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

Årsbokslut 2013, inkl bolag och privata utförare

•

Likviditetsrapport

•

Personalbokslut

•

Riks och regionvård

•

Uppföljning beställd primärvård

•

Uppföljning vårdavtal

•

Jämställdhet och mångfald

•

Patientenkäter och vårdbarometer, resultat från nationella och lokala
enkäter/mätningar
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4. Styrelsens information om frågor som kan inverka på
landstingets utveckling och ekonomiska ställning 2014
(LS/5/2014)
-

Uppföljning styrelsens internkontrollplan
Se även ärende 9 Uppföljning av interkontroll 2014 (LS/299/2014)
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5. Information från landstingsstyrelsens utskott 2014
(LS/7/2014)
•

Personalpolitiska utskottet

•

Etiska utskottet

•

Ekonomiutskottet

•

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

Tidsstudie - centrum för medicinska specialiteter

•

ARIL – Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya Läkemedel
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7. Månadsrapport till landstingsstyrelsen 2014
(LS/12/2014)
Handlingar lämnas senare.

7(32)

2014-03-12

8. Likviditetsrapport/likviditetsplan 2014 (LS/250/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-02-26, § 23 Likviditetsrapport/
likviditetsplan 2014.

Ärendebeskrivning

Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under år 2013 av landstingets likviditet, kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj. Den innehåller även likviditetsplan för 2014.

Beslutsunderlag
Likviditetsrapport 2013 och likviditetsplan 2014

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
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9. Uppföljning av internkontroll 2014 (LS/299/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade 2013-10-02 att anta Landstingsstyrelsens uppföljningsoch internkontrollplan för verksamhetsår 2014. Enligt gällande internkontrollreglemente
ska regelbunden uppföljning av internkontroll ske vid styrelsens sammanträden i mars,
maj, september och november 2014.

Beslutsunderlag

Bilaga – uppföljning internkontroll 2014
Landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan 2014 (LS/349/2013)

Landstingsdirektörens förslag
Uppföljning av internkontrollpunkter godkänns och läggs till handlingarna.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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10. Svar på föreläggande i mål om laglighetsprövning
enligt kommunallagen av landstingsstyrelsens beslut
2014-01-22 § 19, omfördelning av årsarvoden i
landstingsstyrelsen (LS/303/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-01-22 , § 19, om omfördelning
av årsarvode i landstingsstyrelsen. Beslutet har överklagats och klaganden anför att beslutet dels strider mot lag och dels att landstingsstyrelsen har överskridit sin befogenhet.
Klaganden begärde också att domstolen skulle besluta om verkställighetsförbud (inhibition) för beslutet.
Förvaltningsrätten i Härnösand förelade först landstinget att yttra sig över frågan om
inhibition. På grund av kort svarstid blev ärendet så brådskande att landstingsstyrelsens
beslut inte kunde inhämtas. Landstingsstyrelsens ordförande lämnade därför yttrande
med stöd av delegationsbestämmelserna. Förvaltningsrätten har därefter beslutat att
avslå begäran om inhibition och förelagt landstinget att yttra sig över begäran om laglighetsprövning.
Landstingsstyrelsen har tidigare beslutat om omfördelning av arvode för åren 2011,
2012 och 2013. Frågan om omfördelning av arvode i landstingsstyrelsen har prövats av
förvaltningsrätten i två domar. Förvaltningsrätten har i båda målen funnit att det inte
stred mot arvodesbestämmelserna att omfördela arvode på det sätt det skett. Med hänsyn till detta har beslutet tillkommit i laga ordning. Beslutet strider heller inte mot lag.
Ett förslag till svar har upprättats inom Samordningskansliet.

Beslutsunderlag

- Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand i mål om laglighetsprövning av
landstingsstyrelsens beslut om omfördelning av årsarvode, fråga om inhibition.
- Beslut från Förvaltningsrätten i Härnösand om avslag på yrkande om inhibition och
föreläggande om att svara i mål om laglighetsprövning av styrelsens beslut om omfördelning av årsarvode.
- Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av styrelsen beslut om omfördelning av arvoden i fråga om inhibition.
- Förslag till svar på föreläggande från förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av
styrelsen beslut om omfördelning av arvode.

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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11. Översyn av budgetansvaret inom landstingsorganisationen (LS/119/2014)
Ärendebeskrivning
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 11 december 2013 presenterades månadsrapporten för oktober 2013. Månadsrapporten innehöll en underskottsprognos för helåret 2013 på -44,9 miljoner kronor exkl. en engångskostnad från förändrad Rips-ränta.
I beslutet där månadsrapporten fastställdes fick landstingsdirektören i uppdrag att se
över budgetansvaret inom landstingsorganisationen.
Landstingsdirektören presenterade för ekonomiutskottet den 26 februari 2014, de
åtgärder som vidtagits:
•
•
•
•

Centrumens ekonomiska obalans har fördelats på centrumens chefer och krav
ställts på handlingsplaner.
Kraven på resultatuppföljning har tydliggjorts. I det ingår en löpande uppföljning av handlingsplanerna.
Beslutsrätt för anställning, resor och utbildning har återdelegerats till enhetschefer.
Modell för uppföljning av bemanningen har utarbetats. Arbetet starta under
våren.

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

Karin Jonsson
Ekonomidirektör
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12. Översyn av administrationen inom Jämtlands läns
landsting (LS/784/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslöt 2013-04-23, § 98, att uppdra till landstingsdirektören att göra
en översyn av förvaltningsadministrationen med fokus på ledning och styrning, myndigheters krav samt stöd till verksamheter.
Uppdraget:
Översynen ska belysa om Jämtlands läns landstings administration (Centrum för
lednings- och verksamhetsstöd) inklusive delar av Centrum för diagnostik, teknik och
service är rätt dimensionerad och bemannad för att möta;
- Ledningens krav
- Stöd till verksamheten framförallt avseende kompetenser och verksamhetens
behov
- Krav från myndigheter, kommuner med flera
- Krav från andra externer, exempelvis Norrlandstingens regionförbund, SKL
med flera
I redovisningen ska också framgå en omvärldsanalys i förhållande till andra landsting.

Beslutsunderlag

Rapport - Översyn administration Jämtlands läns landsting
Bilaga - Översyn PA-stödet inom JLL - intervjustudie okt 2013

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsdirektören får i uppdrag att beakta rapportens rekommendationer inför fortsatt arbete.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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13. Begäran om extra anslag till kollektivtrafiken för år
2014 (LS/178/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-02-26, § 22 Begäran om extra
anslag till kollektivtrafiken för år 2014.

Ärendebeskrivning

Regionförbundet Jämtlands län har i beslut december 2013, § 182, begärt extra anslag
om 990 000 kronor för år 2014. Anslaget ska användas till kostnad för en tjänst i den
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). Landstingets budget till Länstrafiken uppgår för 2014 till 74,5 miljoner kronor.
Beloppet finansieras genom omdisponering inom Centrum för lednings- och verksamhetsstöd, kostnadsställe 7043 regionfrågor och ägardirektiv. Därmed finns medel tillgängligt för att bifalla begäran om extra anslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Regionförbundet Jämtlands län, § 182/2013, Trafikutbud och
budget 2014

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Regionförbundet Jämtlands län beviljas extra anslag med 990 000 kronor för 2014.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Regionförbundet Jämtlands län beviljas extra anslag med 990 000 kronor för 2014.
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14. Politisk referensgrupp för utveckling och ombyggnad
av landstingets lokaler (LS/395/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting arbetar kontinuerligt med att utveckla fastighetsbeståndet för
att dessa på bästa sätt, utifrån tilldelade medel, ska svara mot vårdens krav på ändamålsenliga lokaler. Det är viktigt att lokalerna är ett verktyg som ger förutsättningar för en
effektiv och patientsäker vård och inte är ett hinder för verksamheten.
Det pågår en kartläggning och planering för en mer omfattande utveckling av sjukvårdslokalerna både inom specialistsjukvården och primärvården. Östersunds sjukhus är
idag helt fullt och det är mycket svårt att anpassa lokalerna för verksamhetsutvecklingen
inom befintliga fastighetsvolymer. Lokalförändringar som är nödvändiga innebär alltid
stora konsekvenser på övriga verksamheter eftersom flera andra verksamheter ofta
måste flyttas och det blir svårare och svårare att klara detta på grund av avsaknaden av
utvecklingsytor.
I april 2013 tog landstingsfullmäktige beslut om att utveckla befintligt sjukhus i centrum
med nya huskroppar och inte bygga helt nytt utanför staden. Landstingsdirektören har
även fått i uppdrag av styrelsen att till hösten 2014 se över stukturen på primärvårdens
lokaler i Östersund.
Arbetet utförs i huvudsak av tjänstemän och till denna bör en referensgrupp bestående
av politiker och tjänstemän upprättas.
Arbetet är en ständigt pågående process beroende på vårdens utveckling men ett förslag
bör vara klart under 2014.

Landstingsdirektörens förslag

1. En lokalutvecklingsplan avseende sjukhusområdet i Östersund tas fram.
2. En lokalutvecklingsplan avseende övriga verksamheter i länet tas fram.
3. En referensgrupp inrättas för att följa arbetet, bestående av en representant för
varje parti som är representerat i landstingsfullmäktige samt en ordförande.
4. Till representanter i referensgruppen utses……

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planerings- och beställarstaben
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15. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Christer Siwertsson (M) om översyn av förskrivning av Tramadol till äldre (LS/1802/2013)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion om översyn av förskrivning av
Tramadol till äldre.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 11-12 februari fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast oktober 2014.

Beslutsunderlag

Motion från Christer Siwertsson (M) om översyn av förskrivning av Tramadol till äldre

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
30 september-1 oktober 2014 ta fram ett svar på motionen om översyn av förskrivning
av Tramadol till äldre.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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16. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Bogna Wojtkiewicz Adolfsson och Marianne Larm
Svensson (c), om etisk upphandling av kött och mejeriprodukter till Jämtlands läns landsting (LS/1870/2013)
Ärendebeskrivning
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson och Marianne Larm Svensson (C)har lämnat in en
motion om etisk upphandling av kött och mejeriprodukter till Jämtlands läns landsting.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 11-12 februari fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast oktober 2014.

Beslutsunderlag

Motion från Bogna Wojtkiewicz Adolfsson och Marianne Larm Svensson (C), om etisk
upphandling av kött och mejeriprodukter till Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
30 september-1 oktober 2014 ta fram ett svar på motionen om etisk upphandling av
kött och mejeriprodukter till Jämtlands läns landsting.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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17. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Karin Ekblom (M) om översyn av landstingsbostäders verksamhetsbeskrivning (LS/90/2014)
Ärendebeskrivning
Karin Ekblom (M) har lämnat in en motion om översyn av landstingsbostäders verksamhetsbeskrivning.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 11-12 februari fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast oktober 2014.

Beslutsunderlag

Motion från Karin Ekblom (M) om översyn av landstingsbostäders verksamhetsbeskrivning

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
30 september-1 oktober 2014 ta fram ett svar på motionen om översyn av landstingsbostäders verksamhetsbeskrivning.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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18. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Thomas Andersson (C) om att Jämtlands läns
landsting ska servera smör (LS/186/2014)
Ärendebeskrivning
Thomas Andersson (C) har lämnat in en motion om att Jämtlands läns landsting ska
servera smör.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 11-12 februari fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast oktober 2014.

Beslutsunderlag

Motion från Thomas Andersson (C) om att Jämtlands läns landsting ska servera smör

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
30 september-1 oktober 2014 ta fram ett svar på motionen om att Jämtlands läns landsting ska servera smör.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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19. Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande om svar
på remiss av betänkandet "Starka tillsammans" (SOU
2013:87) (LS/249/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har fått betänkandet ”Starka tillsammans” på remiss från
Utbildningsdepartementet. Remissvaret ska ha kommit in senast 18 april 2014.
Samordningskansliet har begärt förlängd svarstid till styrelsens sammanträde 28-29 april
men fått svar att departementet inte har någon formell möjlighet att förlänga remisstiden men att man så långt det är möjligt kommer att beakta remissvar som inkommer
senare än 18 april.
Samordningskansliet föreslår att landstingsstyrelsens ordförande efter samråd med andre
vice ordföranden får i uppdrag att ta beslut om landstingets remissvar så att det kan
lämnas till Utbildningsdepartementet senast 18 april.

Beslutsunderlag

Missiv till Remiss av betänkandet "Starka tillsammans" (SOU 2013:87)
Remiss av betänkandet "Starka tillsammans" (SOU 2013:87)

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss av
betänkandet "Starka tillsammans" (SOU 2013:87) efter samråd med andre vice ordföranden.

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 landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter februari, Barn/kvinna/psykiatri
Omdisponering av medel för samordningsförbund 1,5 mkr och Idrottsmedicinsk
mottagning 1 mkr.
Omdisponering av budgetmedel för AT-läkare i Primärvården för perioden 140101141231
Omdisponering av medel från budget för Särskild avtalspension, SAP, till budget för
studiemedel.
Försäkringsersättning för kostnadskrävande köpt vård per februari 2014, Centrum Barn
Kvinna Psykiatri.
Arbetsterapeuter ute i länet LS/1795/2013
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsstyrelsens beslut 2014-01-22
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Sjukdomsförebyggande utvecklingsuppdrag den
25/3 i Östersund.
Anställningsbeslut fattade av chefer
Sammanställning för perioden 2014-02-04—2014-03-03
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21. Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen 2014 (LS/3/2014)
Jämtlands läns handikappråd: Protokoll från sammanträdet 2013-12-05
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2014-01-13
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträdet 2014-01-24
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträdet 2014-01-24
Gemensam nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter:
Protokoll från sammanträdet 2013-04-22
Gemensam nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter:
Protokoll från sammanträdet 2013-09-23
Gemensam nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter:
Protokoll från sammanträdet 2013-12-16
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2014-02-14
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TILL FULLMÄKTIGE
22. Årsbokslut / årsredovisning 2013-12-31
(LS/460/2013)
Handlingar lämnas senare.
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23. Ändring i den politiska organisationen efter 2014
(LS/185/2014)
Handlingar lämnas senare.

23(32)

2014-03-12

24. Ändring i arvodesregler för förtroendevalda i
Jämtlands läns landsting (LS/386/2014)
Handlingar lämnas senare.
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25. 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 sedan 1994 haft subvention av preventivmedel som inneburit ett reducerat pris på 50 % av årskostnaden för alla receptbelagda preventivmedel
och en åldersgräns på 24 år.
Jämtlands läns landsting har hittills i undantagsfall godkänt preventivmedel utanför
läkemedelsförmånen i de fall preparaten inom förmånen inte är lämpade för den
enskilda patienten och i de fall patienten behöver annat preventivmedel än p-piller, ex
vis p-stav eller p-spruta. Undantagen från läkemedelsförmånen har varit begränsade och
strikt behovsprövade.
Landstinget bör även fortsättningsvis ha möjlighet att bevilja subvention av preventivmedel som inte ingår i läkemedelsförmånen. SKL:s rekommendation bör därför antas
vad avser egenkostnad och åldersgräns, d v s 100 kr i egenavgift och åldersgräns på 25
år.
Förslaget 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
föreslås ske ett år efter rekommendationens införande.
Landstingsstyrelsen beslutade 2014-01-21—22, §16 om preventivmedelssubvention
enligt följande:
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.
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Beslutet bör förtydligas och tas av landstingsfullmäktige varför landstingsstyrelsens
beslut förelås upphävas.

Beslutsunderlag
SKL:s rekommendation om gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention
Skrivelse från SKL - Vikten av enighet runt preventivmedelssubventionen
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2014-01-21—22, § 16

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsstyrelsens beslut från 2014-01-21—22, § 16 upphävs.

2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Jämtlands läns landsting subventionerar receptbelagda preventivmedel som
ingår i läkemedelsförmånen. Subvention kan i undantagsfall ges för preventivmedel utanför förmånen då preventivmedel inom förmånen inte lämpar
sig för patienten.
b. Subventionen gäller för personer skrivna i Jämtlands län till och med 25 år.
c. Patienten ska själv betala högst 100 kronor per år.
d. Beslutet gäller från och med 1 maj 2014.
e. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att göra en utvärdering av effekterna
avseende antalet aborter i länet. Utvärderingen ska ske ett år efter införande
av de nya reglerna för preventivmedelssubvention.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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26. Åtgärdsplan för destruktion av lustgas inom
Jämtlands läns landsting (LS/1675/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde den 16-17 oktober 2012 ett
medborgarförslag från Anette Bornhov om att installera en lustgasdestruktionsanläggning på förlossningen vid Östersunds sjukhus (LS/526/2012).
Följande beslut fattades av fullmäktige:
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan.
I svaret på medborgarförslaget angavs att Landstinget i Gävleborg gradvis ersätter lustgasen med annan smärtlindring och att detta alternativ bör övervägas även för Jämtlands
läns landsting. I Gävleborg tog man efter kraftiga protester från allmänheten tillbaka
förslaget om att sluta med lustgas eftersom man ville behålla kvinnors tillgång till smärtlindring.
Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och
återrapportera hur arbetet med planen fortskrider till landstingsstyrelsen senast i maj
2013.
Sedan dess har mätningar av lustgashalterna i inomhusluften på förlossningen gjorts och
dessa visade inte på några halter över gällande riktvärden. Det konstaterades därmed att
medborgarförslaget inte relaterar till en arbetsmiljöfråga men att det utgör en miljöfråga
eftersom lustgasutsläppen är en kraftfull växthusgas.
Frågan har identifierats i Långsiktig utvecklingsplan – område miljö som antogs av
landstingsfullmäktige 2013-11-26—27, § 252. I planen är ett av målen att landstingets
klimatpåverkan från lustgas ska minska och att en utredning om förutsättningar och
kostnader för att installera central destruktionsanläggning för lustgas bör göras.
I långsiktig utvecklingsplan – område miljö anges också att det i viss mån finns alternativa smärtlindringsmetoder, men lustgasen har så pass många behandlingsmässiga fördelar att det inte är rimligt att upphöra med användningen.
Frågan om destruktion av lustgas hanteras vidare i långsiktig utvecklingsplan – område
miljö och därmed kan ärendet om uppdrag till styrelsen att ta fram en separat åtgärdsplan avslutas.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag fullmäktige 2012-10-16--17 § 173 Svar på medborgarförslag från
Anette Bornhov om lustgasdestruktionsanläggning på förlossningen (LS/526/2012)
Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen 2012-11-28, § 269 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram en åtgärdsplan i anslutning till medborgarförslag om lustgasdestruktionsanläggning på förlossningen (LS/1675/2012)
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet avslutas för vidare handläggning.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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27. Svar på medborgarförslag från Cecilia Bengtsson om
monitor/bildskärm med prioriteringsordning i akutmottagningens väntrum på Östersunds sjukhus
(LS/1452/2013)
Ärendebeskrivning
Cecilia Bengtsson har lämnat in ett medborgarförslag om monitor/bildskärm med
prioriteringsordning i akutmottagningens väntrum på Östersunds sjukhus.
Akutmottagningen vid Östersunds sjukhus tar årligen emot ca 38 000 akut vårdsökande
patienter. På mottagningen finns idag en tillsatt arbetsgrupp som ser över aktuell
patientinformation då behovet av att öka informationen till väntande patienter och anhöriga är stort. Bland de förbättringsåtgärder som införts kan nämnas tydligare ”vägvisande” skyltning, informationsbroschyrer i väntrum samt informationsblad i behandlingsrum. Rutiner finns även för vem som ska informera i väntrummet.
Diskussioner har även förts internt kring någon form av informationsskärm i väntrummet. Det finns dock stora svårigheter med att hitta en fungerande lösning som uppfyller önskemålen och samtidigt inte är allt för kostsam. Långa väntetider råder som
regel vid de tidpunkter då det är flest patienter på mottagningen och då finns minst tid
till personliga informationsinsatser. Detta gör det önskvärt med en lösning som är
kopplad till akutliggaren där information direkt skulle kunna hämtas från datasystemet.
Det som komplicerar informationsflödet är att patienter som väntar på akutmottagningen efter triagering inte väntar i samma kö som vid ankomst till mottagningen. Akut
sjuka som inkommer med ambulans prioriteras före och andra som väntar på en bokad
tid hos distriktsläkare har ett eget kösystem där det kan upplevas att inte så svårt sjuka
får gå före i kön.
Jämtlands länds landsting håller för närvarande på att införa ett nytt journalsystem,
Cosmic. När detta är infört är avsikten att på nytt utreda möjligheten till informationsskärm i väntrummet samt om detta är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Cecilia Bengtsson om monitor/bildskärm med prioriteringsordning i akutmottagningens väntrum på Östersunds sjukhus.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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28. Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
höjning av landstingets studiemedel (LS/1147/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2014-02-14, § 14 Motion från
Christer Siwertsson (M) om höjning av landstingets studiemedel.

Ärendebeskrivning

Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion om höjning av landstingets studiemedel (1147/2013). Motionen ska besvaras senast vid landstingsfullmäktiges sammanträde 15-16 april. I december 2013 gav landstingsstyrelsen personalpolitiska utskottet i
uppdrag att senast till styrelsen 20-21 mars ta fram ett svar på motionen.
Ärendet har inte hunnit beredas i tid varför personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen att begära anstånd med att besvara motionen till landstingsfullmäktiges
sammanträde 17-18 juni 2014.
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får anstånd till 17-18 juni 2014 med svar på motionen.
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29. Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om
ungdomsjobb inom landstinget (LS/1224/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2014-02-14, § 13 Motion från
Finn Cromberger (FP) om ungdomsjobb inom landstinget.

Ärendebeskrivning

Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion om ungdomsjobb inom landstinget
(LS 1224/2013). Motionen ska besvaras senast vid landstingsfullmäktiges sammanträde
15-16 april. I december 2013 gav landstingsstyrelsen personalpolitiska utskottet i uppdrag att senast till styrelsen 20-21 mars ta fram ett svar på motionen.
Ärendet har inte hunnit beredas i tid varför personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen att begära anstånd med att besvara motionen till landstingsfullmäktiges
sammanträde 17-18 juni 2014.
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får anstånd till 17-18 juni 2014 med svar på motionen.
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30. Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
rätten till heltidsanställning (LS/1426/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2014-02-14, § 15 Motion från
Christer Siwertsson (M) om rätten till heltidsanställning.

Ärendebeskrivning

Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion om rätten till heltidsanställning
(1426/2013). Motionen ska besvaras senast vid landstingsfullmäktiges sammanträde 1516 april. I december 2013 gav landstingsstyrelsen personalpolitiska utskottet i uppdrag
att senast till styrelsen 20-21 mars ta fram ett svar på motionen.
Ärendet har inte hunnit beredas i tid varför personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen att begära anstånd med att besvara motionen till landstingsfullmäktiges
sammanträde 17-18 juni 2014.
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får anstånd till 17-18 juni 2014 med svar på motionen
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