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3. Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
2014 (LS/4/2014)
•

FoU-frågor, lägesbeskrivning och redovisning av fördelning av FoU-medel
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4. Styrelsens information om frågor som kan inverka på
landstingets utveckling och ekonomiska ställning 2014
(LS/5/2014)
•

Planeringsförutsättningar 2015 -2018

•

Centrumredovisning
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5. Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
2014 (LS/6/2014)
•

Landstingsbostäder i Jämtland AB
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6. Information från landstingsstyrelsens utskott 2014
(LS/7/2014)
•

Personalpolitiska utskottet

•

Etiska utskottet

•

Ekonomiutskottet

•

FoU-rådet
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7. Landstingsdirektörens rapport 2014 (LS/8/2014)
•

Information om årsbokslut 2013

•

LUP – ekonomi

•

Produktions- och kapacitetsplanering (projektgruppen)

•

Ersättningsmodell för regionsjukvård

•

Fördelning av prestationsersättning
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8. Svar på remiss: Förslag till föreskrifter och allmänna
råd om våld i nära relationer (LS/1763/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har av Socialstyrelsen getts möjlighet att yttra sig över förslag
till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Svaret ska vara Socialstyrelsen
tillhanda senast 27 januari.
Jämtlands läns landsting ställer sig i stort positivt till Socialstyrelsens förslag men anser
att det finns behov av förstärkningar av vissa formuleringar som anses för vagt formulerade. Detta innebär förslag på att flera av de allmänna råden bör justeras och istället
utgöra föreskrifter. Detta gäller delar av kapitel 4 Kompetens, delar av kapitel 7 Insatser
samt delar av kap 7 Vård och omvårdnad.

Beslutsunderlag

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
Remiss: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (missiv)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (förslag)
Konsekvensutredning - förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära
relationer

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss Förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära
relationer, lämnas till Socialstyrelsen enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Chef Hälso- och sjukvårdsstaben
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9. Svar på remiss av Organisering av framtidens eförvaltning SOU 2013:75 (LS/1590/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits av Näringsdepartementet att lämna synpunkter på
Betänkandet Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75). Remissvaret ska
vara Näringsdepartementet tillhanda senast 3 februari 2014.
Regeringen beslutade 2009 att tillkalla en delegation med uppdrag att samordna
myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning. Delegationen antog namnet E-delegationen och ska
lämna sin slutrapport senast den 31 december 2014. Ett förslag till hur arbetet kan föras
vidare i ett längre perspektiv ska lämnas senast den 20 mars 2014.

Beslutsunderlag

Remissvar - Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75)
Remiss av Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75) (missiv)
Remiss av Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75)

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss, Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75), lämnas
till Näringsdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Marit Nilsson
E-hälsa och IT-chef

9(38)

2014-01-13

10. Svar på granskning av hälso- och sjukvård till
asylsökande m.fl. (LS/1436/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat Jämtlands läns landstings hantering av hälso- och
sjukvård till asylsökande m.fl. I rapporten konstateras att kunskap och rutiner har förbättrats sedan förra granskningen (2009), men att det fortfarande finns förbättringsområden. Landstingets revisorer vill ha landstingsstyrelsens svar senast 27 januari.
Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdsstaben.

Beslutsunderlag

Svar på revisorernas granskning av hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl.
Granskning av hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl. (skrivelse)
Granskning av hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl. (rapport)

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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11. Laglighetsprövning av beslut i ärende om etablering
av urangruva (LS/481/2013). Mål nr 4125-13
(LS/1888/2013)
Handlingar lämnas senare.
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12. Laglighetsprövning av beslut i ärende om översyn av
politisk organisation efter 2014 (LS/620/2012). Mål nr
4125-13 (LS/1887/2013)
Handlingar lämnas senare.
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13. Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande om svar
på remiss: Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan SOU 2013:74
(LS/1555/2013)
Ärendebeskrivning
Landstinget har fått utredningen ”Unga som varken arbetar eller studerar – statistik,
stöd och samverkan” (SOU 2013:74) på remiss från Utbildningsdepartementet. Remissvaret ska ha kommit in senast den 30 januari 2014.
För att kunna utnyttja tiden fram till senaste inlämningsdatum föreslås att landstingsstyrelsens ordförande efter samråd med landstingsstyrelsens andre vice ordförande tar
beslut om landstingets remissvar.

Beslutsunderlag

Remiss: Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan SOU
2013:74 (missiv)
Sammanfattning av Remiss: Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och
samverkan SOU 2013:74

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss Unga som
varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74) efter samråd med andre vice ordföranden.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef Planerings- och beställarstaben
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14. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Susanné Wallner (M) om möjlighet till intäkter
genom att sälja rehabilitering som finns på
reumatologen (LS/1644/2013)
Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M)har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om möjlighet till
intäkter genom att sälja rehabilitering som finns på reumatologen.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde 26-27 november 2013 fördelat
motionen till landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast juni 2014.

Beslutsunderlag

Motion från Susanné Wallner (M) om möjlighet till intäkter genom att sälja
rehabilitering som finns på reumatologen

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 27-28 maj 2014 ta fram ett svar på motionen om möjlighet till intäkter genom att
sälja rehabilitering som finns på reumatologen.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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15. Uppdrag till personalpolitiska utskottet om svar på
motion från Berit Johansson (C) om Arbetsgivare för
anhöriga - att skapa en användarvänlig arbetsplats
(LS/1657/2013)
Ärendebeskrivning
Berit Johansson (C) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om Arbetsgivare
för anhöriga - att skapa en användarvänlig arbetsplats.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 26-27 november fördelat motionen
till landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast juni 2014.

Beslutsunderlag

Motion från Berit Johansson (C) om Arbetsgivare för anhöriga - att skapa en användarvänlig arbetsplats.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger personalpolitiska utskottet i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen den 27-28 maj 2014 ta fram ett svar på motionen om Arbetsgivare för anhöriga
- att skapa en användarvänlig arbetsplats.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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16. Rekommendation om gemensam enhetlig modell för
preventivmedelssubvention (LS/903/2013)
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att rekommendera landstingen och
regionerna om en gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention som
innebär
•

att åldersgräns för subvention är 25 år,

•

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

•

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

Jämtlands läns landsting har tidigare haft subvention för preventivmedel som inneburit
en egenkostnad på max 200 kr för den enskilde och en åldersgräns på 24 år. Förslaget
till beslut innebär att man antar rekommendationen i dessa delar, d v s 100kr i egenavgift och åldersgräns på 25 år.
Jämtlands läns landsting har hittills i undantagsfall godkänt preventivmedel utanför
läkemedelssubventionen i de fall preparaten inte är lämpade för den enskilda patienten
och i de fall patienten behöver annat p-medel än p-piller, ex vis p-stav eller p-spruta.
Undantagen från läkemedelssubventionen har varit begränsade och strikt behovsprövade. Förslaget till beslut innebär ingen förändring av ovanstående hantering.
Ett beslut om godkännande av rekommendationen innebär en merkostnad för JLL på
ca 500 000:- per år. En inprioritering av de ökade kostnaderna gjordes av landstingsfullmäktige i november 2013 i samband med att reviderad landstingsplan 2014-2016
antogs.
En förändring i enlighet med rekommendationen förväntas ge en positiv effekt och leda
till en minskning av antalet aborter i länet. En utvärdering av effekterna på aborttalen
ska ske ett år efter rekommendationens införande.

Beslutsunderlag

SKL:s rekommendation om gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention
Skrivelse från SKL - Vikten av enighet runt preventivmedelssubventionen
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Landstingsdirektörens förslag
1. Jämtlands läns landsting antar rekommendationen om subvention av preventivmedel med en åldersgräns på 25 år och att egen kostnad inte ska överstiga 100 kr
vid köp av preventivmedel.
2. Beslutet gäller från och med mars 2014.
3. En utvärdering av effekterna avseende antalet aborter i länet ska ske ett år efter
införande av rekommendationen.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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17. Svar på begäran om utredning gällande överflyttning
av Länets handikappråd från Jämtlands läns landsting
till Regionförbundet Jämtlands län (LS/228/2012)
Ärendebeskrivning
I januari 2012 lämnade Länets handikappråd en begäran till landstingsstyrelsen om utredning av frågan om överflyttning av länets handikappråd från Jämtlands läns landsting
till Regionförbundet Jämtlands län.
Jämtlands läns landsting lämnade den 1 juni 2013 in en ansökan till regeringen om att få
överta det regionala utvecklingsansvaret och bilda Region Jämtland från och med 1
januari 2015. En departementsskrivelse, Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län,
Kronobergs län och Jämtlands län (Ds: 2013:67), är just nu ute på remiss och regeringen
har för avsikt att fatta beslut i frågan under våren 2014. I departementsskrivelsen föreslås att Jämtlands läns landsting ska få överta det regionala utvecklingsansvaret från
staten.
Om regering och riksdag godkänner ansökan överlämnas vissa av statens uppgifter för
det regionala utvecklingsansvaret till Jämtlands läns landsting från och med 1 januari
2015. Samtidigt upphör Regionförbundet Jämtlands län som regionalt utvecklingsorgan
och de övriga uppgifter inom regional utveckling som Regionförbundet har överförs till
landstinget.
Med hänsyn till att Regionförbundet inte längre kommer att ha ansvaret för de regionala
utvecklingsfrågorna i länet och därmed inte längre vara sammanhållande för utvecklingsfrågorna i länet bör de uppgifter som länets handikappråd har finnas kvar inom landstinget. Det finns därför inte anledning att närmare utreda en överföring av handikapprådets uppgifter till Regionförbundet.
Landstingsstyrelsen har också i oktober 2013 fått i uppdrag av landstingsfullmäktige att
göra en översyn av reglementena för länets handikappråd, landstingets pensionärsråd
och landstingets ungdomsråd.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från länets handikappråd 2012-01-04, § 45 Överflyttning av LHR till
Regionförbundet

Landstingsdirektörens förslag

Länets handikappråds begäran om utredning av frågan om överflyttning av handikapprådet till Regionförbundet lämnas utan bifall.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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18. Ansökan om bidrag till Nordiskt centrum för kulturarvspedagogiks vårkonferens 2014 på Jamtli
(LS/59/2014)
Ärendebeskrivning
Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) arrangerar den traditionella vårkonferensen 5-6 februari 2014 på Jamtli. Denna gång blir temat ”Ta ställning –
Demokrati och delaktighet på lika villkor”. Vårkonferensen handlar om demokrati, delaktighet och att våga ta ställning. Stiftelsen Jamtli har ansökt om bidrag till den festmiddag som ingår i konferensen den 5 februari. Jämtlands läns landsting har gett bidrag
till middagen vid tidigare års konferenser. Antalet deltagare beräknas till ca 90 personer,
kostnad ca 30 000 kronor.
Landstinget kan inom ramen för representation lämna bidrag till bland annat middag om
representationen har anknytning till landstingets verksamhet och är ett naturligt led i
umgänget med de som representationen avser. I detta fall avser i så fall representationen
ett arrangemang som landstinget inte deltar i på annat sätt än som deltagare. Den kommunala likställighetsprincipen innebär att om bidrag beviljas i detta fall måste även andra
arrangörer med motsvarande verksamhet beviljas bidrag.

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag till NCK:s vårkonferens 2014.

Landstingsdirektörens förslag

Jämtlands läns landsting lämnar bidrag till Stiftelsen Jamtli avseende kostnad för festmiddag vid NCK:s vårkonferens den 5-6 februari 2014. I bidraget ingår inte kostnader
för alkoholhaltiga drycker.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef Planerings- och beställarstaben
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19. Omfördelning av årsarvode för landstingsstyrelsen Robert Uitto (LS/1797/2013)
Ärendebeskrivning
Robert Uitto (S), ledamot i landstingsstyrelsen, meddelade den 10 december 2012 att
han på grund av sitt uppdrag som ordförande i Regionförbundet Jämtlands län avsäger
sig 50 % av sitt arvode som landstingsråd för år 2014. Robert Uittos avsagda arvode ska
fördelas så att Ann-Marie Johansson får 15 %, Lena Bäckelin och Monalisa Norrman 10
% vardera.
Det finns inga regler som hindrar att Robert Uitto avsäger sig delar av sitt årsarvode.
Enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting kan landstingsstyrelsen göra omfördelningar av årsarvodet upp till ett år.

Beslutsunderlag

Robert Uittos avsägelse av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns
landsting under 2014.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från och
med 2014-01-01 och så länge Robert Uitto innehar ordförandeuppdraget i Regionförbundet Jämtlands län men som längst till 2014-12-31. Omfördelningen görs till
landstingsstyrelsens ledamöter Ann-Marie Johansson 15%, Lena Bäckelin 10 % och
Monalisa Norrman 10%.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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20. Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2014 (LS/2/2014)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2013-11-18, 2013-11-18,
2013-11-22, 2013-12-09, 2013-12-10, 2013-12-11 och 2013-12-13
Beslut fattade av centrumchef för opererande specialiteter
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av centrumchef för primärvården
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Landstingsdirektörens delegationsbestämmelser
Landstingsdirektörens befogenhetsplan
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter December 2013
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Monalisa Norrman är beviljad att delta i Nätverkskonferens 5-6/2 2014 i Sundsvall
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Primärvårdens dag den 6/2 2014 i Stockholm
Anställningsbeslut fattade av chefer
Sammanställning för perioden 2013-11-29—2014-01-07
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21. Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen 2014 (LS/3/2014)
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-11-25
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2013-11-28
Beredningen från demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträdet 2013-11-28
Norrlandstingens regionförbund, Förbundsdirektionen: Protokoll från sammanträdet
2013-12-04
Strömsunds Kommun, Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från
sammanträdet 2013-12-06
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-12-10
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträdet 2013-12-12
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2013-12-16
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträdet 2013-12-16
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2013-12-12
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TILL FULLMÄKTIGE
22. Ny hälso- och sjukvårdspolitik (LS/726/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från beredningen för vård och rehabilitering 2013-12-16, § 129
Ny hälso- och sjukvårdspolitik.

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige gav Beredningen för vård och rehabilitering uppdrag att behandla
policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik 2011-02-15--16 § 27. Beredningen har genomfört
detta arbete tillsammans med länets kommuner.
Landstinget och kommunerna har enats om att det behövs ett länsgemensamt
dokument med ett övergripande perspektiv som fokuserar på de viktigaste områdena
där landstinget och kommunerna tillsammans i länet kan göra förbättringar. Detta måldokument är ett gemensamt styrdokument som fokuserar på behoven hos länets medborgare. För perioden 2011-2015 finns en folkhälsopolicy framtagen på ett liknande sätt.
Dessa två dokument ska komplettera varandra i styrning av landstingets och
kommunernas egna och gemensamma arbeten. Precis som Folkhälsopolicyn tas beslut
om Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014-2025 i landstingsfullmäktige och länets
8 kommuners fullmäktigeförsamlingar. Till detta dokument kommer att kopplas en, eller
flera, konkret(a) handlingsplan(er) med detaljerade mål för uppföljning.
Sociala vård och omsorgsgruppen (SVOM) behandlade ärendet 2013-11-29 och
beslutade rekommendera kommunerna och landstinget att anta måldokumentet.

Beslutsunderlag

Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2014-2025
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING

Beredningen beslutar att rekommendera landstingsfullmäktige att anta styrdokumentet.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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23. Hälsoval 2015 (LS/1867/2012)
Ärendebeskrivning
Vid landstingsfullmäktige den 26-27 november 2013 återremitterades ärendet om
Hälsoval 2015 till landstingsstyrelsen ”för att djupare analysera och redovisa i första
hand it-kostnader och OH-kostnader vad gäller konkurrensneutralitet.”
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 är det bra om befintliga vårdgivare får veta de 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 redovisas som en bilaga i
samband med fullmäktigemötet i juni 2014.
En analys av IT kostnader har nu genomförts som resulterat i en ändring avseende OHkostnad där ersättningen för OH-kostnad höjs till 30 kr per listad invånare. I övrigt
föreslås inga ändringar.

Beslutsunderlag
PM sammanfattning av ändringsförslag
Förfrågningsunderlag Hälsoval 2015
Bilaga 1 Listningsregler
Bilaga 2 IT- och telefonitjänster
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förfrågningsunderlag Hälsoval 2015 med bilagor fastställs.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef planerings- och beställarstaben
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24. Översyn av upphandlingspolicy (LS/1509/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-11-28, § 48
Översyn av upphandlingspolicy (LS/1509/2012).

Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting. Beredningen har
med sakstöd från ledningsstab ekonomi tagit fram ett förslag till beslut.
Upphandlingspolicyn beskriver landstingets grundläggande värderingar, ambition och
viljeriktning för upphandlingsarbetet. Upphandlingspolicyn är grunden för landstingets
inköp samt är ett verktyg i arbetet med att uppnå en socialt och miljömässigt hållbar
utveckling till nytta för medborgarna.

Beslutsunderlag
Upphandlingspolicy Jämtlands läns landsting (LS/1509/2011)

Förslag till beslut

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

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa

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

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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25. Ändring i Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse (LS/1744/2011)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2014-01-10, § 2 Ändring i
reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse.

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har under mandatperioden samarbetat som majoritet i Jämtlands läns landsting. Miljöpartiet har nu lämnat samarbetet
och Anna Hildebrand avsagt sig uppdraget som tredje vice ordförande i landstingsstyrelsen. Det finns för närvarande inte behov att ha kvar två tredje vice ordföranden i
landstingsstyrelsen. Med anledning av det bör antalet tredje vice ordföranden i landstingsstyrelsen minskas genom ändring i reglementet för Jämtlands läns landstingsstyrelse. Ändringen i reglementet påverkar inte arvodesbestämmelserna.

Beslutsunderlag

Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2011 - 2014

Tjänstemannaförslag

Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
1. Andra stycket i punkten 1 Allmänna bestämmelser i landstingsstyrelsens
reglemente ska ha följande lydelse:
” Landstingsstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice
ordförande samt en 3:e vice ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för
den tid de valts som ledamöter i landstingsstyrelsen. Ordföranden och vice
ordförandena benämns landstingsråd/oppositionsråd.”
2. Ändringen ska gälla från och med 1 mars 2014.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
1. Andra stycket i punkten 1 Allmänna bestämmelser i landstingsstyrelsens
reglemente ska ha följande lydelse:
” Landstingsstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice
ordförande samt en 3:e vice ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för
den tid de valts som ledamöter i landstingsstyrelsen. Ordföranden och vice
ordförandena benämns landstingsråd/oppositionsråd.”
2. Ändringen ska gälla från och med 1 mars 2014.
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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26. Begäran om anstånd med 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). Vid landstingsfullmäktiges sammanträde 26-27
november fick landstingsstyrelsen anstånd med att besvara medborgarförslaget till
februari 2014. Anledningen var att ärendet ska omarbetas med hänsyn till kommande
beslut i Norrlandstingens regionförbund om revidering av riktlinjerna för PGD.
Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund fattade 2013-12-04, § 74,
beslut om att återremittera frågan för komplettering med uppgifter om villkoren
beträffande PGD i övriga Sverige.
Med anledning av detta behövs ytterligare tid för att besvara medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Emma och Gunnar Hagqvist om att införa Preimplantatorisk
genetisk diagnostik (PGD).
Protokollsutdrag landstingsfullmäktige 2013-11-26—27 § 226 Anstånd med svar på
medborgarförslag från Emma och Gunnar Hagqvist om PGD.
Protokollsutdrag Norrlandstingens regionförbund Förbundsdirektionen 2013-12-04,
§ 74

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får anstånd till juni 2014 med svar på medborgarförslaget.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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27. Svar på medborgarförslag från Åke Durre om att
landstinget inte ska tillhandahålla fria kondomer
(LS/725/2013)
Ärendebeskrivning
Åke Durre har lämnat ett medborgarförslag till landstingsfullmäktige om att landstinget
inte ska tillhandahålla fria kondomer. Medborgarförslaget ska besvaras senast februari
2014.
Den nu gällande svenska abortlagstiftningen (Abortlag 1974:595) är mycket tydlig vad
gäller kvinnors rättigheter och sjukvårdhuvudmännens skyldigheter. Landstingen har
skyldighet att erbjuda de kvinnor som så önskar en legal abort före utgången av den
artonde graviditetsveckan och även senare om Socialstyrelsen lämnat tillstånd pga.
synnerliga skäl. Abortlagen ålägger även landstingen att arbeta för att förebygga
oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner (STI). I SOSFS 2004:4 (M)
utfärdade Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om abort inklusive genomförandet av medicinska aborter.
Redan 1994 04 29 beslutade landstingfullmäktige att ”landstinget tillhandahåller gratis
kondomer på ungdomsmottagningen och barnmorskemottagningarna i samband med
sex- och samlevnadsfrågor”, detta tillämpas fortfarande. I landstingets ”Regional handlingsplan för Jämtlands län gällande en trygg och säker sexualitet och hiv-prevention
2012-2016” framhålls vikten av det förebyggande arbetet i ett brett perspektiv där tillgång till preventivmedel är en viktig del. Kondom är det enda preventivmedlet som män
har full kontroll över (förutom manlig sterilisering)och den ger dessutom, rätt använd,
ett bra skydd mot sexuellt överförbara infektioner. Att tillhandahålla/dela ut gratis
kondomer i samband med rådgivning och besök och på olika arenor i samhället samt att
sälja kondomer bidrar positivt till invånarnas sexuella och reproduktiva hälsa.
Årligen erbjuds landsting att söka statliga medel som numera styrs av, Förordning om
statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hiv-infektion; SFS
2013:666. Den har sex mål, bland annat att begränsa spridning av hiv-infektion och förstärka insatser mot andra sexuellt överförbara sjukdomar. JLL har under många år fått ta
del av sådana medel för förebyggande insatser bl.a. ”säkrare sex under högsäsong på
länets fjällorter” där en av aktiviteterna är att tillhandahålla gratis kondomer på strategiska ställen. Insatserna har varit framgångsrika och har bidragit till att öka kunskaperna
om risken att utsätta sig själv och sin partner för sexuell smitta. Att använda kondom i
nya relationer är att visa respekt för sig själv och sin partner.
Landstinget kommer att fortsätta med olika insatser för att främja en god sexuell- och
reproduktiv hälsa för länets invånare (och andra som vistas här) vilket inkluderar att
tillhandahålla gratis kondomer.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Åke Durre om att landstinget inte ska tillhandahålla fria
kondomer

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Susanne Högberg
Ungdomsmottagningen
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28. Svar på medborgarförslag från Elisabet From och
Ann-Margreth Bergvall, om en mötesplats för barn och
deras föräldrar i utanförskap (LS/769/2013)
Ärendebeskrivning
Elisabet From och Ann-Margreth Bergvall har lämnat ett medborgarförslag om en
mötesplats för barn och deras föräldrar i utanförskap. Förslaget innebär att förslagsställarna vill starta upp en verksamhet för barnfamiljer i utanförskap enligt framtaget
projektförslag. I förslaget framgår att verksamheten skulle behöva 500 000 kr per år för
drift, personal och lokalkostnader.
Jämtlands läns landstings arbetar redan inom befintlig verksamhet med målgruppen
barn och föräldrar i utanförskap. En arbetsgrupp bestående av representanter för
mödrahälsovård, specialistmödravård, barnhälsovård, socialtjänst, föräldra- och barnhälsan, Beroendeenheten och Polisen har arbetat fram ”Riktlinjer för samverkan och
stöd till blivande och nyblivna föräldrar med missbruk/beroende av alkohol och droger
i Jämtlands län” (antogs 130514). Blivande och nyblivna föräldrar prioriteras inom
Beroendeenheten.
Regionförbundet arbetar med ”Från kunskap till praktik” när det gäller föräldrastöd och
Östersunds kommun erbjuder även föräldrastöd, bland annat inom Fjärilen som riktar
sig till barn och föräldrar med alkohol eller drogberoende.
Familjecentralerna och de öppna förskolorna arbetar för att nå alla familjer och verksamheten utformas utifrån besökarnas behov. Målet är att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att erbjuda en nära mötesplats,
stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna, finna arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga och erbjuda lättillgängligt stöd och information.
Jämtlands läns landsting bör med anledning av redan pågående arbete inte bidra med
ekonomiska medel till en mötesplats av det slag som avses i medborgarförslaget. Landstinget har inte heller möjlighet att ge bidrag till denna verksamhet då det skulle strida
mot det allmänna förbudet för landsting att ge bidrag till enskild.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Elisabet From och Ann-Margreth Bergvall, om en mötesplats för
barn och deras föräldrar i utanförskap.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
I tjänsten
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Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Håkan Gadd
Centrumchef barn, kvinna och psykiatri
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29. Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om
hemvist för pensionskapitalets avkastning
(LS/743/2013)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat en motion om att avkastningen på det kapital som
avsatts för framtida pensioner, i ett 10-årsperspektiv, ska läggas till pensionskapitalet
istället för att som nu gå ”rakt in i den stora kassan tillsammans med landstingsskatt”
m.m. Den motivering som Finn Cromberger anger är att ”Det gynnar pensionärerna
och är ett rättvist system.”
Att pensionärerna skulle gynnas av denna åtgärd baseras på ett vanligt missförstånd,
nämligen att pensionernas storlek skulle vara beroende av pensionskapitalets storlek och
dess avkastning. Så är inte fallet. De anställda garanteras, genom kollektivavtal mellan
arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, en förmånsbestämd pension avseende
den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Förmånsbestämd innebär att
pensionens storlek fastställs i förhållande till den anställdes lönenivå. Pensionernas storlek har därför ingen koppling till landstingets pensionskapital. Om landstinget inte lägger
undan tillräckligt mycket pengar för pensionerna nu, måste pensionsförpliktelserna infrias genom framtida nedskärningar i landstingets verksamhet, upplåning eller ytterligare
höjningar av landstingsskatten. Då drabbas länets invånare, inte de före detta anställdas
pensioner.
I praktiken har landstinget redan som mål, att avkastningen på pensionskapitalet ska
läggas till pensionskapitalet. Målet har inte uppnåtts de senaste åren och grundproblemet
är att landstingets verksamhet går med förlust. Utan överskott i verksamheten, förbrukar
landstinget avkastningen på pensionskapitalet. Även om likvida medel motsvarande
avkastningen investeras i nya värdepapper, sker det samtidigt som det egna kapitalet
minskar och soliditeten sjunker. Någon buffert inför framtiden byggs då inte upp.
För att verkligen kunna lägga avkastningen till pensionskapitalet, krävs att landstinget
uppnår de positiva ekonomiska resultat som budgeterats för perioden 2014 – 2016. Ett
antal åtgärder håller på att genomföras för att klara budgeten och ett arbete har satts
igång med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Motion från Finn Cromberger (FP) om hemvist för pensionskapitalets avkastning.
Bilaga med kompletterande svar på motion från Finn Cromberger (FP) om hemvist för
pensionskapitalets avkastning.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Karin Jonsson
Ekonomidirektör
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30. Svar på motion från Ann-Marie Johansson (S), om
rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i
kommunerna och landstinget (LS/1825/2011)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från beredningen för vård och rehabilitering 2013-12-16, § 134
Motion från Ann-Marie Johansson (S) om rätt kompetens för att möta
kommande vårdbehov i kommunerna och landstinget (LS/1825/2011).

Ärendebeskrivning

Ann-Marie Johansson (S), har i en motion föreslagit att landstinget ställer sig bakom
förslaget att tillsammans med kommunerna i länet utforma en optimal vårdorganisation
för länets behov 2030 och en strategi för kompetensförsörjning.
Motionen överlämnades till beredningen för vård och rehabilitering för att besvaras i
samband med behandlingen av policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län.
Beredningen för vård och rehabilitering har arbetat med detta som nu finns som måldokument under namnet Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 20142025. Den viktiga frågeställning som Ann-Marie Johansson beskriver i motionen har
identifierats och finns i måldokumentets avslutande kapitel ”Framgångsfaktorer att beakta i det fortsatta arbetet” och ”Nästa steg: att skapa handlingsplaner för att nå målen”.
Där sägs följande:
”Kompetensförsörjning
I detta dokument har fokus legat på åtgärder som direkt berör medborgarna.
Kompetensförsörjningen för länets hälso- och sjukvårdsverksamheter kommer att vara
av avgörande betydelse för möjligheterna att arbeta mot dessa mål. Därför bör den
framtida kompetensförsörjningen hanteras i de gemensamma handlingsplanerna som
blir nästa steg. ”
De handlingsplaner som omnämns kommer att initieras av den arena för kommunernas
och landstingets högsta ledningar för utvecklingsfrågor kring medborgarnas hälsa som
föreslås. Detta är verktyg för att uppnå måldokumentets mål. Dokumentet har föreslagit
att landstingsstyrelsens ordförande är sammankallande i denna arena.

Beslutsunderlag

Motion från Ann-Marie Johansson (S) om rätt kompetens för att möta kommande
vårdbehov i kommunerna och landstinget.
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING

Motionen har behandlats i samband med ärendet Ny hälso- och sjukvårdspolitik och
anses vara besvarad.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag
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I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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31. Informationer
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