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§ 83 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:
• Läkemedelsrevision på systemnivå (LS/1477/2013)
2. Följande ärenden tillkommer:
• Statlig finansiering av Norrtåg efter 2016 (LS/678/2014)
• Omplacering av Stiftelsen Jamtlis lån till köp av fastighet i syfte att fortsätta
verksamheten i Teknikland (LS/1667/2012)
• Initiativärende från Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) om
beslutscontroller (LS/699/2014)
3. Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista..

§ 84 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.
Uppföljning av mål utifrån handlingsplan för e-hälsa 2013-2015 presenteras av
Marit Nilsson, IT-chef, och Gun Råberg Kjellerstrand, kommunikationschef. Det generella målet till 2015 är att samtliga landsting/regioner och kommuner har förändrat befintliga ekonomiska ersättningsformer till vårdgivare så att de stimulerar användningen
av e-hälsotjänster. Måluppfyllelse för invånartjänster, t.ex. kännedom kring och användning av 1177 och Mina Vårdkontakter redovisas liksom verksamhetsmål för telemedicin,
video och distansmöten, informationsutbyte i vårdprocessen, patientsäkerhet och
kvalitetsutveckling, verksamhetsplanering och uppföljning.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”Styrelsen är positiv till den föreslagna planen för e-hälsa och ser med tillfredsställelse
på föreslagna aktiviteter avseende telemedicin.”

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

Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Styrelsen är positiv till den föreslagna planen för e-hälsa och ser med tillfredsställelse på
föreslagna aktiviteter avseende telemedicin.

Samverkan med kommunerna; SVOM och Barnarenan presenteras av Nina
Fållbäck-Svensson och Carsten Dencker.
Miljöbokslut och plan 2014 föredras av Åsa Paletun, miljöstrateg. Måluppfyllelse 2013
för områdena avfall, kontorspapper, energianvändning, koldioxidutsläpp, kemikaliehanteringssystem, ekologiska och socialt/etiskt märkta livsmedel, tjänsteresor och transporter presenteras. Aktuella frågor och planen för 2014 presenteras kortfattat.

Yrkande
Lena Bäckelin (S) yrkar följande:
”Styrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att minska
det totala koldioxidutsläppet för resor.”

Proposition
Ordförande ställer proposition på Lena Bäckelins yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att minska det totala
koldioxidutsläppet för resor.
Uppföljning hälsofrämjande arbete presenteras av Elisabeth Strömblad, folkhälsocentrum, som redovisar Folkhälsocentrums uppdrag, hänt sedan sist och planering för
2014.
Sjukskrivningsmiljarden/Rehabgarantin presenteras av Siv Eveby.
Landstinget har under 2013 fått 15,7 miljoner kronor från sjukskrivningsprojektet och
10,5 miljoner kronor från rehabgarantin. Totalt under perioden 2006-2013 har sjukskrivningsprojektet gett 114,8 miljoner kronor och totalt från rehabgarantin 2009-2013
56,5 miljoner kronor, sammanlagt 171,3 miljoner kronor. Trots detta ökar sjukskrivningstalen. Jämtland ligger sämst i landet både när det gäller de totala siffrorna för hela
länet och inom landstingets egen verksamhet.
Siv Eveby presenterar vad som är gjort hittills och hur planen framåt ser ut.
- Landstingsdirektören har som fokusområde att sänka landstingsanställdas
sjukfrånvaro.
- Implementera och permanenta rehabkoordinatorer
- Implementera smärtrehab i ordinarie verksamhet.
Förslag som diskuteras:
- Anställa en Rehabkoordinator för landstingsanställda
- Smärtläkare
Justerandes sign
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Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”Styrelsen ser allvarligt på de fortsatta höga sjuktalen både för landstingets personal och
för länets invånare. Styrelsen anser därför att ytterligare ansträngningar måste göras och
ger landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder avseende utbildningsinsatser för att
implementering av metoder genomförs.”

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

Styrelsen ser allvarligt på de fortsatta höga sjuktalen både för landstingets personal och
för länets invånare. Styrelsen anser därför att ytterligare ansträngningar måste göras och
ger landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder avseende utbildningsinsatser för
att implementering av metoder genomförs.

§ 85 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund 2014
(LS/6/2014)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Presentationer som hör till ärendena är diarieförda och finns tillgängliga under diarienummer LS/6/2014.
Uppföljning av Inera AB presenteras av Marit Nilsson, IT-chef. Bengt Bergqvist (S)
informerar från Ineras årsstämma den 24 april där han deltog som ombud och Björn
Eriksson informerar från SKL:s landstingsledningsseminarium där Inera också
diskuterats.
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att ge Ineras
styrelse och vd ansvarfrihet. De beslutade även att uppdatera bolagsordningen och att
ändra ändamålsparagrafen i bolagsordningen så att den omfattar Ineras nya koordinerande uppdrag efter sammanslagningen av CeHis och Inera. Den har anpassats så att
Inera inte riskerar att snedvrida den fria konkurrensen på marknaden. Den nya ändamålsparagrafen lyder: ”Bolaget ska, med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip,
koordinera och tillhandahålla tjänster inom e-hälsa och e-förvaltning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.”
På kort sikt, bör en revidering av bolagsordningen göras så att samverkansavtalets
(landstingens avtal om samarbetet genom CeHis) beställaruppdrag skrivs in. På något
längre sikt behöver en översyn av samverkansavtalet och olika förankringsgrupper
genomföras. För att vinna synergier, skapa stabilitet samt integrera kommunerna i
arbetet är det rimligt att överföra ägandet från landstingen till SKL. Det är en process
Justerandes sign
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som måste tillåtas ta tid. Inriktningen kan vara att genomföra förändringen i samband
med SKL:s valkongress 2015.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 86 Information från landstingsstyrelsens utskott 2014
(LS/7/2014)
Personalpolitiska utskottet
Bengt Bergqvist (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde den 23 april där
bland annat följande punkter togs upp; upphandling företagshälsovård, arbetsmiljöenkäten, sjukfrånvaron, bemanningssituationen inför sommaren och information kring
en undersökning om diskriminering bland underläkare.
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde den 28 mars
där bland annat följande punkter togs upp; information om den nya Patientlagen, information om gränsen mellan sena aborter och extremprematurer och läkemedelsprioriteringar.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde den 4 april där
bland annat följande punkter togs upp; långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning, lån till Teknikland, taxor och avgifter, avgiftshandboken, skrivelse från nätverket för gynekologisk cancer, och fastighetsinvesteringar.
FoU-rådet
Inget att rapportera.

§ 87 Landstingsdirektörens rapport 2014 (LS/8/2014)
Landstingsdirektör Björn Eriksson rapporterar om följande punkter:
• Information om arbetet med långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning. (Ingela Jönsson)
•

Justerandes sign

Information om konsekvenser av den nya Patientlagen som träder i kraft 1
januari 2015. Stora informationsinsatser kommer att krävas. Patienter från
Jämtland har rätt att vända sig till annat landsting med större vårdutbud än JLL
för öppen specialiserad vård. JLL är skyldiga att erbjuda, tillhandahålla och
planera vård för alla som besöker oss. Negativa konsekvenser; ökade kostnader
Justerandes sign
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för utomlänsvård, svårplanerad verksamhet, ojämlik vård (socioekonomiskt),
svårkontrollerad ekonomi. Positiva konsekvenser; utökad patientmakt, utveckla
spetsverksamheter och öka utomlänsintäkter, öka likvärdigheten i vårdutbud
nationellt. (Nina Fållbäck-Svensson)
•

Information om upphandling av företagshälsovård. Previa ny företagshälsovård
från och med 1 september 2014. (Olle Westholm och Anneli Ekman)

•

FoUU lokalbehov (Björn Eriksson)

•

Månadsrapport mars (Karin Jonsson)

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 88 Månadsrapport till landstingsstyrelsen 2014
(LS/12/2014)
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten för Mars lyfter bland annat fram en nystartad mottagning för
patienter som fått stroke, eller en så kallad TIA.
Laboratoriemedicin klarade återigen de strikta kvalitetskraven för ackreditering och
teknisk kontroll vid Swedacs uppföljning. Resultatet av Vårdbarometern, där 1 000
personer i Jämtlands län svarat på frågor om sin attityd till hälso- och sjukvården, visade
ett resultat nära det genomsnittliga för riket. Antibiotikaförskrivningen är fortsatt låg
och sjunkande och vårdrelaterade infektioner uppvisar en försiktigt positiv trend.
Utfallet av den arbetsmiljöenkät som genomförts inom hela JLL visade sammantaget bra
värden. Arbetsmiljöenkäten ska nu diskuteras i arbetsgrupperna och åtgärder vidtas
inom angelägna områden.
Målen för tillgänglighet klaras inte. Landstingsdirektören har krävt in handlingsplaner
från centrumen som nu ligger till grund för fortsatta åtgärder.
Ekonomin är fortsatt svag och resultatet efter mars är -4,7 miljoner kronor. Prognos för
helår 2014 är -90,6 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
genomföra handlingsplaner för att förbättra 2014 års resultat.

Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2014 (LS/12/2014)
Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Månadsrapporten godkänns.
----

Yrkanden
Thomas Andersson (C) och Berit Johansson (C) yrkar följande:
”Att landstingsdirektören får i uppdrag att omgående återkomma med handlingsplan för
minskade sjukskrivningar och ökat frisktal, särskilt i de yngre personalgrupperna.”
Thomas Andersson och Berit Johansson yrkar vidare:
”Att landstingsdirektörens åtgärdsplaner måste fullföljas och ge resultat omgående för
att få en ekonomi i balans, tillgänglig vård och fokus på ökade intäkter.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Månadsrapporten för mars 2014 som indikerar en underskott på drygt -90 miljoner
(feb -80 mkr )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
Justerandes sign

Justerandes sign
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mkr per år.
Paket 2. Genomlysning/utredning av alla sjuktransportslag, lägre kostnad 20 mkr per år.
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.
Landstinget bör enligt vår mening ha två övergripande mål:
a) En tillgänglig sjukvård som minst motsvarar sjukvården i övriga Sverige
b) En sjukvård i ekonomisk balans.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
”Att landstingsstyrelsen ger styrelsens ordförande tillsammans med oppositionsrådet i
uppdrag att uppvakta departementet angående kostnadsutjämningssystemet och dess
effekter på Jämtlands läns landsting decenniet före 2013.”
Robert Uitto (S) yrkar följande:
”Gemensam uppvaktning av regeringen bör genomföras för att i likhet med Finn
Crombergers tidigare tankar, öka regeringens stöd till sjukvården i vårt landsting.”
Robert Uitto (S) yrkar avslag på Finn Crombergers yrkande och bifall till Anna
Hildebrands yrkande.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 13.45
Sammanträdet återupptas 13.55

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar avslag på Robert Uittos och Anna Hildebrands yrkanden.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers hela yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande om att åtgärdsplaner
ska fullföljas och finner det antaget.
Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande om handlingsplan för
minskade sjukskrivningar och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Månadsrapporten godkänns.
2. Landstingsdirektörens åtgärdsplaner måste fullföljas och ge resultat omgående
för att få en ekonomi i balans, tillgänglig vård och fokus på ökade intäkter.
3. Gemensam uppvaktning av regeringen bör genomföras för att, i likhet med
Finn Crombergers tidigare tankar, öka regeringens stöd till sjukvården i vårt
landsting.
4. Styrelsens ordförande tillsammans med oppositionsrådet får i uppdrag att uppvakta departementet angående kostnadsutjämningssystemet och dess effekter
på Jämtlands läns landsting decenniet före 2013.
5. Landstingsdirektören får i uppdrag att omgående återkomma med handlingsplan för minskade sjukskrivningar och ökat frisktal, särskilt i de yngre personalgrupperna.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M), Thomas Andersson (C), Berit
Johansson (C) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet att bifalla Anna
Hildebrands och Robert Uittos yrkanden.

§ 89 Svar på remiss: Betänkandet Stärkt meddelarskydd
för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
(SOU 2013:79) (LS/261/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Stärkt
meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79).
Remissen ska besvaras senast 7 maj 2014.
Utredningen föreslår att meddelarfrihet och förbud mot ingripande och efterforskning
införs i enskilt bedriven verksamhet med offentlig finansiering som tillhör skolväsendet,
hälso- och sjukvård och tandvård och socialtjänst. Landstinget tillstyrker i huvudsak
Justerandes sign
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utredningens förslag till reglering av meddelarskyddet. Regleringen bör också omfatta
verksamheter som bedrivs med statlig finansiering. Direktiven begränsar utredningens
möjligheter till att ge förslag kring meddelarskydd. Det bör övervägas om inte offentlighetsprincipen borde införas fullt ut i dessa verksamheter eftersom man på så sätt skulle
få en enklare och enhetlig reglering inom området. Ett förslag till svar har upprättats
inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Missiv till Remiss: Betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet (SOU 2013:79)
Sammanfattning av betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet (SOU 2013:79)
Förslag till svar på betänkande Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet.

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till Justitiedepartementet på betänkandet Stärkt meddelarskydd för
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet enligt utarbetat förslag.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar lämnas till Justitiedepartementet på betänkandet Stärkt meddelarskydd för
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 90 Svar på remiss om Jämtlands läns ungdomsstrategi
2014-2020 (LS/455/2014)
Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Jämtlands län har tagit fram ett förslag på en ungdomsstrategi
”Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014-2020”. Strategin syftar till att lyfta fram de utvecklingsområden som kan göra Jämtlands län till en attraktiv region för ungdomar. I
strategin finns förslag på strategiska insatsområden samt exempel på aktiviteter för att
nål målen.
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på remissen om Jämtlands
läns ungdomsstrategi 2014-2020 (RS/2011-216). Remissen ska vara besvarad senast 2
maj.

Beslutsunderlag
Missiv – Remiss om Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014-2020
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014-2020
Remissvar Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014-2020

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till Regionförbundet i Jämtlands län enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Thomas Andersson och Berit Johansson (båda C) yrkar att följande stycke läggs till i
remissvaret:
”När man resonerar kring och diskuterar HBTQ (Homo, Bi, Trans och Queer personer)
och funktionsnedsatta, inte bara fokusera på utsatthet utan också deras möjligheter.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande tillägg i remissvaret:
”Under rubriken Sammanfattning
- ”Landstinget stödjer konstaterandet att aktivt arbete med ungdomsfrågor kräver
koppling till aktuell forskning”
- Strategin saknar tydliga mål ”och kort nulägesbeskrivning” vilket försvårar
möjlighet till uppföljning.
Under rubriken Övriga synpunkter, efter första stycket;
- De horisontella värdena bör ges ett större utrymme i strategin och bland annat
problematiseras utifrån universella, riktade och individuella insatser och ansvarsfrågor, samt med koppling till det civila samhällets organisationers kompetens
och arenor.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande ändring i remissvaret:
”Femte stycket under rubriken Inflytande och delaktighet stryks och ersätts med;
- Det finns etablerade modeller för ungas reella makt, t ex Nord Tröndelags Barnoch Ungdomsråd (NTBU), som bör beaktas vid utveckling av ungas inflytande
och delaktighet. En viktig aspekt är att representation och deltagande breddas ,
för att inte endast vara en möjlighet för gymnasieelever.”
Robert Uitto (S) och Monalisa Norrman (V) yrkar bifall till Anna Hildebrands tilläggsyrkande.
Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) yrkar bifall till Anna Hildebrands
båda yrkanden.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands ändringsyrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands tilläggsyrkande och finner det
antaget.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar lämnas till Regionförbundet i Jämtlands län enligt utarbetat förslag
inklusive antagna tillägg.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Anna Hildebrand (MP), Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) reserverar
sig mot beslutet avseende Anna Hildebrands ändringsyrkande.

§ 91 Svar till Inspektionen för vård och omsorg om beslut
gällande tillsyn av rutiner för säkerställande av
steriliseringar (LS/141/2014)
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg har, mot bakgrund av en patient blivit nekad
sterilisering vid Östersunds sjukhus, öppnat ett tillsynsärende och begärt uppgift från
Jämtlands läns landsting om hur landstinget uppfyller skyldigheter enligt steriliseringslagen.
Landstingsfullmäktige beslutade den 24 – 25 november 1999 , § 192 om budgetfördelningen år 2000 att sterilisering på kvinnor (och män) inte längre utföras. Detta beslut har
följts sedan dess och steriliseringar har därefter endast utförts medicinska indikationer.
Socialstyrelsen har i beslut 2002 funnit att landstinget hade rätt att göra en sådan prioritering. Justitieombudsmannen har däremot funnit att det inte skulle vara tillåtet att prioritera bort steriliseringar på icke medicinska indikationer på ekonomiska grunder.
Jämtlands läns landsting erbjuder sterilisering till personer som inte kan använda förekommande preventivmedel och vars hälsotillstånd skulle påverkas menligt av en graviditet. Sterilisering av andra skäl erbjuds inte i enlighet med fullmäktiges ovan angivna
beslut. Landstinget har ansett att landstinget uppfyllt skyldigheterna enligt steriliseringslagen och hälso- och sjukvårdslagen. Landstingsstyrelsen har lämnat begärda uppgifter
till inspektionen.
Inspektionen för vård och omsorg har nu beslutat att landstinget ska säkerställa att
steriliseringar bedöms och handläggs i landstinget oaktat medicinsk indikation i enlighet
med bestämmelsen i 2 § steriliseringslagen (1975: 580). Landstinget ska senast 5 maj
2014 för Inspektionen redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Inspektionen grundar sitt
beslut på att landstinget inte kan sluta erbjuda hälso- och sjukvård som inte är
medicinskt motiverad. Genom att inte erbjuda steriliseringar annat än på medicinska
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(28)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-04-28--29

indikationer tillgodoser inte landstinget patientens rätt enligt 2 § steriliseringslagen.
För att kunna efterkomma Inspektionen för vård och omsorgs krav måste landstingsfullmäktiges beslut från år 1999 upphävas så att landstinget åter kan erbjuda steriliseringar fullt ut. Landstingsstyrelsen föreslår därför landstingsfullmäktige att upphäva det
tidigare beslutet om sterilisering. Kostnaderna för den återupptagna verksamheten får
beaktas i arbetet med kommande budget och i förslag till åtgärder vid verksamhetsuppföljning under 2014.
Landstingsstyrelsens beslut ska redovisas för Inspektionen för vård och omsorg. Ett
förslag till meddelande har upprättats inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om att vidta åtgärder för om hur landstinget uppfyller skyldigheter enligt steriliseringslag (1975:580).
Förslag till svar till Inspektionen för vård och omsorg på begäran om uppgift hur
Jämtlands läns landsting uppfyller skyldigheter enligt steriliseringslagen
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktiges beslut 1999-11-24 --25, § 192 med utdrag
ur landstingsplan år 2000 -2002

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till Inspektionen för vård och omsorg enligt utarbetat förslag.

2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges beslut 1999-11-24 -- 25, § 192 vad avser landstingsplanens avsnitt 2.4.6 Förstahandsprioritering, reduceringar inom område barn
kvinna 1. ”Sterilisering …. icke kan användas” upphävs.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar lämnas till Inspektionen för vård och omsorg enligt utarbetat förslag.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges beslut 1999-11-24 -- 25, § 192 vad avser landstingsplanens avsnitt 2.4.6 Förstahandsprioritering, reduceringar inom område barn
kvinna 1. ”Sterilisering …. icke kan användas” upphävs.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(28)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-04-28--29

§ 92 Svar på initiativärende från Ann-Marie Johansson (S)
om förbättrad rehabiliteringsprocess för landstingets
anställda (LS/146/2014)
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Johansson (S) har lämnat ett initiativärende om förbättrad rehabiliteringsprocess för landstingets anställda. Ann-Marie Johansson föreslår:
- att Jämtlands läns landsting undersöker möjligheterna till ett organiserat samarbete
liknande arbetsgivarringar och Galaxens verksamhet där landstinget samarbetar med
andra offentliga och privata arbetsgivare, fackliga organisationer, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan i syfte att förenkla och förbättra möjlighet till rehabilitering.
Idag finns ett nära samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen men inte
med andra offentliga och privata arbetsgivare varför en utredning av möjligheten till ett
organiserat samarbete liknande arbetsgivarringar och Galaxen vore positivt för landstinget. Detta kräver en mer omfattande omvärldsbevakning och utredning.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Ann-Marie Johansson (S) om förbättrad rehabiliteringsprocess för
landstingets anställda

Landstingsdirektörens förslag
1. Initiativärendet bifalls.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till förbättrad
rehabiliteringsprocess genom ett organiserat samarbete med andra offentliga och
privata arbetsgivare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Initiativärendet bifalls.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till förbättrad
rehabiliteringsprocess genom ett organiserat samarbete med andra offentliga
och privata arbetsgivare.

§ 93 Granskning av privata sjukgymnaster på nationella
taxan (LS/277/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer genomförde under 2012 en granskning om landstingsstyrelsen
har en tillfredsställande intern kontroll vid utbetalning av ersättning till externa vårdgivare. Specifikt avsågs läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag 1993:1651
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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respektive 1993: 1652.
Före april 2009 fanns inga rättsliga åtgärder att genomföra granskningar gentemot
patientjournaler för vårdgivare med ersättning enligt ovan nämnda lag. Inom Jämtlands
läns landsting har planer funnits på att genomföra en journalgranskning men har haft
svårt med resurser och kompetens för detta uppdrag. På uppdrag av beställarenheten
anlitades en extern konsult som i samverkan med landstinget genomfört en granskning.
Under vecka 49 granskades 10 sjukgymnaster med ersättning enligt den s k nationella
taxan. Kontrollen har syftat till att genom journaldokumentation och tidbok verifiera att
fakturaunderlag är korrekta sett till behandling och belopp. Kontrollen har även tagit sin
utgångspunkt i delar av de bestämmelser om journalföring som finns i Patientdatalagen
samt i delar av Patientsäkerhetslagen.
Resultatet visar att tre av tio vårdgivare har en 100% överensstämmelse mellan fakturaunderlag och journaldokumentation. Hos fem av vårdgivarna saknas mellan 0,6% och
11,3% journaldokumentation i förhållande till fakturaunderlag. Två vårdgivare saknar
41% respektive 50% journalanteckningar i förhållande till fakturaunderlag.
Fem av tio vårdgivare har en tillfredsställande journalföring. Medan fem har tydliga
brister i sin journalföring.

Beslutsunderlag
Rådgivningsrapport ”Granskning av privata sjukgymnaster på nationella taxan”

Landstingsdirektörens förslag

1. För de vårdgivare som i den genomförda granskning hade 41% respektive 50%
avvikelse mellan journaldokumentation och fakturaunderlag genomförs en ny
granskning i september.
2. De fem vårdgivare som har brister i journalföring anmäls till Inspektionen för
Vård och Omsorg

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. För de vårdgivare som i den genomförda granskning hade 41% respektive 50%
avvikelse mellan journaldokumentation och fakturaunderlag genomförs en ny
granskning i september.
2. De fem vårdgivare som har brister i journalföring anmäls till Inspektionen för
Vård och Omsorg.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94 Regler för granskning av vårdgivare verksamma
enligt nationella taxan (LS/494/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer genomförde under 2012 en granskning om landstingsstyrelsen
har en tillfredsställande intern kontroll vid utbetalning av ersättning till externa vårdgivare. Specifikt avsågs läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag 1993:1651
respektive 1993: 1652.
Granskningen visade bland annat att det inte sker någon kontroll mot de patientjournaler eller annat material som finns hos vårdgivaren för att säkerställa att landstinget
endast betalar för behandling som de externa vårdgivarna faktiskt utfört. Revisionen
rekommenderade landstingsstyrelsen att utforma och fastställa rutiner för tillsyn, uppföljning och utvärdering av kontrollaktiviteter.
Beställarenheten inom Jämtlands läns landsting har därför utarbetat ett förslag till regelverk för systematisk granskning av vårdgivare verksamma enligt den så kallade nationella
taxan.

Beslutsunderlag
Regler för systematisk granskning av privata vårdgivare verksamma inom ramen för
nationella taxan

Landstingsdirektörens förslag
Regler för systematisk granskning av privata vårdgivare verksamma inom ramen för
nationella taxan fastställs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Regler för systematisk granskning av privata vårdgivare verksamma inom ramen för
nationella taxan fastställs.

§ 95 Åtgärder för att lösa lokalbehov och resurser för
FoUU-enheten (LS/367/2014)
Ärendebeskrivning
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 21-22 januari fick landstingsdirektören i uppdrag
att återkomma till styrelsen med åtgärder för att lösa lokalbehov och resurser för FoUUenheten.
Fastighetsenheten har idag mycket svårt att lösa lokalfrågan för FoUU på ett bra sätt
beroende på att det inte finns några lediga ytor att tillgå inom befintliga byggnader på
sjukhusområdet.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Dagens förslag ingår i ”Plan 6 mm-projektet” och innebär att verksamheten samlas på
plan 7 i Hus 10. Detta förslag är bra då verksamheten kommer att ligga nära läkarutbildningslokalerna som finns i samma hus på plan 5 och det går att skapa känslan av ett
akademisk center. Nackdelen med detta alternativ är att det kommer ta ett antal år eftersom huvuddelen av projekten i plan 6 mm måste färdigställas innan ytan blir tillgänglig.
Beräknad tid idag för inflyttning av FoUU-enheten är 2017.
En annan synpunkt är att om verksamheten ökar ytterligare blir det aktuella planet
trångt.
En alternativ lösning har presenterats för FoUU-enheten som skulle kunna genomföras
snabbare. Detta förslag ligger i hus 10 på plan 1 där delar av verksamheten redan är
lokaliserad idag. Detta kan genomföras om man nyttjar lokalerna där badet och delar av
sjukgymnastiken ligger idag. Alternativet fungerar bra även i förhållande till utbyggnaden
av ”nytt sjukhus” kostnaden bedöms ligga mellan 15 till 25 miljoner beroende på
utförande och ligger inte inom ramen för 2015-års investeringsutrymme avseende
fastigheter.
Från FoUUs sida önskar man att samla både utbildningen och forskningen på samma
plats. Gärna tillsammans med en akademisk hälsocentral t.ex. på den nuvarande BUPtomten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag styrelsen 2014-01-21—22, § 2 Styrelsens ledning och samordning av
förvaltningen 2014 (LS/4/2014).

Landstingsdirektörens förslag
Informationen läggs till handlingarna.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”Styrelsen tackar för informationen och uppdrar till landstingsdirektören att återkomma
till styrelsen i maj med mer information om lokalbehov med planlösningar och
kostnader för plan 1 hus 10 avseende FOUU.”

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

Styrelsen tackar för informationen och uppdrar till landstingsdirektören att återkomma
till styrelsen i maj med mer information om lokalbehov med planlösningar och
kostnader för plan 1 hus 10 avseende FOUU.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 96 Årets folkhälsoinsats 2014 (LS/1477/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från beredningen för demokrati och folkhälsa 2014-03-17, § 12
Årets folkhälsoinsats 2014 (LS/1477/2013).

Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats” är avsett att tilldelas
personer, organisationer, sammanslutningar eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom
Jämtlands län.
Priset delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom
området folkhälsa. Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa
och förebygger ohälsa. Insatser ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
Beredningen har i uppdrag att till landstingsstyrelsen föreslå kandidat till Årets
Folkhälsoinsats 2014. 13 nomineringar har inkommit. Priset är 10 000 kr. Beredningen
har med sakstöd från Folkhälsocentrum tagit fram ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats ”Årets folkhälsoinsats”

Yrkande
Monica Hallquist (S) yrkar att Roger Sjödin Hammarstrands aktivitetsgård och Jan
Magnusson Myrvikens Skol IF tilldelas Årets folkhälsoinsats 2014 á 5000 kr vardera.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Monica Hallquists (S) yrkande och finner det antaget.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsstyrelsen
Roger Sjödin, Hammarstrands aktivitetsgård och Jan Magnusson, Myrvikens Skol IF,
tilldelas Årets folkhälsoinsats 2014 á 5000 kr vardera.
Motivering:
- Roger Sjödin Hammarstrands aktivitetsgård driver ett värdefullt arbete för en
meningsfylld fritid för ortens ungdomar och unga vuxna.
-

Jan Magnusson Myrvikens Skol IF driver ett värdefullt arbete för en meningsfylld
fritid för ortens barn och ungdomar.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Roger Sjödin, Hammarstrands aktivitetsgård och Jan Magnusson, Myrvikens Skol IF,
tilldelas Årets folkhälsoinsats 2014 á 5000 kr vardera.
Motivering:
- Roger Sjödin, Hammarstrands aktivitetsgård, driver ett värdefullt arbete för en
meningsfylld fritid för ortens ungdomar och unga vuxna.
-

Jan Magnusson, Myrvikens Skol IF, driver ett värdefullt arbete för en meningsfylld
fritid för ortens barn och ungdomar.

§ 97 Samarbetsavtal 2015-2018 mellan Jämtlands läns
landsting och Östersunds kommun avseende Stiftelsen
Jamtli (LS/1169/2013)
Ärendebeskrivning
Nuvarande samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting
avseende Stiftelsen Jamtli löper under perioden 2010-01-01 – 2014-12-31. Landstinget
och kommunen sade upp avtalet under hösten 2013, landstingsstyrelsen § 279/2013.
Samarbetsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning mellan parterna samt anger att
beslut avseende nyinvesteringar och större underhållsinvesteringar ska föregås av
gemensam beredning. Avtalet anger även riktlinjer för tillsättande av ledamöter i
stiftelsens styrelse, anpassning till administrativa styrsystem, information och
redovisning från stiftelsen.
Det nya avtalet är ett avtalen mellan Östersunds kommun och Region Jämtland
Härjedalen och innehåller några smärre justeringar.

Beslutsunderlag
Samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen

Landstingsdirektörens förslag
Samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen 2015 –
2018 godkänns.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Folkpartiet har uttalat sig positivt till etablerandet av konceptet ”Nationalmuseum
Norr” och anser att Landstinget redan nu skall föra in en positiv text i bägge
dokumenten där man tillsammans med de andra intressenterna manifesterar en viljeinriktning innebärande ett förverkligande av projektet snarast möjligt.”
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande om återremiss eller om
ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen 2015 –
2018 godkänns.

Reservation
Finn Cromberger (FP), Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Finn Crombergers yrkande.

§ 98 Ändring av landstingsstyrelsens sammanträdesdagar
2014 (LS/334/2013)
Ärendebeskrivning
I februari 2014 trädde nya bestämmelser i kommunallagen ikraft som innebär att den
nya mandatperioden inleds 15 oktober istället för 1 november. För att de nya fullmäktigeledamöterna ska kunna samlas som planerat första gången vid sammanträdet 25
november har fullmäktiges presidium föreslagit att fullmäktiges sammanträde 21-22
oktober tidigareläggs till 13-14 oktober.
Detta innebär att även landstingsstyrelsen behöver justera sina sammanträdesdagar. Ett
extra styrelsesammanträde föreslås den 25 september för att behandla ärenden till fullmäktige. Övriga styrelseärenden, styrelsens uppföljningspunkter och informationer behandlas vid de tidigare fastställda dagarna 30 september-1 oktober. Inga förändringar
krävs för landstingsstyrelsens presidieberedning.

Landstingsdirektörens förslag
25 september 2014 fastställs som extra sammanträde för landstingsstyrelsen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

25 september 2014 fastställs som extra sammanträde för landstingsstyrelsen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-04-28--29

§ 99 Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar för 2015
(LS/491/2014)
Ärendebeskrivning
Enligt punkt 4.3 i landstingsstyrelsens reglemente ska landstingsstyrelsen för varje
kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

Landstingsdirektörens förslag
Följande sammanträdesdagar fastställs för landstingsstyrelsen 2015:
20-21 januari
24-25 februari
24-25 mars
28-29 april
26-27 maj
25-26 augusti
29-30 september
3-4 november
8 december

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar följade:
8 januari läggs till som extra sammanträdesdag.
Sammanträdet 24-25 mars flyttas till 25-26 mars.

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

Följande sammanträdesdagar fastställs för landstingsstyrelsen 2015:
8 januari
20-21 januari
24-25 februari
25-26 mars
28-29 april
26-27 maj
25-26 augusti
29-30 september
3-4 november
8 december

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-04-28--29

§ 100 Statlig finansiering av Norrtåg efter 2016
(LS/678/2014)
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade 2006 om genomförande av ett gemensamt statligt och regionalt
utvecklingsprojekt, Norrtågsförsöket, som skulle pågå fram till 2021 inklusive den nya
trafiken på Botniabanan (Umeå-Sundsvall). Trafiken har nu börjat stabiliseras och
resandet ökar kraftigt, 31 % jämfört hösten 2012 med 2013. Trafiken utgör ungefär 5 %
av landets totala persontrafikutbud och är en satsning på att bygga upp ett persontrafiknät i ett område som tidigare bara har haft nattågstrafik. I samband med avtalet mellan
staten och regionen beslutade även regeringen om medfinansiering av ny trafik. Fram till
idag har trafiken inom Norrtåg finansierats ungefär till hälften av vardera staten och de
fyra norrländska landstingen. Merparten av den statliga finansieringen upphör 2016. Om
de två finansieringsformer som upphör 2016 verkligen försvinner så minskar den statliga
finansieringen med 50 miljoner kronor per år, något som då måste kompenseras genom
minskad trafik eller ökad regional finansiering. Statens fordonsstöd var ett engångsstöd
och kommer helt klart att vara borta efter 2016.
Norrlandstingen och Norrtåg AB bör därför bjuda in staten till en förutsättningslös
diskussion på politisk nivå för att tillsammans skapa en rimlig möjlighet att slutföra de
sista åren i Norrtågsförsöket på ett för samhället och medborgarna optimalt sätt. Ett
förslag till skrivelse till Näringsdepartementet har upprättats av Norrtåg AB.

Beslutsunderlag
Skrivelse till Näringsdepartementet om statlig finansiering av Norrtåg efter 2016

Landstingsdirektörens förslag
Landstinget skickar tillsammans med de andra norr-landstingen och Norrtåg AB
skrivelse till Näringsdepartementet om statlig finansiering av Norrtåg efter 2016.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

1. Landstinget skickar tillsammans med de andra norr-landstingen och Norrtåg
AB skrivelse till Näringsdepartementet om statlig finansiering av Norrtåg efter
2016.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-04-28--29

§ 101 Omplacering av Stiftelsen Jamtlis lån till köp av
fastighet i syfte att fortsätta verksamheten i Teknikland
(LS/1667/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 2012-11-21, § 236 att ge Stiftelsen Jamtli ett lån för köp
av fastighet från konkursboet efter Optand Teknikland AB för att användas fortsatt drift
av den verksamhet som bedrivits i Optand Teknikland AB med villkor att lånet
amorteras med en tjugondel per år, att låneräntan skulle följa SKLs rekommenderade
internränta för landstingen (för 2013 preliminärt fastställd till 2,90%), att Stiftelsen
Jamtli har rätt att betala igen lånet i förtid och att landstinget har rätt att kräva återbetalning av lånet i förtid. Fullmäktige beslutade också ge Stiftelsen Jamtli i uppdrag att
så snart som möjligt och i möjligaste mån lösa lånet från landstinget genom att nå andra
låneformer.
Landstingsstyrelsen beslutade 2013-02-20, § 55, i samband med att lånet beviljades, att
Stiftelsen Jamtli årligen till landstingsstyrelsen ska återrapportera fullmäktiges uppdrag
till Jamtli.
Stiftelsen Jamtli har tagit upp frågan om lånet på Jamtlisamrådet 2014-04-02 och anfört
att efter förfrågan hos de sex största bankerna har Swedbank visat intresse att överta
nuvarande lån från landstinget till lägre ränta genom att inteckna fastigheten Teknikland.
Med anledning av Stiftelsens beslut 2011 att inhämta synpunkter från huvudmännen
innan stiftelsens styrelse fattar beslut i större ekonomiska frågor ber nu Stiftelsen Jamtli
besked från huvudmännen angående denna lösning med banklån innan styrelsemötet
den 20 maj.
Frågan diskuterades på Jamtlisamrådet och rådet framhöll den föreslagna lösningen med
ett lån hos Swedbank som en naturlig lösning. Teknikland har stabil besöksfrekvens och
går runt med ett litet överskott. Om Teknikland skulle få problem med hyran är det ett
problem för Stiftelsen Jamtli i första hand. Eftersom Teknikland drivs i bolagsform med
Stiftelsen Jamtli som majoritetsägare kan stiftelsen genom att försätta bolaget i konkurs
säkerställa att det inte blir ett ekonomiskt problem för stiftelsens huvudmän. Att flytta
lånet till en bank bör alltså inte belasta stiftelsen på annat sätt än dagens landstingslån.
Det finns ingen anledning för landstinget till annan inställning än den som redovisades
vid Jamtlisamrådet. Landstinget bör därför ställa sig positiv till att Stiftelsen Jamtli tar
upp nytt lån i bank och löser lånet hos landstinget.

Beslutsunderlag
Utdrag av minnesanteckningar från Jamtlisamråd 2014-04-02.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-04-28--29

Landstingsdirektörens förslag
Landstinget ställer sig positiv till att Stiftelsen Jamtlis lån hos landstinget löses genom att
nytt lån tas upp i bank på det sätt som Stiftelsen föreslagit.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstinget ställer sig positiv till att Stiftelsen Jamtlis lån hos landstinget löses genom
att nytt lån tas upp i bank på det sätt som Stiftelsen föreslagit.

§ 102 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
initiativärende från Christer Siwertsson (M) och Susanné
Wallner (M) om beslutscontroller (LS/699/2014)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) lämnar ett initiativärende om att tillsätta en beslutscontroller.
”Mot bakgrund av det mycket allvarliga ekonomiska läget, krävs krafttag för att få en
ekonomi i balans i landstinget. Vi vill också påminna om det uppdrag vi fått från fullmäktige att visa på handlingskraft, kontroll och styrning. Mot bakgrund av beslutet om
att införa LEAN som arbetssätt ligger detta väl i linje för att landstingets medarbetare
ska återfå sin tro på framtiden, där kunskap, inflytande, delaktighet och arbetsmiljö är
centrala begrepp.
Undertecknade yrkar därför att:
Landstingsstyrelsen inför en ”beslutscontroller” för att få en ekonomi i balans. Bör
snabbutredas”

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar att landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram ett svar på
initiativärendet.

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

Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram ett svar på initiativärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-04-28--29

§ 103 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen 2014 (LS/3/2014)
Samordningsförbundet Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2014-02-24
Gemensam nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter: protokoll från sammanträdet 2014-02-24
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2014-02-25
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2014-02-26
Norrlandstingens regionförbund, Förbundsdirektionen: Protokoll från sammanträdet
2014-02-27
Regionförbundet Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2014-03-10
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2014-03-11
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2014-03-17
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträdet 2014-03-17
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2014-03-30
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2014-01-30
Landstingets ungdomsråd: Protokoll från sammanträdet 2014-01-29
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 104 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen 2014 (LS/2/2014)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2014-01-13, 2014-01-15, 2014-0117, 2014-01-24, 2014-02-05, 2014-02-13, 2014-02-18, 2014-02-24, 2014-02-26, 2014-0304,
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter mars, Centrum för opererande specialiteter
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-04-28--29

Kostnadskrävande patienter mars, Centrum för barn, kvinna, psykiatri
Särskild lönesatsning sjuksköterskor per 1 januari 2014
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Mats El Kott är beviljad att delta i Nordiskt Forum 11/6-15/6 i Malmö
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Hemmaplanslösningar 19/4 i Stockholm
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Framtidens familjecentral 13-14/5 i
Östersund
Finn Cromberger är beviljad att delta i Passion för livet 3/4 i Östersund
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Om att tänka och bygga nytt för
framtidens patient 24-25/4 i Stockholm
Finn Cromberger är beviljad att delta i Workshop sjukdomsförebyggande
25/3 i Östersund
Susanne Wallner är beviljad att delta i Grön Omsorg 25/3 i Östersund
Skrivelse med synpunkter inför upphandling av flyglinjen Östersund-Umeå
Sänds till Trafikverket.
Anställningsbeslut fattade av chefer
Sammanställning för perioden 2014-03-03—2014-04-07
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

TILL FULLMÄKTIGE
§ 105 Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018
(LS/892/2013)
Ärendebeskrivning
Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting och Regionförbundet Jämtlands län har
tillsammans utarbetat förslag till Uppdragsavtal (tidigare huvudmannadirektiv) för
Stiftelsen Jamtli perioden 2015-2018. Eventuella nya skrivningar har även diskuterats
med övriga stiftare, Föreningen Heimbygda och Jämtlands läns konstförening.
Vid Jamtlisamråd i september 2013 och april 2014 diskuterades frågor som har koppling
till uppdragsavtalet.

Beslutsunderlag
Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-04-28--29

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018 antas.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Folkpartiet har uttalat sig positivt till etablerandet av konceptet ”Nationalmuseum
Norr” och anser att Landstinget redan nu skall föra in en positiv text i bägge
dokumenten där man tillsammans med de andra intressenterna manifesterar en viljeinriktning innebärande ett förverkligande av projektet snarast möjligt.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande om återremiss eller om
ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018 antas.

Reservation
Finn Cromberger (FP), Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Finn Crombergers yrkande.

§ 106 Informationer

Måndag 28 april
• Lean – Som en del i landstingets arbete med Lean informerar/utbildar
landstingets leansamordnare Marie Andersson tillsammans med MIUN styrelsen
i Lean. De får också tillfälle att spela ett produktionsspel.
• Remiss: Betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet (SOU 2013:79)(LS/261/2014)(Helge Jonsson)
• Remiss Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014-2020 (LS/455/2014) (Sofia Kling)
• Läkemedelsrevision på systemnivå (Maria Omberg)
Tisdag 29 april
• Information om Norrtågstrafiken (Maria Höglander och Olle Tiderman från
Norrtåg på telefon)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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