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§ 54 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:
• Ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting
(LS/386/2014)
2. Följande förslag till beslut byts ut:
• Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om höjning av landstingets
studiemedel (LS/1147/2013)
• Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om ungdomsjobb inom
landstinget (LS/1224/2013)
• Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om rätten till heltidsanställning (LS/1426/2013).
3. Preliminär föredragningslista fastställs med dessa ändringar som slutlig föredragningslista.

§ 55 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
2014 (LS/4/2014)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Presentationer som hör till ärendena är diarieförda och finns tillgängliga under diarienummer LS/4/2014.
Årsbokslut 2013, inkl bolag och privata utförare – Karin Jonsson, ekonomidirektör,
presenterar årsbokslutet 2013.
Jämtlands läns landstings resultat 2013 blev minus 170,9 miljoner kronor. Landstingets
verksamhet genererade att underskott på 53,1 miljoner kronor. Till detta kom 117,8
miljoner i ökade pensionskostnader till följd av förändrad Ripsränta. Den kostnaden är
av engångskaraktär och ingår inte i balanskravet.
Föredragning tillhör ärende Årsredovisning/årsbokslut 2013, se § 74.
Likviditetsrapport presenteras av Annika Jonsson.
Föredragning tillhör ärende Likviditetsrapport, se § 60.
Personalbokslut presenteras av Annica Sörensdotter, tf personalchef.
Föredragning tillhör ärende Årsredovisning /årsbokslut 2013 § 74
Justerandes sign
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Riks och regionvård presenteras av Ingela Jönsson, planeringschef.
Föredragning tillhör ärende Årsredovisning /årsbokslut 2013 § 74
Uppföljning beställd primärvård presenteras av Lena Book
Föredragning tillhör ärende Årsredovisning /årsbokslut 2013 § 74
Uppföljning vårdavtal presenteras av Lena Weinstock-Svedh.
Föredragning tillhör ärende Årsredovisning /årsbokslut 2013 § 74
Jämställdhet och mångfald presenteras av Anna Ebenmark.
Föredragning tillhör ärende Årsredovisning /årsbokslut 2013 § 74
Patientenkäter och vårdbarometer, resultat från nationella och lokala
enkäter/mätningar presenteras av Hans Fröling.
Resultat från följande enkäter redovisas detaljerat:
• Nationell patientenkät primärvård
• Vårdbarometern
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 56 Styrelsens information om frågor som kan inverka på
landstingets utveckling och ekonomiska ställning 2014
(LS/5/2014)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Presentation som hör till ärendet är diariefört och finns tillgängligt under diarienummer
LS/5/2014.
Uppföljning styrelsens internkontrollplan presenteras av Mikael Ferm, kanslichef.
Föredragning tillhör ärende Uppföljning av internkontroll 2014, se § 61.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
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§ 57 Information från landstingsstyrelsens utskott 2014
(LS/7/2014)
Personalpolitiska utskottet
Bengt Bergqvist (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde 11 mars där bland
annat följande punkter togs upp; lönestatistik november, sjukfrånvaro, lägesrapport
upphandling av företagshälsovård, arbetssituation inom BUP, motionssvar, översyn av
arbetstidsmodellen och personalbokslut – kompetensförsörjning. Nästa sammanträde
äger rum den 23 april.
Etiska utskottet
Inget att rapportera.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträden 26 februari och
extra sammanträde 17 mars då bland annat årsbokslutet och månadsrapporten behandlades. Harriet Jorderud påminner också om att synpunkter utifrån planeringsmötet om
långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning ska lämnas senast 31 mars till
Ingela Jönsson. Planen diskuteras vidare på ekonomiutskottets möte den 4 april.
FoU-rådet
Monalisa Norrman (V) informerar om rådets arbete med att skapa ett centrum för sjukdomsförebyggande metoder. Monalisa Norrman informerar också om en förstudie som
landstingets revisorer gjort avseende forskning och utveckling.

§ 58 Landstingsdirektörens rapport 2014 (LS/8/2014)
Landstingsdirektör Björn Eriksson rapporterar om följande punkter:
• Cosmic – införandedatum ännu inte beslutet, troligen slutet av 2014 eller början
av 2015.
•

Region Jämtland Härjedalen – Förvaltningsorganisationen ska beslutas när det
politiska beslutet är taget. Förändringar/konsolidering kommer att ske
successivt. Sammangåendet får inte påverka verksamheten negativt.

•

Information om ARIL (Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya
Läkemedel)

•

Information om Regionalt Cancercentrum Norr (RCC) (Nina FållbäckSvensson)

Justerandes sign
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•

Primärvårdskonsulter - arbetar fram överenskommelser ”Samsyn” mellan
primärvården och specialistvården inom vissa områden, t.ex. ortopedi, hudtumörer, acne, prostatacancer, suicid och depression. (Nina Fållbäck-Svensson)

•

Presentation av tids- och aktivitetsstudie som genomförts inom centrum för
medicinska specialiteter. Under en tvåveckors period fick alla sjuksköterskor och
undersköterskor på sex vårdavdelningar registrera sina aktiviteter och självskattad stressnivå. (Lisbet Gibson och Anna-Karin Andersson)

•

Månadsrapport februari (Föredragning ingår i ärende Månadsrapport, se § 59)
Ekonomin är fortsatt svag och resultatet efter februari är -4,4 miljoner kronor
efter justering av en felperiodiserad leverantörsfaktura. Prognos för helår 2014 är
-79,1 miljoner kronor.
Landstingsdirektören och centrumcheferna presenterar
- viktigaste händelser 2014
- åtgärder för att klara budget
- förslag på åtgärder där politiska beslut krävs, bl.a. höjning eller införande av
avgifter och taxor och utbudsbegränsningar.

Yrkande
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:
”För att minska skillnaderna när det gäller läkemedelsbehandling över landet och
använda skattemedel ansvarsfullt behövs överenskommelse om ordnat nationellt införande. Den snabba utvecklingen av läkemedel och de stora kostnader den innebär kräver
även ett ökat statligt ansvar för finansiering så inte enbart patienter i landsting/regioner
med stark ekonomi får tillgång till dessa.”

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

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. För att minska skillnaderna när det gäller läkemedelsbehandling över landet och
använda skattemedel ansvarsfullt behövs överenskommelse om ordnat
nationellt införande. Den snabba utvecklingen av läkemedel och de stora kostnader den innebär kräver även ett ökat statligt ansvar för finansiering så inte
enbart patienter i landsting/regioner med stark ekonomi får tillgång till dessa.
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§ 59 Månadsrapport till landstingsstyrelsen 2014
(LS/12/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-03-17, § 27 Månadsrapport Februari
2014 (LS/12/2014).

Ärendebeskrivning
Månadsrapporten för Februari lyfter bland annat fram att i Jämtlands län finns både den
bästa bröstcancerkedjan och den bästa hälsocentralen i landet. Antibiotikaförskrivningen
är fortsatt låg och sjunkande och vårdrelaterade infektioner uppvisar en försiktigt positiv
trend.
Ekonomin är fortsatt svag och resultatet efter februari är -4,4 miljoner kronor efter
justering av en felperiodiserad leverantörsfaktura.
Prognos för helår 2014 är -79,1 miljoner kronor. I prognosen ingår inga riktade statsbidrag som inte är fastställda och ingen eventuell ytterligare återbetalning från AFA.
Arbetet med Långsiktig utvecklingsplan (LUP) ekonomi är i slutfasen och kommer att
presenteras i landstingsfullmäktige i juni.
Parallellt har centrumcheferna i uppdrag att utarbeta handlingsplaner för att förbättra
2014 års resultat. Handlingsplanerna följs löpande upp under året.
Målen för tillgänglighet klaras inte. Landstingsdirektören har krävt in handlingsplaner
från centrumen som sedan ska ligga till grund för fortsatta åtgärder.

Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2014

Ekonomiutskottets beslut
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta enligt rapporter.
Ekonomiutskottet beslutar ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda avgifter för
resevaccin.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
----I anslutning till ärendet om månadsrapporten presenterar landstingsdirektören tillsammans med centrumcheferna verksamhetens planerade kostnadsminskningar/
effektiviseringar för 2014 och förslag på kostnadsminskningar som kräver politiska
beslut (se § 58)
----Justerandes sign

Justerandes sign
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Yrkanden
Christer Siwertsson (M), Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP) yrkar
följande:
1. Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet stödjer direktörens besparingsplan
för 2014 och att arbetet omgående inleds.
2. Utöver detta vill vi se att ekonomichefens befogenheter ökas så att denne får
mandat att agera tillsammans med, eller i fall det krävs, mer aktivt kunna styra
över verksamheternas verkställande chefer. Allt för att nå de sparmål som satts
upp.
3. Som stöd till ekonomichefen yrkar vi att en controller tillsätts.
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Månadsrapporten för februari 2014 som indikerar en underskott på ca -80 miljoner kr
mot budgeterat +10,8 mkr noteras till protokollet samt föranleder följande uppdrag till
landstingsdirektören.
1. Då utgångspunkten för den nyligen presenterade ”Långsiktiga utvecklingsplanen
för god ekonomisk hushållning 2015-2025”, version 0,3 tydligt säger att utgångspunkten är att landstinget har skurit bort 100 miljoner kronor och därför
börjar perioden med en ekonomi i balans, samt att man på annat ställe i utgåvan
vill att vi skall OBSERVERA att kostnadsminskningar måste till i storleksordningen 40-50 mkr årligen förutom de nio så kallade paketen. Dessa utgångspunkter kräver skarpa potenta och smärtfulla åtgärder redan detta år.
• Åtgärd 1. Under 2014 minska antalet arbetade timmar i landstingsorganisationen med 120 000 timmar. Innebär personalminskningar.
• Åtgärd 2. Kräva av Regionförbundet Jämtlands län att även de
minskar antalet arbetade timmar med 40 000 timmar. Innebär
personalminskningar.
• Åtgärd 3. Strategiskt förbereda motsvarande minskningar kommande
två verksamhetsår.
2. Kommunicera ut i hela landstingsorganisationen den ekonomiska kris som
landstinget befinner sig i och som resulterar i att det inga pengar finns för löner
2018/19 om inte ekonomin rätas upp snarast.
3. Medvetandegöra för medborgarna att en större skattehöjning inte är ett konkurrenskraftigt alternativ och vi inte kan förvänta oss av staten märkbart avhjälper
vårt landstings ekonomiska kris i år eller kommande år.
4. Snarast sjösätta de större strukturförändringar som innebär kostnadsminskningar
och som man har paketerat i nio så kallade paket.
Paket 1. Genomlysning/utredning av akut omhändertagande, uppskattad lägre kostnad
om 10 mkr per år.
Paket 2. Genomlysning/utredning av alla sjuktransportslag, lägre kostnad 20 mkr per år.
Justerandes sign
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Paket 3. Ökad poliklinisering i vården på sjukhuset, lägre kostnad på 20 mkr per år.
Paket 4. Effektivisera lokal/resursutnyttjande inom sjukhuset, lägre kostnad 10 mkr per
år.
Paket 5. Analys av metoder/utbud i vården, lägre kostnad 10 mkr per år.
Paket 6. Förändrad struktur i primärvården, lägre kostnad 15 mkr per år
Paket 7. Förändra strukturen i Folktandvården, ger 5 mkr plus per år.
Paket 8. Minskning av administrativa och landstingsövergripande kostnader, ger lägre
kostnad på 10 kr årligen.
Paket 9. Översyn av landstingets externa intäkter förutom skatt, ger ökade intäkter på 20
mkr per år.
Jag bygger mina yrkanden på den ”Långsiktiga utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning 2015-2025” som redovisades den 12 mars då Ekonomiutskottet bjöd in till
”Hearing” i ämnet. Skulle det visa sig att vissa åtgärder är ogörliga eller att det sammantaget ger en sämre sjukvård än övriga Sverige är jag inte främmande för att begära stöd
och hjälp av staten, liksom en gång skedde i Värmland.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
”Verksamheterna ska fullt ut koncentrera sitt arbete på det löpande, pågående kvalitetsoch utvecklingsarbetet - för att den vägen angripa landstingets negativa kostnadsbild och
anta de stora utmaningar landstinget och länet står inför. Viktigt är att signalerna och
kommunikationen - till medarbetare och länets invånare - att fullt fokus är på våra satsningsområden som kompetensförsörjning, arbetsmiljö, förebyggande hälso- och sjukvård, distanstekniska lösningar och finansiell samverkan med kommunerna.”
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”Styrelsen konstaterar att landstingets verksamheter har svårt att komma in i tilldelad
ram och ser svårigheter att klara detta inom kort sikt. Arbetet med ekonomisk långsiktig
utvecklingsplan är dock en möjlighet att på längre sikt klara tilldelade resurser.
Styrelsen beslutar att
1. Förslag som kommit från centrum på förändring av avgifter och taxor läggs till
pågående utredning med redovisning i styrelsen 4-5 november 2014,
2. Ge landstingsdirektören i uppdrag att till styrelsen 28-29 april 2014 utreda frågan
om avgifter för resevaccin,
3. Ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsatt att hålla kostnadsutvecklingen
nere,
4. Ge landstingsdirektören i uppdrag att skyndsamt ta fram handlingsplaner för
Justerandes sign
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förbättrad tillgänglighet samt erhållande av ersättning ur kömiljarden,
5. Ge landstingsdirektören i uppdrag att öka andelen vuxna patienter i folktandvården samt att frisktandvårdsavtal för unga prioriteras och ökar i antal.
6. Med hänvisning till gårdagens presentation av landstingsdirektören kring
månadsrapporten stödjer vi det lagda förslagen, med undantag av:
- Förslag om borttagande av ljusbehandling i Strömsund och Sveg,
- Förslag om begränsning av elektiv godartad kirurgi från prio 7,
- Förslag att sänka åldern för fri vård för barn- och unga upp till 18 år,
- Förslag om borttagande av IVPA
7. Vi uppdrar vidare att landstingsdirektören återkommer till ekonomiutskottet den
4 april med preciserat förslag på ekonomiska åtgärder.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons m.fl. yrkande punkt 1 och
finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons m.fl. yrkande punkt 2 och
finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons m.fl. yrkande punkt 3 och
finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers hela yrkande och finner det
avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Månadsrapporten godkänns.
2. Styrelsen konstaterar att landstingets verksamheter har svårt att komma in i tilldelad ram och ser svårigheter att klara detta inom kort sikt. Arbetet med ekonomisk långsiktig utvecklingsplan är dock en möjlighet att på längre sikt klara
tilldelade resurser.
3. Förslag som kommit från centrum på förändring av avgifter och taxor läggs till
pågående utredning med redovisning i styrelsen 4-5 november 2014.
4. Landstingsdirektören får i uppdrag att till styrelsen 28-29 april 2014 utreda
frågan om avgifter för resevaccin.
5. Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsatt hålla kostnadsutvecklingen nere.
6. Landstingsdirektören får i uppdrag att skyndsamt ta fram handlingsplaner för
förbättrad tillgänglighet samt erhållande av ersättning ur kömiljarden.
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7. Landstingsdirektören får i uppdrag att öka andelen vuxna patienter i folktandvården samt att frisktandvårdsavtal för unga prioriteras och ökar i antal.
8. Med hänvisning till landstingsdirektörens presentation kring månadsrapporten
stödjer styrelsen de lagda förslagen, med undantag av:
- Förslag om borttagande av ljusbehandling i Strömsund och Sveg,
- Förslag om begränsning av elektiv godartad kirurgi från prio 7,
- Förslag att sänka åldern för fri vård för barn- och unga upp till 18 år,
- Förslag om borttagande av IVPA
9. Landstingsdirektören får vidare i uppdrag att återkomma till ekonomiutskottet
den 4 april med preciserat förslag på ekonomiska åtgärder.

Reservation
Christer Siwertsson (M), Margareta Gladh (M), Thomas Andersson (C), Ingrid
Kjelsson (C) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för Christer
Siwertsson, Thomas Andersson och Finn Crombergers yrkande.
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

§ 60 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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-03-20--21

Landstingsstyrelsen

Ekonomiutskottets beslut
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

§ 61 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.

Yrkanden
Thomas Andersson (C), Ingrid Kjelsson (C), Christer Siwertsson (M), Margareta Gladh
(M) och Finn Cromberger (FP) yrkar att landstingsdirektören får i uppdrag att göra en
översyn av antalet IT system.

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

Uppföljning av internkontrollpunkter godkänns och läggs till handlingarna.

Reservation
Thomas Andersson (C), Ingrid Kjelsson (C), Christer Siwertsson (M), Margareta Gladh
(M) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-03-20--21

§ 62 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.

Yrkande
Finn Cromberger yrkar att styrelsen tillstyrker överklagandet.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-03-20--21

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

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

Jäv
Ann-Marie Johansson (S) och Monalisa Norrman (V) förklarar sig jäviga och deltar inte
i beslutet.

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

§ 63 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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

§ 64 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.

Yrkande
Margareta Gladh (M) och Christer Siwertsson (M) yrkar följande:
”Vi anser att den översyn av administrationen som gjorts både har styrkor och svagheter. Styrkorna är att man belyser åtgärder och tydligare, i vissa punkter, gör en djupare
analys jämfört med tre andra landsting.
Svagheten ligger i att man mer generellt jämför med andra landsting där man ej gjort en
likartad djupare analys. Detta gör att man inte kan se eller förstå nivåerna för administrationens storlek och funktioner.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vi yrkar därför på att man i de svagare delarna gör djupare analyser för att säkerställa att
vi kommer tillrätta med de kompetensförskjutningar som finns i organisationen.”

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

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

§ 65 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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-03-20--21

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Regionförbundet Jämtlands län beviljas extra anslag med 990 000 kronor för 2014.

§ 66 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……

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Robert Uitto (S) föreslår Harriet Jorderud (S) som ordförande och Thomas Hägg (S)
som representant i referensgruppen.
Finn Cromberger (FP) föreslår sig själv som representant i referensgruppen.
Christer Siwertsson (M) föreslår sig själv som representant i referensgruppen.
Anna Hildebrand (MP) föreslår sig själv som representant i referensgruppen.
Monalisa Norrman (V) föreslår Emilia Blomkvist (V) som representant i referensgruppen.
Thomas Andersson (C) föreslår sig själv som representant i referensgruppen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag 1-3 och finner dem
antagna.
Ordföranden finner Harriet Jorderud (S), Thomas Hägg (S), Emilia Blomkvist (V), Anna
Hildebrand (MP), Christer Siwertsson (M), Thomas Andersson (C) och Finn
Cromberger (FP) utsedda till representanter i referensgruppen för utveckling och
ombyggnad av landstingets lokaler. Harriet Jorderud utses som ordförande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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 Harriet Jorderud (S), Thomas Hägg
(S), Emilia Blomkvist (V), Anna Hildebrand (MP), Christer Siwertsson (M),
Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP). Harriet Jorderud utses till
ordförande.

§ 67 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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen

2014-03-20--21

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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

§ 68 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

§ 70 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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

§ 71 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72 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
Avslag på begäran om att få ut allmän handling LS/401/2014
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
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 73 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 sjukvårdsJusterandes sign

Justerandes sign
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produkter: 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
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

TILL FULLMÄKTIGE
§ 74 Årsbokslut / årsredovisning 2013-12-31
(LS/460/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-03-17, § 26 Årsbokslut/ årsredovisning 2013 (LS/460/2013).

Ärendebeskrivning
Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen
för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom
annan juridisk person.
Jämtlands läns landstings resultat år 2013 var -170,9 miljoner kronor. Landstingets verksamhet genererade ett underskott med 53,1 miljoner kronor. Till detta kom 117,8
miljoner i ökade pensionskostnader till följd av förändrad Ripsränta. Den kostnaden var
av engångskaraktär och ingår inte i balanskravet.
Under året har landstingets kostnader för pensioner ökat kraftigt även utöver Ripsränteeffekten. Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med 17 miljoner kronor och
jämfört med budget med 8 miljoner kronor.
I resultatet ingår en återbetalning från AFA med 47 miljoner kronor. Motsvarande återbetalning fanns även 2012.
De finansiella förutsättningarna har förändrats positivt under året. Skatteintäkter och
generella statsbidrag blev 19,1 miljoner kronor högre än budget. Detta motverkas dock
av att statsbidraget för läkemedelsförmånen blev 17 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Finansnettot blev 3,5 miljoner bättre än budget, främst beroende på lägre finansiella
kostnader för pensioner.
Fullmäktiges resultatkrav för året var -38 miljoner kronor exkl. Ripsränteeffekten.
Budgetavvikelsen blev -15,1 miljoner kronor.
Trots återbetalning från AFA har inte budgeterat resultat kunnat uppnås. Ökade kostnader för pensioner, personal, riks- och regionvård samt länstrafik har bidragit till årets
underskott. Uppdraget till verksamheten att sänka sina kostnader för att hantera en
ingående obalans i storleksordningen hundra miljoner kronor har inte kunnat realiseras.
Verksamhetens nettokostnader, dvs. summan av verksamhetens intäkter, kostnader och
avskrivningar, ökade under året med 3,4 % eller 110 miljoner kronor. Jämfört med år
2012 då nettokostnaderna ökade med 2,4 %, är det en ökning. Skatter och generella
statsbidrag, inkl läkemedelsbidraget, ökade under året med 4,3 % eller 135,5 miljoner
kronor.
Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de
närmast följande tre åren. Resultatet för 2013 innehåller reavinster med 0,6 miljoner
kronor, omställningskostnader med 6 miljoner kronor och effekt av sänkt RIPS-ränta
med 117,8 miljoner kronor som avgår i balanskravsberäkningen.
Justerat resultat enligt balanskravet är för år 2013 -47,7 miljoner kronor. Detta innebär
att planen för återställande av tidigare års underskott inte höll. Efter år 2013 återstår
enligt balanskravet totalt 187,3 miljoner kronor att återställa.
Budgeten för planperioden 2014-2016 kommer endast att kunna återställa del av det
balanserade resultatet.
Huvuddelen av framgångsfaktorerna i landstingsplanen har beaktats i förvaltningens
arbete och återrapporterats under året. Samtliga mål i landstingsdirektörens verksamhetsplan har inte klarats men sammantaget uppvisar målvärdens en positiv utveckling
under året.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Årsredovisningen 2013 överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
2. Årsredovisningarna 2013 för Landstingsbostäder i Jämtland AB, Samordningsförbundet i Jämtlands län, Årsredovisningar för Stiftelsen Undsättningsfonden,
Norrlandstingens regionförbund, Norrlands nätverk för musikteater och dans,
Justerandes sign
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Stiftelsen Zenit, Bostadsrättsföreningen Åkerärtan, Gemensam nämnd för närvård i Frostviken, Stiftelsen Jamtli och Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter överlämnas till
landstingsfullmäktige.
3. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Årsredovisningen för 2013 godkänns.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Årsredovisningen 2013 överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
2. Årsredovisningarna 2013 för Landstingsbostäder i Jämtland AB, Samordningsförbundet i Jämtlands län, Årsredovisningar för Stiftelsen Undsättningsfonden,
Norrlandstingens regionförbund, Norrlands nätverk för musikteater och dans,
Stiftelsen Zenit, Bostadsrättsföreningen Åkerärtan, Gemensam nämnd för närvård i Frostviken, Stiftelsen Jamtli och Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter överlämnas till
landstingsfullmäktige.
3. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Årsredovisningen för 2013 godkänns.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 75 Ändring i den politiska organisationen efter 2014
(LS/185/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har ansökt om att från och med den 1 januari 2015 få överta
det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(SFS 2010:630). Regeringen har 2014-03-04 lämnat en proposition till riksdagen om att
landstinget ska omfattas av lagen och därmed också att få kalla sig region från och med
2015-01-01.
Landstingsfullmäktige beslutade hösten 2013 om politisk organisation som gäller om
landstinget inte får det regionala ansvaret för utvecklingsfrågorna.
Landstingsstyrelsen beslutade 2013-08-28, § 201 med anledning av ansökan att starta
projektet Region 2015 för att förbereda övertagande av det regionala utvecklingsJusterandes sign

Justerandes sign
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ansvaret och övertagande av de uppgifter som Regionförbundet Jämtlands län har inom
regional utveckling. Styrelsen antog också en projektplan och utsåg representanter till
projektets styrgrupp. Styrgruppen har nu lämnat ett förslag till politisk organisation för
det regionala utvecklingsansvaret och för samverkan med kommunerna i länet i dessa
frågor och andra frågor som kommunerna och landstinget har behov av att diskutera.
Styrgruppen har också lämnat förslag på att namnet på regionen ska vara Region
Jämtland Härjedalen. Styrgruppen föreslår vidare att landstinget rekommenderar
kommunerna att besluta att delta i Regionens samverkansråd.
Förslaget innebär att en nämnd, benämnd regional utvecklingsnämnd, bildas under
fullmäktige med ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, kulturen och kollektivtrafiken. Den framtida organisationen av kollektivtrafiken utreds i ett särskilt delprojekt
som ännu inte är klart. Inriktningen på det arbetet är dock att landstinget ska vara
kollektivtrafikmyndighet.
Ett annat delprojekt är tjänstemannaorganisation och genomförande. Projektet har ännu
inte kommit igång eftersom det är beroende av beslut om politisk organisation. Eftersom frågan om nämnden ska ha egen förvaltning med personalansvar måste regleras i
nämndens reglemente har styrgruppen i förslaget till politisk organisation, trots att delprojektet tjänstemannaorganisation inte är klar med sitt arbete, stannat för att föreslå att
nämnden får egen förvaltning med personalansvar för förvaltningens personal. Tanken
bakom är att den verksamhet som överförs från Regionförbundet ska hållas samman
och påverkas så lite som möjligt av övergången. Förvaltningschefen för den regionala
utvecklingsnämnden kommer dock att tillsättas av förvaltningschefen för styrelsens
förvaltning (nuvarande landstingsdirektör). Detta bör också gälla för övriga förvaltningschefer i landstinget med undantag av revisionsdirektören. För närvarande berör det
regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden. Vårdvalsnämnden har ingen egen
förvaltning.
Landstingsstyrelsen har dock det övergripande och sammanhållande ansvaret för
personal- och lönepolitiken och nämnden ska följa styrelsens regler och riktlinjer inom
området. Landstingsstyrelsen har också det sammanhållande ansvaret för landstingets
ekonomi och nämnderna ska följa styrelsens riktlinjer och anvisningar inom detta område. Nämnderna ska också använda de administrativa och landstingsövergripande verksamhetssystem samt IT- infrastruktur som styrelsen har ansvar för.
Styrgruppens förslag innehåller förslag till ändring i landstingsstyrelsens reglemente, nytt
reglemente för regional utvecklingsnämnd och för Regionens samverkansråd. I
förslagen har det namn styrgruppen föreslagit på regionen använts.
Eftersom propositionen nu lagts till riksdagen kommer landstinget med största sannolikhet att anslutas till lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Med hänsyn till det
bör även fullmäktiges arbetsordning och reglementen för övriga nämnder ändras med
hänsyn till namnändringen. Detsamma gäller för reglerna för stöd till de politiska
partierna.
Justerandes sign
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Reglementena för patientnämnden och landstingets revisorer bör också förtydligas med
hänsyn till landstingsstyrelsens övergripande ansvar för personalpolitik, ekonomi och
landstingsövergripande system och service. Reglementet för landstingets revisorer bör
hanteras av särskilda budgetberedningen. Patientnämnden ska beredas tillfälle att yttra
sig över förslaget till reglemente innan fullmäktige beslutar varför det bör skickas på
remiss till patientnämnden.
Reglementena för den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter mm och den gemensamma nämnden för Närvård i
Frostviken får behandlas särskilt.
Styrgruppen har inte lämnat förslag på arvodesregler för ledamöter och ersättare i den
regionala utvecklingsnämnden. Arvodesfrågan får behandlas i ett särskilt ärende.
Eftersom riksdagen ännu inte fattat beslut bör alla beslut villkoras med att riksdagen
bifaller propositionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Styrgrupp 2015 2014-02-24 §14 Namn på regionen
Protokollsutdrag Styrgrupp 2015 2014-02-24 §15 Politisk organisation
Beslut 2014-02-24 PM Politisk organisation Region 2015
Bilaga till protokoll Styrgrupp 2015 2014-02-24 §15, (M), (C), (FP) och (MP:s) förslag till
politisk organisation
Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen
Reglemente för Regionens samverkansråd
Reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen
Reglemente för regional utvecklingsnämnd
Reglemente för vårdvalsnämnd
Reglemente för krisledningsnämnd
Reglemente för patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen

Landstingsdirektörens förslag
1.

a. Jämtlands läns landsting rekommenderar Bergs, Bräckes, Härjedalens,
Krokoms, Ragundas, Strömsunds, Åres och Östersunds kommuner
att, under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns
landsting ska omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län, tillsammans med landstinget bilda Regionens samverkansråd och
anta föreslaget reglemente för rådet.
b. Reglemente för Patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen lämnas
till patientnämnden för yttrande.

Justerandes sign
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2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Jämtlands läns landsting ska från och med år 2015 heta ”Region
Jämtland Härjedalen”.
b. Jämtlands läns landsting bildar Regionens samverkansråd tillsammans
med Bergs, Bräckes, Härjedalens, Krokoms, Ragundas, Strömsunds,
Åres och Östersunds kommuner.
c. Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen
antas.
d. Reglemente för Regionens samverkansråd antas.
e. Reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen antas.
f. Reglemente för regional utvecklingsnämnd antas.
g. Reglemente för vårdvalsnämnd antas.
h. Reglemente för krisledningsnämnd antas.
i.

Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands
läns landsting ska omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län.

Yrkanden
Thomas Andersson (C), Ingrid Kjelsson (C), Christer Siwertsson (M), Margreta Gladh
(M), Finn Cromberger (FP) och Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
” Den politiska organisationen under fullmäktige ska bestå av Regionstyrelse (13
ledamöter), Nämnd för hälso- och sjukvård (13 led.) och Nämnd för regional utveckling
(13 led.) Dessutom ska det finnas andre vice ordförande i nämnder och styrelse.”
Thomas Andersson (C) och Ingrid Kjelsson (C) yrkar följande:
”Landstingsdirektören får i uppdrag att se över vilka funktioner som kan decentraliseras
ut i länet vid regionbildning.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
”Att i framtida politiska organisation skall även en Beredning för medborgardialog
inrättas - med en parlamentarisk sammansättning bestående av en ledamot och ersättare
från varje parti som sitter i Regionfullmäktige.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Andersson m.fl. ändringsyrkande och
finner det avslaget.
Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på Thomas Andersson och Ingrid Kjelssons yrkande
och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1.

a. Jämtlands läns landsting rekommenderar Bergs, Bräckes, Härjedalens,
Krokoms, Ragundas, Strömsunds, Åres och Östersunds kommuner
att, under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns
landsting ska omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län, tillsammans med landstinget bilda Regionens samverkansråd och
anta föreslaget reglemente för rådet.
b. Reglemente för Patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen
lämnas till patientnämnden för yttrande.

2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Jämtlands läns landsting ska från och med år 2015 heta ”Region
Jämtland Härjedalen”.
b. Jämtlands läns landsting bildar Regionens samverkansråd tillsammans
med Bergs, Bräckes, Härjedalens, Krokoms, Ragundas, Strömsunds,
Åres och Östersunds kommuner.
c. Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen
antas.
d. Reglemente för Regionens samverkansråd antas.
e. Reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen antas.
f. Reglemente för regional utvecklingsnämnd antas.
g. Reglemente för vårdvalsnämnd antas.
h. Reglemente för krisledningsnämnd antas.
i.

Justerandes sign

Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands
läns landsting ska omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län.
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Reservation
Thomas Andersson (C), Ingrid Kjelsson (C), Christer Siwertsson (M), Margreta Gladh
(M), Finn Cromberger (FP) och Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för
sina yrkanden.

§ 76 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
Justerandes sign
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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.
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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.
Justerandes sign
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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.

§ 77 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
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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)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet avslutas för vidare handläggning.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet avslutas för vidare handläggning.

§ 78 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 uppJusterandes sign
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fyller 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.

Yrkande
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:
”När det nya journalsystemet Cosmic är infört ska möjligheten till informationsskärm i
väntrummet utredas på nytt.”

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås.
2. När det nya journalsystemet Cosmic är infört ska möjligheten till informationsskärm i väntrummet utredas på nytt.
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§ 79 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
höjning av landstingets studiemedel (LS/1147/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2014-03-11, § 26 Svar på motion
från Christer Siwertsson (M) om höjning av landstingets studiemedel.

Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson har lämnat en motion till landstingsfullmäktige om höjning av
landstingets studiemedel.
För att intressera landstingets medarbetare till att genomgå en grundutbildning inom
yrken som kan betraktas som framtida bristyrken, så motionerar Christer Siwertsson
om en höjning av studiebidraget från 5 000 kr/månad till 6 500 kr/månad.
Det finns behov av en mer genomgripande utredning om hur landstingets studiemedel
bör fördelas.
Landstinget ska arbeta mer systematiskt med långsiktig kompetensförsörjning genom att
använda en modell enligt Svensk Standard för kompetensförsörjning och med tillhörande systemstöd. Detta arbete kommer att ge svar på bland annat framtida behov
av att utbilda egen personal. Målsättning är att detta ska vara klart under 2015.
Utifrån detta ska landstinget se över de ekonomiska förutsättningar för medarbetarna
som vill utbilda sig. Översynen kommer att omfatta ersättningsnivå under utbildningstid
och lönenivå efter genomförd utbildning.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om höjning av landstingets studiemedel.

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige.
Motionen avslås.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget
Lars-Eric Bergman (M) yrkar bifall till motionen

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Lars-Eric Bergmans yrkande och finner tjänstemannaförslaget antaget.
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Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås

Reservation
Lars-Eric Bergman (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
---

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på personalpolitiska utskottets förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner utskottets förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås

Reservation
Christer Siwertsson (M), Margareta Gladh (M) och Finn Cromberger (FP) reserverar
sig till förmån för Christer Siwertssons yrkande.

§ 80 Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om
ungdomsjobb inom landstinget (LS/1224/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag personalpolitiska utskottet 2014-03-11, § 25 Svar på motion från
Finn Cromberger (Fp) om ungdomsjobb i landstinget (LS/1224/2013).

Ärendebeskrivning
Finn Cromberger har lämnat en motion till landstingsfullmäktige om att landstinget
omedelbart ska ta upp förhandlingar med berörda fackliga organisationer så att en lokal
överenskommelse kan komma till stånd för att tillskapa ungdomsjobb i landstinget.
Arbetsmarknadens parter, Sveriges kommuner och landsting och fackförbundet
Kommunal har tecknat två avtal:
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BUI 12 som syftar till att erbjuda särskilda utbildnings- och introduktionsanställningar för de som genomgått vård och omsorgsutbildning och saknar
relevant yrkeserfarenhet. Arbetstagaren får 75 % av Kommunals högre lägstlön.
BAL 13 som syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar i vårdoch omsorgsverksamhet för att ge arbetslösa ungdomar 19-25 år möjlighet att
komma in på arbetsmarknaden. Arbetstagaren får lägst 75 % av lägsta lön för
arbetstagare som fyllt 19 år enligt Huvudöverenskommelsen med Svenska
Kommunalarbetarförbundet.

Landstingsfullmäktige behandlade en motion med samma innehåll den 12-13 februari
2013. Motionen avslogs då av fullmäktige. En interpellation med samma innehåll
besvarades 13 11 26.
Svar på interpellationen var enligt följande;
Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är det viktigt att Jämtlands läns landsting
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. I det ingår bl.a. att landstinget ska anställa medarbetare med anställningsvillkor enligt HÖK tecknat med Kommunal och Allmänna
bestämmelser. D v s inte erbjuda ungdomar mellan 19 och 25 år, anställning med anställningsvillkor enligt BAL 13 som innebär bl.a. lägre ersättning för sin arbetsinsats.
Utifrån ovanstående så har personalpolitiska utskottet inte för avsikt att inleda förhandlingar med Kommunal och lokalt avtal vad gäller ungdomsjobb. Interpellationen och
motionen avslås.
Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är det viktigt att kunna erbjuda arbetslösa
ungdomar arbete inom hälso- och sjukvården men under förutsättning att landstinget
kan erbjuda anställningsvillkor enligt HÖK tecknat med Kommunal och Allmänna bestämmelser som grund.
Arbetsgivarna kan fr.o.m. i år erhålla ersättning via Arbetsförmedlingen upp till max
18 750 kr vid en yrkesintroduktionsanställning.
En utredning bör göras för se om och hur landstinget kan finansiera en yrkesintroduktionsanställning med en lön upp till avtalsenlig nivå. Dessutom klargöra behovet av
ytterligare resurser för bl.a. introduktion, utbildning och handledning. Detta kommer att
innebära ökade kostnader för landstinget och detta bör tas med i prioriteringsdiskussionerna inför nästa år.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger att inrätta ungdomsjobb i landstinget

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet förelår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
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Personalpolitiska utskottet förelår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
---

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar bifall till motionen.

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Finn Cromberger (FP), Christer Siwertsson (M) och Margareta Gladh (M) reserverar
sig till förmån för Finn Crombergers yrkande.

§ 81 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
rätten till heltidsanställning (LS/1426/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2014-03-11, § 27 Svar på motion
från Christer Siwertsson (M) om rätten till heltidsanställning (LS/1426/2013)

Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson har lämnat en motion till landstingsfullmäktige om rätten till heltidsanställning. Mot bakgrund av att Jämtlands läns landsting ska uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare så bör en åtgärd vara att erbjuda deltidsanställda en heltidsanställning.
”Heltid är en rättighet och deltid är en möjlighet” har sedan många år varit ett mål i
landstingsplanen. Uppföljningar under åren visade att antalet heltidsanställningar inte
ökade i någon större omfattning. På junisammanträdet 2011 fastställde personalpolitiska utskottet att heltid ska vara norm. Eftersom uppföljningar återigen inte visade
på någon större förändring mot fler heltidsanställningar, diskuterades frågan ingående
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på personalpolitiska utskottets junimöte 2013. Som en följd av det mötet har en handlingsplan för införande av heltidsanställning upprättats. Den ska möjliggöra att medarbetare i Jämtlands läns landsting erbjuds en anställning på heltid.
Erbjudande om heltidsanställning innebär att man i större utsträckning kommer att
arbeta på annat arbetsställe endera som vikarie eller med två för närvarande
placeringar.
Efter det att heltid införts enligt nedanstående tidsplan ska lediga befattningar annonseras som heltidsbefattningar.
Landstinget ska se positivt på att bevilja icke lagstadgade ledigheter för de medarbetare
som önskar det.
Införandet av heltid sker i tre steg.
Fr.o.m. 140501
Sjuksköterskor (med visst undantag, se 141001 nedan), undersköterskor, läkare, tandläkare, tandsköterskor, tandhygienister, läkarsekreterare, administratörer, städpersonal,
vaktmästare m.fl. inom Östersund med omnejd (kommunbegreppet som yttre gräns
samt orten Krokom) erbjuds heltid fr.o.m. 14 05 01.
Fr.o.m. 141001
Psykologer, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kökspersonal, sjuksköterskor vid
SVR m.fl. är som regel mindre yrkesgrupper per centrum eller har sin placering inom väl
avgränsade organisatoriska enheter. För att kunna erbjuda heltid till dessa grupper
måste landstinget utarbeta former för hur detta kan ske utifrån större organisatoriska
begrepp. Målet är att detta ska vara klart 140831. Erbjudande om heltid går ut till medarbetarna 140901 att gälla fr.o.m. 141001.
Fr.o.m. 150201
För att medarbetare utanför Östersund med omnejd och orten Krokom ska kunna erbjudas heltid måste en mer omfattande handlingsplan utarbetas. För att möjliggöra detta
kan det t ex handla om behov av att samverka med andra arbetsgivare. Detta ska vara
klart under 2014. Erbjudanden går ut till medarbetarna fr.o.m. 150101 att gälla fr.o.m.
150201.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om rätten till heltidsanställning.

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Yrkanden
Christer Siwertsson yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på personalpolitiska utskottets förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner utskottets förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Reservation
Christer Siwertsson (M), Margareta Gladh (M) och Finn Cromberger (FP) reserverar
sig till förmån för Christer Siwertssons yrkande.

§ 82 Informationer
Torsdag 20 mars
• Översyn administration (LS/784/2013) (Anna Foresi Berner)
• Aktuella personalfrågor (Annica Sörensdotter)
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