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§ 263 Val av justeringsman och tid för justering
Christer Siwertsson (M) väljs till justeringsman.

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

1. Följande ärende utgår:
• Rekommendation om gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention (LS/903/2013)
2. Följande extra ärenden tas upp:
• Val av ny ledamot till politiska styrgruppen för Projekt Region 2015
(LS/973/2013)
• Justering av landstingsdirektörens verksamhetsplan (LS/947/2013)
3. Preliminär föredragningslista fastställs med dessa ändringar som slutlig
föredragningslista.

§ 265 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/4/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Ledningssystemet; status och tillämplighet, riktighet och effektivitet (SOSFS
2011:9) (IKP) presenteras av Solweig Nesterud. Socialstyrelsen ställer krav på Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9). Verksamheten ska säkerställa att de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter
uppfylls.
Området ledningssystem ska även bevakas enligt landstingsstyrelsens interkontrollplan
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.
Solweig Nesterud redovisar risker, sårbarheter och lagefterlevnad för Jämtlands läns
landsting angående ledningssystemet.
För att kontrollera verksamhetens kvalitet utifrån ledningssystemets regelverk och
rutiner genomförs intern revision. Brist på interna revisorer är dock ett återkommande
problem.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(52)

Protokoll
Landstingsstyrelsen
Lagefterlevnad av SOSFS 2011:9
- ”Kvalitetspolicy” med definition av vad landstinget menar med kvalitet saknas.
- Processer för intern samverkan gällande patient måste identifieras, beskrivas och
därefter införas i verksamheten.
- Process för riskanalys är beskriven men arbetet med risk- och konsekvensanalyser behöver utvecklas.
- Avvikelsehantering fungerar bra. Möjlighet till statistikuttag är på gång.
- Årlig patientsäkerhetsberättelse finns.
Uppföljning av kunskapsstyrning (IKP) presenteras av Nina Fållbäck-Svensson.
Kunskap inom hälso- och sjukvården består av alla styr- och ledningsprocesser som
bidrar till att etablera evidensbaserad praktik, implementera bästa tillgängliga kunskap
och skapa och upprätthålla en ändamålsenlig infrastruktur för kunskapsutveckling och
kunskapsstyrning.
Jämtlands läns landsting arbetar med kunskapsstyrning genom öppna jämförelser,
nationella riktlinjer, rapporter från TLV, SBU, kvalitetsregister m.fl., deltagande i
nätverk; NSK, HTA, ARIL, kontaktmannanätverk ÖJ mm, regionala workshops och
organisation, nationellt program med workshops inkl studieresa till USA. En utmaning
inför 2014 är att bygga system för systematiskt kvalitetsarbete i hela organisationen.
Samverkan med kommunerna; SVOM och Barnarenan presenteras av Nina
Fållbäck-Svensson
Patientenkäter och vårdbarometer, resultat från nationella och lokala
enkäter/mätningar presenteras av Hans Fröling.
Resultat för följande enkäter redovisas detaljerat:
- Vårdbarometern
- Nationell patientenkät primärvård
- Nationell patientenkät barnsjukvård
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Arbetet med kvalitet och bra vård behöver kompletteras med åsikter från
andra, exempelvis brukare.
3. Styrelsen anser det viktigt att följa enkätundersökningar och jämförelser som
pekar på förbättringsområden likaväl som de områden som uppvisar goda
resultat ges utrymme för ”goda exempel”

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 266 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/6/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Norrlandstingens regionförbund, NRF, presenteras av Ingela Jönsson. Viktiga beslut
fattade under 2012-2013 redovisas samt verksamhetsplan för 2014-2016.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 267 Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/7/2013)
Personalpolitiska utskottet
Bengt Bergqvist (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde 24 oktober.
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson (S) rapporterar om deltagande i nationella prioriteringskonferensen. Utskottet har inte haft något sammanträde sedan sist.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) redogör för utskottets senaste sammanträde 31 oktober då
reviderad landstingsplan behandlades.
FoU-rådet
Thomas Andersson (C) rapporterar om rådets arbete.

§ 268 Landstingsdirektörens rapport (LS/8/2013)
Landstingsdirektören Björn Eriksson rapporterar om följande punkter:
-

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans oktober-december

-

Presentation av underlag för att ta fram en långsiktig plan för att uppnå en god
ekonomisk hushållning – beslut planeras till styrelsen i april och fullmäktige i
juni. Planeringsdagar för både tjänstemän och politiker ska genomföras.
Styrelsen får i uppdrag att läsa vidare i underlaget till styrelsen i december.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Visionen är:
o Ekonomi i balans
o Helhetssyn
o Gemensam bild
o Konkret
o Riktade satsningar
o Bäst utfall
o God kommunal samverkan
Målen är:
1. Ekonomi i balans
2. Tryggad kompetens
3. Ändamålsenliga lokaler
4. Effektiva flöden
5. Investeringar i god vård
-

Attraktiv arbetsgivare 2017 – handlingsplan för att klara kompetensförsörjningen

-

Laboratorieverksamheten - brist på patologer (Nina Fållbäck-Svensson)

-

Ombyggnad plan 6 m.m. vid Östersund sjukhus (Jan-Åke Lindroth)

-

Justeringar i landstingsdirektörens verksamhetsplan (Nina Fållbäck-Svensson)

-

LÖF – kompletterande statistik (Carsten Dencker)

-

Månadsrapport september (Karin Jonsson)

-

Framtida struktur primärvård Östersund (Olle Christmansson)

-

Långsiktig plan för avveckling av stafettläkare (Olle Christmansson)

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”Styrelsen är positiv till det arbete som landstingsdirektören presenterar för att ta fram
en långsiktig plan för att uppnå en god ekonomisk hushållning samt arbetet med
attraktiv arbetsgivare 2017.
Styrelsen konstaterar att den svårighet som finns kring ekonomin kvarstår vid en
preliminär prognos oktober 2013 och ger landstingsdirektören i uppdrag att ytterligare
se över möjligheterna att minska kostnaderna samt möjlighet att öka intäkterna genom
kömiljarden för verksamhetsåret 2013.”
Lena Bäckelin (S) yrkar följande:
”Att Jämtlands läns landsting via Sveriges kommuner och landsting påtalar behov av att
patientförsäkringen LÖF vidarebefordrar relevant och bearbetad statistik/underlag för
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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respektive landstings patientsäkerhetsarbete.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
”Det är mycket positivt att tyngdpunkten läggs på att arbeta för och utveckla Jämtlands
läns landsting som attraktiv arbetsgivare för att på det viset bli framgångsrik i rekrytering
av fast anställda läkare i primärvården.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Lena Bäckelins yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Styrelsen är positiv till det arbete som landstingsdirektören presenterar för att ta
fram en långsiktig plan för att uppnå en god ekonomisk hushållning samt
arbetet med attraktiv arbetsgivare 2017.
2. Det är mycket positivt att tyngdpunkten läggs på att arbeta för och utveckla
Jämtlands läns landsting som attraktiv arbetsgivare för att på det viset bli framgångsrik i rekrytering av fast anställda läkare i primärvården.
3. Styrelsen konstaterar att den svårighet som finns kring ekonomin kvarstår vid
en preliminär prognos oktober 2013 och ger landstingsdirektören i uppdrag att
ytterligare se över möjligheterna att minska kostnaderna samt möjlighet att öka
intäkterna genom kömiljarden för verksamhetsåret 2013.
4. Landstingsdirektören får i uppdrag att via Sveriges kommuner och landsting
påtala behov av att patientförsäkringen LÖF vidarebefordrar relevant och
bearbetad statistik/underlag för respektive landstings patientsäkerhetsarbete.

§ 269 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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.

Yrkanden
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) yrkar följande:
”Moderaterna godkänner inte det redovisade underskottet på 37 miljoner kronor vid
dagens styrelsesammanträde och godkänner därmed inte månadsrapporten.
Moderaterna hänvisar till de förslag på åtgärder som vi lagt under året men som
majoriteten i de flesta avseenden röstat ner.”
Thomas Andersson och Ulf Edström (båda C) yrkar följande:
”Att tidigare tagna beslut i styrelsen på åtgärder ligger fast.”
Finn Cromberger yrkar följande:
”Landstingsstyrelsen beslutar:
a. Beslutad budget gäller, innebärande ett 0-resultat vid årsslutet
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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b. De struktur- och besparingsåtgärder som Folkpartiet yrkat vid tidigare styrelsemöten detta år och som samtliga blivit avslagna yrkar jag ånyo på. Jag noterar 23
förslag nedan:
1. Göra en total översyn av primärvårdens struktur i hela länet med avsikt att
minska primärvårdens strukturella underskott, innebärande att antal HC
reduceras till en eller max två HC i Östersund och en HC i länets andra sju
kommuner. Viss modifiering kan förekomma.
2. Utreda om ett antal distriktssköterskemottagningar, förstärkta med tillfälliga
mobila läkarresurser, kan etableras i länet som komplement till de
kvarvarande HC.
3. Genomlysa den totala administrationen för att hitta effektiviseringsvinster.
Ompröva behovet av vice landstingsdirektör och hela centrumorganisationen.
4. 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. Vidare skall antalet
landstingsråd under hösten minskas från nuvarande 5 till 2, ett för
majoriteten och ett för oppositionen
5. Föreslå fullmäktige att avgiftsbefrielse för barn och ungdomar snarast upphör. Men med klargörande att förälders högkostnadsskydd med automatik
går in vid en viss nivå.
6.

Höja sjukreseersättningen med egen bil till 18 kr per mil snarast möjligt för
att få färre att åka taxi

7. 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. Straffavgiften bör ligga i paritet med en
parkeringsbot.
8. Göra en total översyn av sjukvårdens avgifter o taxor med sikte på en 20-30
% -ig höjning. (En betydligt kraftigare höjning förespråkas vid intyg för
körkort efter rattonykterhet).
9. Kvalitetssäkra nuvarande ”stopp” för kurser o konferenser, för både
förtroendevalda och anställda. Säkerhetsventil, ”farfar/mor” blir landstingsstyrelsens ordförande kontra landstingsdirektör.
10. Snabbinföra hälsoval, LOV, inom hörselvården, i första hand hörselutprovningar samt även undersöka möjligheten att införa LOV inom hjälpJusterandes sign

Justerandes sign
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medelsverksamheten. Pröva om man kan prioritera bort hörselutprovningar
som sjukvård eller höja nivån för när landstinget träder in och erbjuder
hörapparat Det kan likställas med synprovsundersökning som inte räknas
som sjukvård.
11. Arbeta aktivt med uppmuntran av kompetensöverföring mellan yrkesgrupper, särskilt från läkare till sjuksköterskor. Införskaffa kompetenta
beslutstöd, typ SVR:s.
12. 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.
13. Bara göra sådana investeringar 2013 och 2014 som är nödvändiga, eller
förbilligar verksamheten.
14. Avbolagisera Länstrafiken som ombildas till kommunal nämnd.
15. säkerställa att varken Norrtåg eller nuvarande Länstrafiken kan överskrida de
kostnadsramar som givits av landstinget enligt de krav revisorerna framfört.
16. Förhindra egen personal att ”stafetta”.
17. Avyttra Landstingsbostäder för att frigöra kapital
18. Minska anslaget till Regionförbundet med 10 mkr redan 2013
19. Minska anslaget till Jamtli med 3 mkr redan 2013.
20. Öka patientgenomströmningen genom sjukvården med hjälp av bl annat
jämförande studier av andra landsting typ den modell av landstingsbenschmarkingsprogram som Ernst&Young bedriver och som redovisades
vid styrelsen den 1 oktober.
21. Samordna administrativa uppgifter med andra aktörer på sätt som idag idag
sker mellan Östersunds och Krokoms kommuner.
22. Konkurrensutsätta transportorganisation, städfunktion, vaktmästeri , matproduktion mm funktioner enligt det koncept Områdeschef Jonas
Törngren redovisade för styrelsen den 1 oktober detta år
23. Ej anslå ytterligare medel för politiska uppdrag, ex till den styrgrupp som
skall ”sköta jobbet” med en eventuell Region av länet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertsson m.fl. yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Andersson m.fl. yrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärder, med
konsekvensbeskrivningar, för att budgeterat 0-resultat ska hållas.
2. Tidigare tagna beslut i styrelsen på åtgärder ligger fast.

Reservation
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) reserverar sig till förmån för sitt
eget yrkande.
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

§ 270 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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(52)

Protokoll
Landstingsstyrelsen
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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

§ 271 Svar på remiss av slutbetänkandet Ansvarsfull
hälso- och sjukvård (SOU 2013:44) (LS/1116/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har beretts möjlighet att lämna synpunkter på slutbetänkande
av Patientmaktsutredningen Ansvarsfull hälso- och sjukvård, SOU 2013:44.
Utredningen har tidigare lämnat ett delbetänkande, Patientlag SOU 2013:2, som
landstinget lämnat svar på. I betänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård föreslås en ny
lag om organisation av hälso- och sjukvården och att hälso- och sjukvårdslagen upphävs. Den nya lagen består till största delen av bestämmelser överförda från hälso- och
sjukvårdslagen. De delar som är nya är konsekvenser av förslaget till patientlag.
Landstinget avstyrker förslaget vad avser bestämmelserna om ansvar för andra
landstings patienter som enligt förslaget till patientlag får valfrihet till öppenvård.
Landstinget avstyrker också det utökade ansvar för planeringen av hälso- och sjukvården för dessa som landstinget får enligt förslaget. Landstinget avstyrker nu också
förslaget att anta en ny patientlag och en lag om organisation av hälso- och sjukvården. I
stället bör hälso- och sjukvårdslagen behållas och ändras utifrån det förslag till ny
struktur som utredningen föreslår för organisationslagen. Landstinget är också kritiskt
till att jämställdhet och jämlikhet inte får genomslag i förslaget trots att utredningen
konstaterar flera problem med den ojämställda och ojämlika vården i Sverige. Ett förslag
till svar ha upprättats inom Centrum för lednings- och verksamhetsstöd.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(52)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

Beslutsunderlag
Sammanfattning av Remiss av slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU
2013:44)
Förslag till svar på remiss av slutbetänkande Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU
2013:44)

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på slutbetänkande Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44) lämnas
till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande
Christer Siwertsson (M), Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP) yrkar
följande:
”Vi tillstyrker utredningen, SOU 2013:44, som regeringen lagt fram.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande tillägg i remissvaret:
”Ny rubrik: Övrigt
I hälso- och sjukvårdslagen bör även ansvarsfördelningen för folkhälsoarbetet tydligt
regleras.”
Harriet Jorderud (S) yrkar följande ändringar:
På sid 2 under rubriken ”Ojämlikhet i det personliga mötet”, sista orden i första stycket
”…den uppföljning som redan pågår” byts ut till ”…befintliga uppföljningssystem.”
På sid 4 under rubriken ”Ansvar för hälso- och sjukvård” byts ”vissa utlänningar” ut till
”vissa utländska medborgare”.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertsson m.fl. yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar på slutbetänkande Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44) lämnas
till Socialdepartementet enligt upprättat förslag inklusive antagna ändringar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Finn Cromberger (FP), Thomas Andersson (C), Susanné Wallner (M) och Christer
Siwertsson (M) reserverar sig till förmån för Alliansens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 272 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 273 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Kompletteringar och justeringar i förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands län 2014
fastställs.

§ 274 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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

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.

Yrkanden
Thomas Andersson (C), Christer Siwertsson (M) och Finn Cromberger (FP) yrkar
följande ändring av svarsbrevet:
”Landstingsstyrelsen beslutar meddela Fjällhälsan att landstingets primära sjukvårdsuppdrag är att ge länets mantalsskrivna invånare vård efter behov. Den väl utbyggda
primärvården täcker in hela länet och tar även emot utomlänspatienter då de ”måste”
besöka sjukvården vid exempelvis sjukdom och olycksfall. Länets hälsocentraler är
lokaliserade efter principen att de finns där befolkningskoncentrationen är störst på ett
antal centralorter med fasta invånare i vårt län.
Hälsovalet innebär att både privata aktörer likväl som landstinget får agera inom
systemet. Men landstinget måste inte gå in och konkurrera där det finns andra aktörer.
Att etablera en hälsocentral eller filial i ett område närmast utan fasta boenden, i länet
mantalsskrivna individer, är lika med etablerandet av en ny princip som överhuvudtaget
aldrig diskuterats på ” politisk nivå” i landstinget. En sådan diskussion bör ske innan
Centrumområde primärvård etablerar en filial/hälsocentral på Vemdalsskalet. En risk
och konsekvensanalys för de boende i Hede/Vemdalen är inte gjord. Detta innebär att
vi inte kan se vilka eventuella konsekvenser en etablering på Vemdalsskalet kan ge.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Thomas Andersson m.fl. yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till Sjukvårdens utveckling i Hede Vemdalen ekonomisk förening
(Fjällhälsan) enligt utarbetat förslag.

Reservation
Thomas Andersson (C), Ulf Edström (C), Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner
(M) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för Thomas Andersson m.fl.
yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 275 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.

Yrkande
Susanné Wallner (M) yrkar följande ändring:
”Att med hänvisning till vad Marina Eriksson lyfter låta organisationer/föreningar yttra
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
sig i frågan innan beslut fattas.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallners ändringsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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 och ska skickas på remiss till de
organisationer/föreningar som ingår i Länets handikappråd innan beslut fattas.

§ 276 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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
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. Landstingsdirektören får i uppdrag att teckna samarbetsavtal med Västerbottens
läns landsting avseende drift av nationell koordineringscentral, standardisering,
inköp, ägande och underhåll av medicinteknisk utrustning, bemanning med sjuksköterska i flygplan och vård av avtalet med flygoperatören.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 277 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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

§ 278 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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

§ 279 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Nuvarande samarbetsavtal (2010-2014) mellan Jämtlands läns landsting och Östersunds
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
kommun avseende Stiftelsen Jamtli sägs upp och ett nytt förslag utarbetas i samråd
med Östersunds kommun.

§ 280 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.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Reviderad 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 funktionsnedJusterandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
sättningar 2014-01-01 till 2016-12-31 antas.

§ 281 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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

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.

Yrkande
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg:
”Strukturen ska stödja utvecklingen av primärvårdens samordnande roll av vårdinsatser.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande och finner
det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Det fortsatta arbetet med genomförandeplanen ska ske mot målbilden för
strukturen för primärvården inom Östersunds kommun.
2. Strukturen ska stödja utvecklingen av primärvårdens samordnande roll av vårdinsatser.
3. Förslag till beslut om genomförandeplan ska presenteras för landstingsstyrelsen
i augusti 2014.

§ 282 Val av ny ledamot till politiska styrgruppen för
Projekt: Region 2015 (LS/973/2013)
Ärendebeskrivning
Vid styrelsens sammanträde i augusti utsågs ledamöter till den politiska styrgruppen för
projekt Region 2015. Styrgruppen ska bestå av sju politiker utsedda av landstinget och
tre politiker utsedda av regionstyrelsen.
Finn Cromberger (FP) har den 29 oktober avsagt sig uppdraget som ledamot i styrgruppen. Landstingsstyrelsen ska därför utse ny ledamot.

Beslutsunderlag
Finn Crombergers avsägelse som ledamot i styrgruppen för Region 2015

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen utser … som landstingets ledamot i den politiska styrgruppen för
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
projekt Region 2015 för Finn Cromberger (FP) som avsagt sig uppdraget.

Yrkande
Finn Cromberger (FP) förslår Mats El Kott (FP) som ledamot.

Proposition
Ordföranden finner Mats El Kott utsedd till ledamot i styrgruppen för Region 2015.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen utser Mats El Kott (FP) som landstingets ledamot i den politiska
styrgruppen för projekt Region 2015 för Finn Cromberger (FP) som avsagt sig
uppdraget.

§ 283 Justering av landstingsdirektörens verksamhetsplan (LS/947/2013) ()
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektörens verksamhetsplan för 2014 fastställdes vid styrelsens sammanträde
2013-10-02, § 226. Planen ska vara ett levande dokument och därmed uppdateras vid
behov.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektörens verksamhetsplan justeras enligt följande:
• Under punkt 3.1.1 Aktiviteter, sid 6:
Genomföra studie avseende jämställd läkemedelsförskrivning ersätts med nedanstående
aktivitet:
Genomföra en journalstudie med fokus handläggningstid från första symtomrapport till remissutfärdande till reumatolog för män och kvinnor med frågeställning RA/ledvärk/artrit.
•

Under punkt 3.3.1 Mätetal, sid 10:
Antalet patienter och verksamheter som använder digitala kallelser och sms-påminnelser i
vården, ändras till:
Öka antalet SMS påminnelser inom Jämtlands läns landsting under 2014. Gäller
verksamheter där riskanalys visat att SMS påminnelse är lämplig att använda.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektörens verksamhetsplan justeras enligt följande:
• Under punkt 3.1.1 Aktiviteter, sid 6:
Genomföra studie avseende jämställd läkemedelsförskrivning ersätts med nedanstående
aktivitet:
Genomföra en journalstudie med fokus handläggningstid från första symtomrapport till remissutfärdande till reumatolog för män och kvinnor med
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
frågeställning RA/ledvärk/artrit.
•

Under punkt 3.3.1 Mätetal, sid 10:
Antalet patienter och verksamheter som använder digitala kallelser och sms-påminnelser i
vården, ändras till:
Öka antalet SMS påminnelser inom Jämtlands läns landsting under 2014. Gäller
verksamheter där riskanalys visat att SMS påminnelse är lämplig att använda.

§ 284 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

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 285 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
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

29(52)

Landstingsstyrelsen

TILL FULLMÄKTIGE
§ 286 Landstingsplan 2014-2016 (LS/504/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2013-10-31, § 88 Inför reviderad
landstingsplan (LS/504/2013).

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige fastställde landstingsplan 2014-2016 vid sitt junisammanträde.
I beslutet fastslogs att beslut om landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014,
inprioriteringar för 2014, Länstrafikens budget 2014 samt taxor och avgifter återkommer till landstingsfullmäktiges novembersammanträde.
Landstingsstyrelsens verksamhetsplan motsvarar för år 2014 den del av landstingsplanen
som beskriver de framgångsfaktorer som ska driva mot landstingets övergripande mål.
Landstingsdirektörens verksamhetsplan konkretiserar framgångsfaktorerna i mätbara
mål och aktiviteter. Landstingsstyrelsen fastställde landstingsdirektörens verksamhetsplan vid styrelsens sammanträde i september.
Inprioriterade kostnader för år 2014 uppgår till 29 miljoner kronor enligt nedan.
Om landstinget får återbetalning från AFA år 2014 ska 6 mkr av dessa tillfalla den
särskilda satsningen på sjuksköterskors löner så att den redan år 2014 uppgår till 11 mkr.
2014
(tkr)

2015
(tkr)

2016
(tkr)

10 000

10 000

10 000

Särskild lönesatsning sjuksköterskor

5 000

11 000

11 000

NUS

5 000

5 000

5 000

LEAN och annan utveckling

3 000

3 000

3 000

ARIL-läkemedel

2 500

2 500

2 500

Inprioriterad kostnad
Länstrafiken

Höjd OH-ersättning Hälsoval
Psykiatri neuro

150

150

150

1 000

1 000

1 000

Projekt PSYNK

125

Tobaksfri duo

150

150

150

Forskarskola

250

500

500

Frostvikenambulans

200

200

200

Klinisk behandlingsforskning

700

1 000

1 000

Folkhälsoenkät

400

P-pillersubvention

500

500

500

28 975

35 000

35 000

Summa

I verksamheten finns behov av ytterligare inprioriteringar för ca 50 miljoner kronor.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Landstingsstyrelsen
Dessa kommer att rangordnas och läggas fram för beslut så snart landstingets ekonomi
så medger.
Avgift för dygnsvården höjs med 20 kronor från 80 till 100 kronor per dygn samt för
65+ med 10 kronor från 70 till 80 kronor per dygn. I övrigt inga förändringar för taxor
och avgifter.
Skattesatsen är oförändrad 10.85.

Beslutsunderlag
Reviderad landstingsplan 2014-2016

Förslag till beslut
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår Landstingsfullmäktige
1. Skattesatsen för år 2014 fastställs till 10.85.
2. Reviderad Landstingsplan 2014-2016 antas.
3. Avgift för dygnsvården höjs med 20 kronor från 80 till 100 kronor per dygn
samt för 65+ med 10 kronor från 70 till 80 kronor per dygn.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår Landstingsfullmäktige
1. Skattesatsen för år 2014 fastställs till 10.85.
2. Reviderad Landstingsplan 2014-2016 antas.
3. Avgift för dygnsvården höjs med 20 kronor från 80 till 100 kronor per dygn
samt för 65+ med 10 kronor från 70 till 80 kronor per dygn.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att under 2014 göra en översyn
av avgifter och taxor.”
Thomas Andersson och Ulf Edström (båda C) yrkar följande:
”Centerpartiet yrkar åter på vårt förslag till landstingsplan som vi presenterade i juni
2013, med kompletterande underlag 2013-11-06.
Utöver detta vill vi yrka på ett tillägg i vår alternativa plan:
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
5 miljoner kronor tillförs vårdvalssystemet för att satsa på tillgänglighet, kvalité och
arbetsmiljö inom primärvård. Samt för att kompensera de merkostnader alternativa
utförare har när det gäller IT kostnader och att ersätta dem för de underskott
landstingsdriven primärvård har.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Förslag till beslut:
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Skattesatsen för år 2014 fastställs till 10,85 kr
Landstingsplanens resultat för år 2014 budgeteras till 5 mkr, 2015 till 10 mkr, och 2016
till 15 mkr. Resultat som är långt från vad som menas med ”god ekonomisk
hushållning” men som vi anser är realistiska, och ger landstinget andrum att under tre år
sanera ekonomin. Och bli av med ”förlustryggsäcken” som nu uppgår till ca 150 mkr.
Fp har inte resurser att själv utforma en hel landstingsplan utan nöjer sig med skattesats
och slutraden i resultaträkningen.
Vi ansluter oss till de föreslagna in prioriteringarna om 29 mkr och noterar med tillfredsställelse den extra satsningen på sjuksköterskornas löner. Ytterligare inprioriteringar
kan ske först då ekonomin påtagligt förbättrats. Vi ansluter oss inte till den politiska
inledningen. Vi förväntar oss att en seriös prövning kommer att ske av den mångfald av
förslag som Fp lämnade då aug månads delårsbokslut behandlades i fullmäktige.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att under 2014 göra en
översyn av avgifter och taxor
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Skattesatsen för år 2014 fastställs till 10.85.
b. Reviderad Landstingsplan 2014-2016 antas.
c. Avgift för dygnsvården höjs med 20 kronor från 80 till 100 kronor per
dygn samt för 65+ med 10 kronor från 70 till 80 kronor per dygn.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Reservation
Thomas Andersson och Ulf Edström (båda C) reserverar sig till förmån för
Centerpartiets förslag till landstingsplan.
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

§ 287 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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

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.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M), Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP) yrkar
följande ändring:
”När det gäller förändringar i kapiteringen/ersättningsmodellen förordar vi att behålla
dagens system. Vi ser att det i grunden inte är fel på systemet som vi har i dag, utan att
det saknas ekonomiska medel i vårdvalssystemet som ger negativa konsekvenser i länets
primärvård.”
Christer Siwertsson m.fl. yrkar vidare på följande tillägg:
” Vi vill att landstinget kompenserar för merkostnader som alternativa utförare har för
it-kostnader samt gör en plan för återbetalning till dessa för det underskott den landstingsdrivna primärvården har.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Jag yrkar att hela ärendet om Hälsovalet återremitteras till styrelsen för fördjupade
diskussioner om ett antal frågor jag anser inte tillräckligt noggrant penetrerade. Med en
snabb handläggning och rätt inriktning hinner beslut fattas innan årsskiftet vilket innebär att det nya regelsystemet kan verka från avsett datum och ingen tidspillan skett.
i.

Jag hävdar att uppdragsbeskrivningen är för detaljerad vilket innebär att de
enskilda enheterna inte har manöverutrymme att forma sin egen verksamhet.
Detta hämmar den kreativitet jag förväntar mig av utövarna.

ii.

Jag anser att begreppet ”filial” skall bort ur uppdraget. Som jag tolkar det är det
en efterkonstruktion för att kunna ”få till” landstingsverksamhet. Varje enhet
bör själv skapa sin egen organisation och inriktning efter de huvudprinciper
landstinget uppställt för uppdraget. Det ”stora” regelsystemet beslutas av landstingsfullmäktige men själva ”hantverket” bestäms av utföraren.

iii.

Vetenskapliga sammanhang och evidens som underlag för beslut är produktivt
och bejakas. Socioekonomi och hälsa är flerfaldigt belagt och bör kanske än mer
kopplas till ersättningssystemet. Förhållandet 70 – 30 bör ytterligare en gång
prövas mot föreslagna 75 – 25.

iv.

Ytterligare hänsyn bör tas till förebyggande och hälsofrämjande folkhälsoarbete.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Landstinget måste våga ta steget och välja hälsa främst. Att bejaka hälsofrämjande förhållande är produktivt och skapar utrymme för sjukvård. Hälsocentralernas huvuduppgift är just (folk)hälsa.
v.

Att fokusera på mantalsskrivningsort för individen i stället för HC:s geografiska
läge är en efterkonstruktion för att ”lappa ihop” ett dåligt konstruerat uppdrag
från början.

vi.

Med ett annat mer inbjudande upplägg kan intresset från andra aktörer öka viket
gynnar mångfalden av intressenter av hälso- och friskvård till nytta för länets
invånare.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande om återremiss eller om
ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertsson m.fl. ändringsyrkande och finner
det avslaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som avslår ändringsyrkandet röstar ”Ja”.
Den som bifaller ändringsyrkandet röstar ”Nej”.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster avslås ändringsyrkandet (se bifogat omröstningsprotokoll).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertsson m.fl. tilläggsyrkande och finner
det avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förfrågningsunderlag Hälsoval 2015 med bilagor fastställs.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande om återremiss.
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M), Thomas Andersson (C), Ulf Edström
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
(C) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för Christer Siwertsson m.fl.
yrkanden.

§ 288 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(52)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 289 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Huvudmannadirektiv Stiftelsen Jamtli 2015-2018 antas.

§ 290 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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
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.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”I avvaktan på beslut i frågan från Norrlandstingens regionförbund begär landstingsstyrelsen anstånd hos landstingsfullmäktige med svar på medborgarförslaget till februari
2014.”

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

1. Ärendet återremitteras till landstingsdirektören för att omarbetas med hänsyn
till kommande beslut i Norrlandstingens regionförbund.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får anstånd till februari 2014 med svar på medborgarförslaget.

§ 291 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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

§ 292 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 förJusterandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38(52)

Protokoll
Landstingsstyrelsen
värva, 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.
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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
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 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 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

§ 293 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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
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 200902-17 -- 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
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.

Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar bifall till motionens första förslag: att Jämtlands läns ländsting
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(52)

Protokoll
Landstingsstyrelsen
säger nej till uranbrytning.
Thomas Andersson och Ulf Edström (båda C) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Elin Hoffners yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Thomas
Anderssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

§ 294 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).

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 295 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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
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
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.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar att punkt 2 i landstingsdirektörens förslag förs in i Placeringsreglementet för förvaltning av pensionsmedel sid 6:
3.1 Avsättningar till pensionsportföljen
Avsättningar börjar göras till pensionsportföljen i en takt, som tar hänsyn till
landstingets behov av en likviditetsbuffert och planerade verksamhetsinvesteringar.
Punkten 2 i landstingsdirektörens förslag avslås.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och landstingsdirektörens förslag
och finner sitt eget yrkande antaget.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Följande tillägg förs in i Placeringsreglementet för förvaltning av pensionsmedel sid 6:
3.1 Avsättningar till pensionsportföljen
Avsättningar börjar göras till pensionsportföljen i en takt, som tar hänsyn till
landstingets behov av en likviditetsbuffert och planerade verksamhetsinvesteringar.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel antas.

§ 296 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.
Justerandes sign

Justerandes sign
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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”.

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.

Yrkande
Finn Cromberger (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
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 297 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningen förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 298 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.
Justerandes sign

Justerandes sign
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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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 299 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.

Justerandes sign

Justerandes sign
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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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 300 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.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 301 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
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Justerandes sign
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§ 302

Informationer

Tisdag 5 november 2013
• Landstingsplan 2014-2016 (Karin Jonsson)
• Revidering av reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och
skuldförvaltning/Revidering av placeringsreglemente för förvaltning av
pensionsmedel (Annika Jonsson)
• Remiss: Slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (Helge Jonsson)
• Hälsoval 2015 (Lena Book och Roland Ylander)
• Tandvård Föllinge (Kristin Gahnström Jonsson)
• Internationella frågor och Region Jämtland (Harriet Jorderud)
• Träff med fullmäktiges presidium (Hans Lundqvist, Agnetha Danielsson och
Göte Norlander)
Onsdag 6 november 2013
• Granskning av chefsrollen inom Jämtlands läns landsting (Majvor Enström och
Annica Sörensdotter)

Justerandes sign

Justerandes sign
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