framtagande av policyn bör
avvakta regering och riksdagens beslut i regionfrågan

Förslag till beslut

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Avvakta framtagande av en internationell policy till regering och riksdagen beslutat i
regionfrågan.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Avvakta framtagande av en internationell policy till regering och riksdagen beslutat i
regionfrågan.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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38. Forskning och utvecklingspolicy för Jämtlands läns
landsting (LS/1882/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 38
Forskning och utvecklingspolicy för Jämtlands läns landsting (LS/1882/2012).

Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av landstingets forskning och utvecklingspolicy. Beredningen har med
sakstöd från hälso och sjukvårdstaben, kliniskt forskningscentrum KFC-Z tagit fram ett
förslag till reviderad policy.
Forskning och utvecklingspolicyn beskriver grundläggande värderingar, ambitioner och
viljeriktningar för forskning och utveckling vid landstinget. Policyn betonar vikten av att
alla yrkeskategorier inom landstinget ska ha möjlighet att bedriva forsknings- och
utvecklingsprojekt, samt att förhållanden att stärka den akademiska miljön och
forskningen inom landstinget skapas. Forskning och utveckling är en förutsättning för
att landstingets verksamheter ska kunna möta kunskapssamhällets behov i framtiden.

Beslutsunderlag

Forskning och utvecklingspolicy Jämtlands läns landsting (LS/1882/2012).

Förslag till beslut

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Forskning och utvecklingspolicy för Jämtlands läns landsting antas.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Forskning och utvecklingspolicy för Jämtlands läns landsting antas.

Landstingsdirektörens förslag

Lanstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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