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§ 107 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 ärenden utgår:
• Likviditetsrapport (LS/250/2014)
• Ansökan om ekonomiska medel för etablering av Nationalmuseum Norr på
Jamtli (LS/269/2014)
• Beslut om medel för varumärkesarbete inför regionbildningen
(LS/682/2014)
• Översyn av riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer
(LS/1146/2013)
• Verktyg till stöd för förtroendevaldas arbete i landstingsuppdraget
(LS/624/2014)
2. Preliminär föredragningslista fastställs med dessa ändringar som slutlig
föredragningslista.

§ 108 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.
Delårsbokslut per april presenteras av Karin Jonsson, ekonomidirektör. Genomgång
av resultat av måluppfyllelse för fokusmålen i landstingsdirektörens verksamhetsplan
och för de övriga områdena; patient, personal, samhälle och verksamhet samt
ekonomiskt resultat.
Delårsbokslut inklusive prognos per centrum redovisas. Lisbeth Gibson, centrum för
medicinska specialiteter, Olle Christmansson, centrum för primärvård och Ulla Schill,
centrum för opererande specialiteter redovisar viktigaste händelser 2014 och åtgärder
för att klara budget för respektive centrum.
Föredragning hör till ärende Delårsbokslut april 2014 (LS/631/2014), se § 131.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
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§ 109 Styrelsens information om frågor som kan inverka
på landstingets utveckling och ekonomiska ställning 2014
(LS/5/2014)
Ärenden enligt styrelsens uppföljningsplan:
Presentation som hör till ärendet är diariefört och finns tillgängligt under diarienummer
LS/5/2014.
Uppföljning styrelsens internkontrollplan presenteras av Mikael Ferm, kanslichef
och Daniel Nilsson, handläggare. Föredragning tillhör ärende Uppföljning av internkontroll 2014 LS/299/2014, se § 118.
Ett första utkast till internkontrollplan för 2015 presenteras. Synpunkter kring planen
kan lämnas till samordningskansliet. Beslut tas i höst.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 110 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.
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag , LÖF presenteras av Karin Jonsson,
ekonomidirektör. Antalet anmälda skador var 13 900 st. 2013 varav ca 40 % beviljades
ersättning. Skadeanmälningar ökar med ca 8% årligen. I LÖFs uppdrag ligger att även
bedriva skadeförebyggande verksamhet. Exempel på sådana projekt är Säker förlossningsvård, Checklistan för säker kirurgi, PRISS (protes relaterade infektioner ska
stoppas), Säker bukkirurgi, En rökfri operation, Säker primärvård och Minska läkemedelsförväxlingar.
LÖFs fordran mot landstingen och regionerna formaliserades 2009-2010 genom att en
revers upprättades (JLL 5,9 mkr). Finansinspektionen godkände detta vid den tiden med
viss tvekan. Reversen är bokfört som skuld hos landstingen. Finansinspektionen ställer
nu krav på ökad konsolidering av LÖF, vilket för landstingens del innebär tillskjutande
av medel. För Jämtlands läns landsting innebär kravet ett kapitaltillskott på 15,7
alternativt 21,6 miljoner kronor beroende av hur reversen från 2010 betraktas. LÖF har
en extra bolagsstämma i september. Beslut kring detta kommer att behöva fattas av alla
landsting under hösten.
Justerandes sign
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Samordningsförbundet i Jämtlands län, Samjamt, presenteras av Nina FållbäckSvensson, hälso- och sjukvårdschef. Samordningsförbundet vänder sig till individer
mellan 16-64 år med behov av samordnad rehabilitering. Under 2014 med speciellt
fokus på unga utanför studier/arbete, nyanlända och länets ohälsotal. Pågående projekt
redovisas.
Regionförbundet Jämtland presenteras av Anders Byström, regiondirektör. Bland
annat presenteras viktiga händelser 2013, årsredovisning 2013, mål för 2014, regionala
utvecklingsstrategin och arbetet med regionbildning 2015.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 111 Information från landstingsstyrelsens utskott 2014
(LS/7/2014)
Personalpolitiska utskottet
Inget att rapportera.
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson (S) rapporterade från utskottets senaste sammanträde 23 maj där
bland annat det politiska och medicinska prioriteringsarbetet behandlades.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) rapporterar från senaste mötet den 8 maj då framförallt ärenden
inför dagens styrelsesammanträde behandlades.
FoU-rådet
Monalisa Norrman (V) rapporterade från rådets senaste sammanträde.

§ 112 Landstingsdirektörens rapport 2014 (LS/8/2014)
Landstingsdirektör Björn Eriksson rapporterar om följande punkter:
- Vägen mot förbättring och effektivitet, metod utarbetad av Jim Easton, National
Director for Improvement and Efficiency, National Health Service, England
-

Region Jämtland Härjedalen – riksdagsbeslut 27 maj. Björn Eriksson blir regiondirektör, Anders Byström, biträdande regiondirektör och Nina FållbäckSvensson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

-

Svar på revisionsrapport Förstudie avseende forskning och utveckling (Göran

Justerandes sign
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Larsson)
-

Sommarbemanning 2014 – landstinget har för närvarande behov av 22-27 sjuksköterskor. Centrum för medicinska specialiteter och område psykiatri redovisar
största behovet. Sjuksköterskor har tagit totalt 233 veckor sommarpaket för att
klara sommaren. 15 maj togs kompletterade beslut om ersättning per dag. Beslut
om att OBS-platserna ska vara öppen tre veckor till. En sammanhållen risk och
konsekvensanalys för arbetsmiljö och patientsäkerhet ska göras inom varje
centrum. Samverkan med kommunerna där man bland annat gjort gemensam
översyn av vårdplaneringsprocesserna och tagit fram gemensamt dokument.
Möjlighet till utskrivning alla dagar i veckan. Östersunds kommun deltar i
veckoavstämningar. (Annica Sörensdotter och Nina Fållbäck-Svensson)

-

Handlingsplaner för tillgänglighet och ersättning ur kömiljarden (Nina FållbäckSvensson)

-

Handlingsplan för minskade sjukskrivningar (Nina Fållbäck-Svensson)

-

Lokalbehov FoUU (Jan-Åke Lindroth)

-

Kort information om genomförd miljörevision (Björn Eriksson)

Yrkanden
Thomas Andersson (C) och Berit Johansson (C) yrkar följande:
”Styrelsen ser med stort allvar på de höga sjukskrivningstalen. Landstingsdirektören får
fortsatt uppdrag att med kraft öka frisktalen bland landstingets personal.”
Susanné Wallner (M) yrkar följande:
”Moderaterna yrkar på att landstingsdirektören, kopplat till varje centrum, tydligare
redovisar en helhetsbild vad gäller ekonomin, samt hur, och på vilket sätt de olika
åtgärdspaketen ska sjösättas. Moderaterna yrkar också på att en komplett konsekvensanalys med tidsplan för de olika åtgärdspaketen presenteras senast i augusti.”
Monalisa Norrman (V) yrkar avslag på Susanné Wallners yrkande.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallners yrkande och finner det avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Styrelsen ser med stort allvar på de höga sjukskrivningstalen. Landstingsdirektören får fortsatt uppdrag att med kraft öka frisktalen bland landstingets
personal.
Justerandes sign
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Reservation
Susanné Wallner och Lars-Eric Bergman (båda M) reserverar sig till förmån för
Susanné Wallners yrkande.

§ 113 Svar på remiss om Socialstyrelsens förslag om
vaccination mot hepatit B (LS/438/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits av Socialdepartementet att lämna synpunkter på
Socialstyrelsens förslag om att vaccination mot hepatit B införs i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Socialdepartementet ber remittenterna att särskilt beakta om
kriterierna för nationella vaccinationsprogrammet uppfylls.
Remissvaret ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 12 juni 2014. Ett förslag till
svar har upprättats inom patientsäkerhetsenheten.

Beslutsunderlag
-

Förslag till svar på remiss om Socialstyrelsens förslag om vaccination mot
hepatit B
Remiss om Socialstyrelsens förslag om vaccination mot hepatit B (missiv)
Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn
Komplettering av beslutsunderlag – Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
IHE rapport - En samhällsekonomisk analys av två strategier för vaccination
mot hepatit B

Landstingsdirektörens förslag
Svar på remiss om Socialstyrelsens förslag om vaccination mot hepatit B lämnas till
Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar på remiss om Socialstyrelsens förslag om vaccination mot hepatit B lämnas till
Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
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§ 114 Svar på remiss Klimatstrategi för Jämtlands län
2014-2020 (LS/456/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har getts möjlighet av Länsstyrelsen Jämtlands län att lämna
synpunkter på Klimatstrategi för Jämtlands län 2014-2020. Landstinget har begärt och
fått förlängd svarstid till och med 2 juni varför paragrafen måste justeras omedelbart.
Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna länens energi- och klimatarbete, ta fram
regionala miljömål samt samordna länets arbete med anpassning till ett förändrat klimat.
Remissen omfattar både energiomställning och anpassning till ett förändrat klimat.
Strategin utgår bland annat från energi- och klimatstrategin 2009, de regionala dialoger
som utfördes 2011-2012, kommundialoger för klimatanpassning 2013, och de två
konferenser som arrangerades i november 2013 och januari 2014.
Ett förslag till svar har upprättats inom Samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på remiss Klimatstrategi för Jämtlands län 2014-2020
Remiss: Klimatstrategi för Jämtlands län 2014-2020 (missiv)
Remiss: Klimatstrategi för Jämtlands län 2014-2020

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss Klimatstrategi för Jämtlands län 2014-2020 lämnas till Länsstyrelsen Jämtlands län enligt upprättat förslag.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande ändring:
Nytt förslag till vision;
”År 2030 arbetar Jämtlands län i frontlinjen för utvecklingen av klimatsmarta regioner.
Regionen är fossilbränslefri och en nationellt ledande exportör av miljöteknik, förnyelsebar energi och hållbara systemlösningar. Länet är ett långsiktigt robust samhälle där de
sårbarheter och möjligheter som följer med ett förändrat klimat aktivt förekoms.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande tillägg:
Under rubrik åtgärdsplaner lägga till;
”För att uppnå målet fossilbränslefri region 2030 bör vi stimulera till att regionen Jämtland Härjedalen kan bli en nationell testbädd och bland annat ge utrymme för referensplaceringar inom kollektivtrafiken.”
Thomas Andersson (C) och Berit Johansson (C) yrkar följande:
”Centerpartiet delar landstingets synpunkter på en kortare vision, en enklare textmässig
Justerandes sign

Justerandes sign
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struktur och att ambitionen om en fossilfri region 2030 är bra. Centerpartiet vill att vi
blir fler människor som lever en friskare vardag med ett rikare liv. För att detta ska vara
möjligt måste vi på allvar ta itu med klimatfrågan. Exempelvis de stormar som har påverkat vår region de senare åren har påverkat vårt samhälle kraftigt och är en viktig
signal att det brådskar med kraftfulla åtgärder. Med rätt politik kan vår landsbygd bli en
vinnare genom att skapa nya gröna jobb som producerar god sund mat och förnyelsebara bränslen och energi.
Vi föreslår följande tillägg i strategin:
1. Tillägg som åtgärd under mål 1:
Landstinget föreslår att det ska göras en bränsleöversyn inom regionen även i fordonspark inom åkerinäringen, jord- och skogsbruk, fritids- och trädgårdsfordon såsom
skoter, fyrhjuling, gräsklippare, motor- och röjsågar mm.
2. Tillägg under område energi:
Landstinget vill att regionen tydligt säger ifrån när det gäller uranbrytning i regionen och
att satsningarna ska fokusera på förnybar energi från vindkraftverk, sol och biogas.
3. Tillägg i allmän bakgrund:
Landstinget föreslår att strategin kompletteras med de klimateffekter med varmare
klimat som påverkar att vi får t ex insekter till oss som vi inte haft förut och som ger
olika sjukdomar (Fästing ger borrelia och TBE).
4. Tillägg nytt stycke:
Landstinget föreslår att strategin kompletteras med ett stycke om en giftfri vardag. Inom
regionen ska det göras en översyn av de kemikalier som används både inom landstinget
och andra verksamheter i samhället och hur påverkar de klimatet när det går ut i grundvattnet och naturen. Även hur dessa kan påverka när det gäller människors och djurs
hälsa.”
Robert Uitto (S) yrkar bifall till Anna Hildebrands (MP) och Thomas Anderssons (C)
yrkanden.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(55)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar på remiss, Klimatstrategi för Jämtlands län 2014-2020, inklusive antagna
ändringar och tillägg lämnas till Länsstyrelsen Jämtlands län enligt upprättat
förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Susanné Wallner (M) och Lars-Eric Bergman (M) reserverar sig mot beslutet att anta
Thomas Anderssons andra tilläggsyrkande.

§ 115 Svar på remiss Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
(LS/476/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting, JLL, har getts möjlighet av Socialdepartementet att avge
yttrande över Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
Förslagen i promemorian utgör fjärde steget av förändringar m a a Statens vård och omsorgsutredning, SOU 2012:33 Gör det enklare!, den s k myndighetsutredningen. Det första
steget utgjordes av inrättande av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), därefter omvandlades Apotekens service AB till E-hälsomyndigheten och som tredje steg fördes
uppgifter från Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut till den nya Folkhälsomyndigheten.
Syftet är att skapa ett nytt långsiktigt hållbart system för den statliga kunskapsstyrningen
och att regeringens styrning av myndigheterna på området ska bli mer samlad och strategisk. Åtta statliga myndigheter; E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för vård och omsorg,
Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreslås ingå i ett strategiskt råd, Rådet
för statlig kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (Kunskapsrådet).
Myndigheterna föreslår företrädas av myndighetscheferna med Socialstyrelsens generaldirektör som ordförande. Huvudmännen (10 kommunpolitiker och 3 landstingspolitiker) föreslås ingå i ett rådgivande organ, Huvudmannagruppen, under ledning av
Kunskapsrådets ordförande.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Myndigheterna föreslås få mer renodlade roller. Bland annat föreslås SBU få ansvar för
systematiska vetenskapliga kunskapsöversikter inom både hälso- och sjukvård och
socialtjänst, Myndigheten för vårdanalys kommer också att omfatta socialtjänsten och
Folkhälsomyndigheten föreslås ta över Socialstyrelsens uppdrag att vara nationell
kontaktpunkt enligt WHO:s reglemente om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa.
Förslagen föreslås träda i kraft den 15 juli 2015.
Remissvaret ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 19 juni 2014. Ett förslag till
svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdsstaben.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på remiss Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Remiss Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
(missiv)
Sammanfattning av remiss Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Landstingsdirektörens förslag
Svar på remiss, Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och
socialtjänst, lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar på remiss, Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och
socialtjänst, lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

§ 116 Svar på remiss Nationellt kunskapsstöd för vård och
behandling av personer med könsdysfori (LS/563/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting, JLL, har getts möjlighet att ge synpunkter på Nationellt
kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori - Socialstyrelsens
vägledning och rekommendationer (diarienummer 3.7-8732/2014).
Socialstyrelsen har tagit fram preliminära rekommendationer och bedömningar för vård
och behandling samt eftervård för vuxna personer med könsdysfori. Könsdysfori innebär att en persons könsidentitet avviker (helt eller delvis) från det kön man har
registrerats som vid födseln. Antalet personer i Sverige som sökte kontakt med vården
på grund av könsdysfori var ca 1000 personer 2012. I Jämtlands läns landsting är för
närvarande fem personer aktuella för utredning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Jämtlands läns landsting har begärt och fått förlängd svarstid till och med 28 maj varför
paragrafen måste justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
-

Förslag till svar på remiss Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av
personer med könsdysfori
Remiss Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori (missiv)
Remiss Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori, vägledning och rekommendationer
Remiss Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori - metodbilaga

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss, Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer
med könsdysfori, lämnas till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar på remiss, Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer
med könsdysfori, lämnas till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 117 Svar på granskning av kvalitetsregistren i kvalitetsarbetet (LS/499/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat hur kvalitetsregistren används i landstingets
kvalitetsarbete. Revisorerna menar att kvalitetsregistren utgör en betydande roll i
kvalitetsarbetet men att det saknas övergripande rutiner, riktlinjer för uppföljning av
arbetet med kvalitetsregistren.
Revisorerna anger att följande punkter bör beaktas för att utveckla arbetet på ett positivt
sätt:
• Bättre överblick av hur kvalitetsregister används i det lokala förbättringsarbetet.
• Ta tillvara positiva effekter av arbetet med kvalitetsregistren för spridning i
verksamheterna.
• Registren bör så långs som möjligt integreras med journalsystemen för att undvika faktafel och dubbelarbete
• Säkerställ att ”rätt kompetens” används för administration av registren
• Överväg samordning av registren inom respektive centrum för att effektivisera
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•

2014-05-27--28

arbetet
Registeransvariga bör i högre utsträckning vara delaktiga i analysarbete och
spridning av resultat i ”Öppna Jämförelser”

Landstingsstyrelsen ser mycket positivt på revisionsrapporten och kommer att beakta
och använda innehållet för fortsatt förbättringsarbete med kvalitetsregister.
Ett arbete kring utveckling av kvalitetsregistren i landstinget hade inletts redan innan
revisorernas granskning aviserades. Det beslöts då att avvakta rapporten för att undvika
dubbelarbete t ex i form av enkäter till verksamheten.
I det påbörjade utvecklingsarbetet hade en inventering gjorts 2012, vilken visade att 81
kvalitetsregister då användes i JLL. Fortsättningen i det planerade utvecklingsarbetet är
att göra en prioritering av de mest relevanta och användbara registren för ledning och
styrning av kvalitetsarbetet. Parallellt sker också ett motsvarande utvecklingsarbete i
Norrlandstingen. Det är viktigt att dessa utvecklingsarbeten sker synkront. Den enkät
som ingår i revisionsrapporten kommer att vara till stor nytta i utvecklingsarbetet.
Det pågår ett nationellt arbete kring att bättre kunna integrera kvalitetsregistren i journalsystemen. Arbetet sker med hjälp av den gemensamma satsning och finansiering som
görs mellan staten och landstingen/regionerna. En gemensam tjänsteplattform för detta
är för närvarande under framtagande, vilket kommer att förbättra och förenkla
användandet av registren. Riksrevisionen har nyligen lämnat en rapport där man
kritiserar statens engagemang i kvalitetsregistersatsningen. Om staten skulle välja att
lämna samarbetet finns en stor risk att det nationella samarbetet stagnerar. Samtidigt har
Myndigheten för vårdanalys ett långsiktigt uppdrag fram till 2017, att följa utvecklingsarbetet med kvalitetsregister, vilket förhoppningsvis indikerar ett fortsatt statligt engagemang.
När det gäller integrering av kvalitetsregistren i journalsystemen kan JLL enskilt inte
driva ett sådant arbete, utan deltar i den gemensamma nationella satsningen. Införandet
av nytt journalsystem Cosmic kommer att underlätta användandet och anslutningen till
kommande nationella lösningar.
När det gäller att säkerställa att ”rätt kompetens” används för administration av
registren, att överväga samordning av registren inom respektive centrum samt att
registeransvariga i högre utsträckning bör vara delaktiga i analysarbete och spridning av
resultat i ”Öppna Jämförelser” kommer det att vara viktiga delar i det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
Granskning av kvalitetsregistren i kvalitetsarbetet, missiv
Revisionsrapport; Granskning av kvalitetsregistren i kvalitetsarbetet

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(55)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till landstingets revisorer enligt upprättat förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet
med kvalitetsregister med beaktande av revisorernas synpunkter.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar lämnas till landstingets revisorer enligt upprättat förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet med kvalitetsregister med beaktande av revisorernas synpunkter.

§ 118 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
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”Styrelsen noterar att åtgärdsplan för riskbild, som presenterats för it-frågorna 2013,
återkommer till styrelsen under hösten 2014.”

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

1. Uppföljning av internkontrollpunkter godkänns och läggs till handlingarna.
2. Styrelsen noterar att åtgärdsplan för riskbild, som presenterats för it-frågorna
2013, återkommer till styrelsen under hösten 2014.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119 Översyn av användningen och kostnaden för
engångsinstrument (LS/988/2013)
Ärendebeskrivning
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2013-05-28—29, § 137, fick landstingsdirektören
i uppdrag att göra en översyn över vilka engångsinstrument landstinget använder exempelvis vid operationer och kostnader för dessa, samt undersöka om det finns säkra och
billigare alternativ än de som används idag.
Centraloperation har de senaste åren alltmer gått över till engångsmaterial istället för att
hantera flergångsmaterial med olika bakgrund och orsak beroende på vilken typ av
produkt det rört sig om.
Användningen av engångsmaterial inom vården och inte minst operationsverksamheten
är en komplex fråga beroende på olika faktorer som funktion, hygien, patientsäkerhet,
arbetsmiljö, effektivitet, ekonomi och miljö.
Användningen av engångsmaterial är i vissa fall helt nödvändig för att kunna bedriva en
högkvalitativ, effektiv och säker operationssjukvård. I vissa fall finns inte några flergångsprodukter som uppfyller dessa krav. Möjligheten att välja engångs- respektive flergångsprodukter måste vägas mot de förutsättningar som verksamheten har utifrån
arbetsflöden och kostnader för metoder och arbetstid.
Många operationsinstrument är så avancerade att det på marknaden är svårt att ersätta
med flergånginstrument. Hantering av sterilgods är personalkrävande utifrån höga krav
på kvalitet. Exempel på operationsinstrument för scopier (titt-håls-kirurgi) kräver
diskning av rörformade material med svårigheter att få det helt rent vilket kan innebära
större risker utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Val av instrument är sammankopplade med operationsmetoder, metoder som opererande läkare är ansvariga för.
Operationssalar har höga driftskostnader utifrån hög personaltäthet, kostsam
medicinskteknisk utrustning och de speciella krav på lokalernas utformning som verksamheten kräver. Detta innebär att tiden inne på varje operationssal måste nyttjas effektivt utifrån metoder, flöden och arbetssätt.
Viktiga aspekter för användandet av engångsprodukter i framtiden är att identifiera
produkternas miljöpåverkan och att vid upphandlingar ställa krav på engångsprodukter
med så liten miljöpåverkan som möjligt genom att välja produkter av förnyelsebara eller
återvunna råvaror.

Beslutsunderlag
Bilaga - Exempel på övergång till engångsmaterial på Centraloperation

Landstingsdirektörens förslag
Informationen läggs till handlingarna.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

§ 120 Läkemedelsrevision på systemnivå (LS/1148/2013)
Ärendebeskrivning
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2013-03-19—20, § 58 Styrelsens ledning och
samordning av förvaltningen (LS/4/2013), föredrogs område Läkemedel enligt
styrelsens internkontrollplan.
I risk- och sårbarhetsanalysen framkom att det nuvarande upplägget för kontroll av lagefterlevnad saknar kontroll på systemnivå. För att undvika patientsäkerhetsrisker och för
att verksamheten ska känna sig trygg och kunna fokusera på patienterna, behövs en bra
grund på systemnivå. Det uppgavs att Patientsäkerhetsenheten vill bygga en tydlig
struktur inom läkemedelsområdet som stöd, informationskanal och internkontroll
(PDSA). För att utformningen och grunden ska bli rätt, och att energin riktas åt de områden som har störst nytta av stödet föreslogs inköp av en extern revisionstjänst.
Landstingsstyrelsen höll med om att metoder för läkemedlens lagefterlevnad på systemnivå saknas och behöver tydliggöras och landstingsdirektören fick därför i uppdrag att
undersöka möjligheterna för finansiering av extern revision för att uppnå målen på
systemnivå.
Apoteksbolaget och Jämtlands läns landsting ingick under våren 2013 ett avtal om att
införa svensk standard för e-handel (SFTI). Apoteksbolaget kunde inte leverera i tid
varför vite uppkom. Detta vite användes sedan för att finansiera en extern läkemedelsrevision. High Performance Medicines Management (HPMM), som utvecklats av
Apoteksbolaget, är en kvalitetsstandard för läkemedelsprocesser utgående från svenska
lagar, föreskrifter och förordningar.
Läkemedelsrevisionen redovisades för landstinget av Apoteksbolaget den 8 april och
landstingsstyrelsen fick en presentation vid sitt sammanträde 28-29 april.
Patientsäkerhetsenheten kommer att arbeta för framtida kvalitetsgranskningar som kan
genomföras i egen regi, med Apoteksbolagets genomförda revision som modell.

Beslutsunderlag
Rapport Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM Östersunds sjukhus
Avd 30 Infektion
Protokollsutdrag styrelsen 2013-03-19—20, § 58 Styrelsens ledning och samordning av
förvaltningen (LS/4/2013)
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Informationen läggs till handlingarna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

§ 121 Kartläggning av skillnader i landstingets vårdutbud
med hänsyn till de utbudsbegränsningar som gjorts i
landstinget/regionen (LS/625/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Etiska utskottet 2014-03-28, del av § 17 Prioriteringsarbete.

Ärendebeskrivning
Kartläggning av skillnader i landstingens/regionernas vårdutbud. LS/625/2014.
Etiska utskottet har i dialog med landstingsöverläkaren beskrivit vilka tänkbara konsekvenser som den nya patientlagen kan medföra för hälso- och sjukvården i Jämtlands
läns landsting när den träder i kraft 2015-01-01. Lagen syftar till att stärka och tydliggöra
patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vården ska ges på lika villkor i hela landet.
Den nya patientlagen ger medborgarna ökade valmöjlighet över landstingsgränser
- En patient som söker sig till ett annat landsting ska få ta del av det öppenvårdsutbud som ingår i det landstingets vårderbjudande även om utbudet är ett annat
än det som finns i patientens hemlandsting.
- En patient har möjlighet att välja mellan samtliga behandlingsalternativ inom
den öppna hälso- och sjukvården, dvs. även de behandlingsalternativ som finns i
andra landsting och att patienten kan få tillgång till en fast vårdkontakt i ett
annat landsting.
- Landstingen kan inte prioritera sina egna invånare framför patienter som är
bosatta i andra landsting. Principen om att vård ska ges efter medicinska behov
är grundläggande i svensk hälso- och sjukvård.
Detta kommer att påverka vården i Jämtlands läns landsting utifrån de utbudsbegränsningar landstinget har gjort under ett antal år av prioriteringsarbete.
Jämtlands läns landsting arbetar med ”ordnat införande” inom två områden:
- teknik och metodik
- läkemedelsområdet
Samtidigt pågår dialog kring utfasning av icke värdeskapande åtgärder och behandlingar.
Utfasning sker löpande i verksamheten medan inprioriteringar ska ske utifrån behov och
enligt den nationella prioriteringsmodellen.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från etiskt utskotts sammanträdesprotokoll 2014-03-28

Ordförandens förslag
Etiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Landstingsdirektören får i uppdrag att kartlägga de områden där Jämtlands läns
landsting avviker från resten av landet utifrån de utbudsbegränsningar som är
gjorda i landstinget. Av kartläggningen ska framgå om det finns lokala undantag,
vilka konsekvenser de får samt vilka kostnader de medför. Kartläggningen ska
beskriva vilka konsekvenser den nya patientlagen medför på kort och lång sikt
med tanke på landstingets nuvarande vårdutbud.
2. Kartläggningen ska redovisas för landstingsstyrelsen vid sammanträdet i oktober
2014 och innehålla de förslag till beslut som de identifierade konsekvenserna
föranleder.

Etiska utskottets beslut
Etiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Landstingsdirektören får i uppdrag att kartlägga de områden där Jämtlands läns
landsting avviker från resten av landet utifrån de utbudsbegränsningar som är
gjorda i landstinget. Av kartläggningen ska framgå om det finns lokala undantag,
vilka konsekvenser de får samt vilka kostnader de medför. Kartläggningen ska
beskriva vilka konsekvenser den nya patientlagen medför på kort och lång sikt
med tanke på landstingets nuvarande vårdutbud.
2. Kartläggningen ska redovisas för landstingsstyrelsen vid sammanträdet i oktober
2014 och innehålla de förslag till beslut som de identifierade konsekvenserna
föranleder.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att kartlägga de områden där Jämtlands läns
landsting avviker från resten av landet utifrån de utbudsbegränsningar som är
gjorda i landstinget. Av kartläggningen ska framgå om det finns lokala undantag, vilka konsekvenser de får samt vilka kostnader de medför. Kartläggningen
ska beskriva vilka konsekvenser den nya patientlagen medför på kort och lång
sikt med tanke på landstingets nuvarande vårdutbud.
2. Kartläggningen ska redovisas för landstingsstyrelsen vid sammanträdet i
oktober 2014 och innehålla de förslag till beslut som de identifierade konsekvenserna föranleder.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på medborgarförslag från Kristina Wrang m.fl. om att införa enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny - och
ombyggnationer av fastigheter och andra offentliga
miljöer (LS/352/2014)
Ärendebeskrivning
Kristina Wrang m.fl. har lämnat in ett medborgarförslag om att införa enprocentsregeln
för konstnärlig gestaltning vid ny - och ombyggnationer av fastigheter och andra
offentliga miljöer.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15-16 april fördelat medborgarförslaget till landstingsstyrelsen. Medborgarförslaget ska besvaras senast november 2014.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kristina Wrang m.fl. om att införa enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny - och ombyggnationer av fastigheter och andra offentliga
miljöer.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på medborgarförslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på medborgarförslaget.

§ 123 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på medborgarförslag från Kirsten Ravn Jörgensen om att inrätta
en primärvårdsmottagning för personer med LSS insatser
(LS/612/2014)
Ärendebeskrivning
Kirsten Ravn Jörgensen har lämnat in ett medborgarförslag om att inrätta en primärvårdsmottagning för personer med LSS insatser.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15-16 april fördelat medborgarförslaget till landstingsstyrelsen. Medborgarförslaget ska besvaras senast november 2014.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kirsten Ravn Jörgensen om att inrätta en primärvårdsmottagning
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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för personer med LSS insatser

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på medborgarförslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på medborgarförslaget.

§ 124 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på medborgarförslag från Göran Edman om Backe sjukhus
(LS/613/2014)
Ärendebeskrivning
Göran Edman har lämnat in ett medborgarförslag om Backe sjukhus.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15-16 april fördelat medborgarförslaget till landstingsstyrelsen. Medborgarförslaget ska besvaras senast november 2014.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Göran Edman om Backe sjukhus

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på medborgarförslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på medborgarförslaget.

§ 125 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Christer Siwertsson (M) om rätt för föräldrar
att lämna urinprov från barn vid misstanke om narkotikaanvändning (LS/285/2014)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion från om rätt för föräldrar att lämna
urinprov från barn vid misstanke om narkotikaanvändning.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15-16 april fördelat motionen till
Justerandes sign
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landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast november 2014.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om rätt för föräldrar att lämna urinprov från barn
vid misstanke om narkotikaanvändning.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på motionen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på motionen.

§ 126 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Bodil Sihm (MP) om att skapa ett kompetenscenter för Huntingtons sjukdom (LS/362/2014)
Ärendebeskrivning
Bodil Sihm (MP) har lämnat in en motion från om att skapa ett kompetenscenter för
Huntingtons sjukdom.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15-16 april fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast november 2014.

Beslutsunderlag
Motion från Bodil Sihm (MP) om att skapa ett kompetenscenter för Huntingtons
sjukdom

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på motionen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på motionen.
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§ 127 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Bernt Söderman ( C ) om att omvandla medarbetares idéer till nya innovativa produkter/tjänster som
underlättar det dagliga arbetet eller förbättrar vården för
patienterna (LS/587/2014)
Ärendebeskrivning
Bernt Söderman (C) har lämnat in en motion om att omvandla medarbetares idéer till
nya innovativa produkter/tjänster som underlättar det dagliga arbetet eller förbättrar
vården för patienterna.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15-16 april fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast november 2014.

Beslutsunderlag
Motion från Bernt Söderman (C) om att omvandla medarbetares idéer till nya innovativa
produkter/tjänster som underlättar det dagliga arbetet eller förbättrar vården för
patienterna

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på motionen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på motionen.

§ 128 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Monalisa Norrman (V) och Alf Lundin (MP) om
färdtjänsten i Jämtlands län (LS/479/2014)
Ärendebeskrivning
Monalisa Norrman (V) och Alf Lundin (MP) har lämnat in en motion om färdtjänsten i
Jämtlands län.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15-16 april fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast november 2014.

Beslutsunderlag
Motion från Monalisa Norrman (V) och Alf Lundin (MP) om färdtjänsten i Jämtlands
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län

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
4-5 november 2014 ta fram ett svar på motionen.

Yrkande
Thomas Andersson (C) yrkar följande:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.”
Monalisa Norrman (V) yrkar bifall till landstingsdirektörens förslag.

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Monalisa Norrman (V) och Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för landstingsdirektörens förslag.

§ 129 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen 2014 (LS/2/2014)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2014-03-13, 2014-03-21,
2014-03-26
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2014-03-19
Beslut fattade av landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter april, Centrum för Medicinska specialiteter.
Omdisponering av för inprioriterade medel avseende Psykiatri Neruo och Projekt
PSYNK, Centrum för Barn, kvinna och psykiatri.
Kostnadskrävande patienter april, omdisponering av medel för kostnader överstigande
en miljon kr per patient, centrum för Medicinska specialiteter.
Kostnadskrävande patienter april, omdisponering av medel för kostnader överstigande
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en miljon kr per patient, område barn, kvinna och psykiatri.
Kostnadskrävande patienter april, omdisponering av medel för kostnader överstigande
en miljon per patient, område Medicinska specialiteter.
Löneöversynsförhandlingar, Folktandvården, LS/327/2014
Beslut fattade av ordförande/2:e vice ordförande
Monica Hallquist är beviljad att delta i Nordiskt Forum 12-15/6 2014 i Malmö.
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Framtidens familjecentral 13-14/5 2014 i Östersund.
Bengt Bergqvist är beviljad att delta i Framtidens familjecentral 13-14/5 2014 i
Östersund.
Yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand.
Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2014-04-08—05-13
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 130 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen 2014 (LS/3/2014)
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträdet 2014-03-20
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträdet 2014-03-28
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträdet 2014-03-28
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om landstingsstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.
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TILL FULLMÄKTIGE
§ 131 Delårsbokslut april 2014 (LS/631/2014)
Ärendebeskrivning
Delårsbokslutet efter april lyfter bland annat fram att landstinget invigt ny läkarmottagning på Vemdalsskalet och att en sjuksköterskebaserad mottagning startats för personer
som fått stroke eller Tia (Transitorisk Ischemisk Attack). Under året har de första läkarstudenterna från den regionaliserade läkarutbildningen tagit examen och det nya samarbetet mellan landstinget och Rödakorsvärdar i sjukhusets entré har startat på allvar
med gott resultat.
Landstinget ligger väl till nationellt när det gäller sjukdomsförebyggande arbete och befolkningens attityder till hälso- och sjukvården. Måluppföljningen visar att landstinget
utvecklats positivt inom många delar men att det återstår fortsatt stort arbete innan måluppfyllelse kan nås för samtliga mål.
Målen för tillgänglighet, sjukskrivning, återinskrivning inom trettio dagar och ekonomi
har störst fokus i ledningsorganisationen och riktade insatser och uppföljningar genomförs för att förbättra resultaten.
Ekonomin är fortsatt svag. Resultatet efter april är –17,9 miljoner kronor.
Prognos för helår 2014 är -104,4 miljoner kronor. I prognosen ingår inga riktade statsbidrag som inte är fastställda och ingen återbetalning från AFA. Beslut om återbetalning
av 2004 års premier från AFA väntas fattas av AFAs styrelse under juni månad. För
Jämtlands läns landsting skulle en återbetalning innebära cirka 20 miljoner kronor.
Arbetet med Långsiktig utvecklingsplan (LUP) ekonomi är i slutfasen och kommer att
behandlas i landstingsfullmäktige i juni. Uppdragsbeskrivningar för de olika deluppdragen är under utarbetande och kommer att fastställas under juni månad. Parallellt har
centrumcheferna i uppdrag att genomföra handlingsplaner för att förbättra 2014 års
resultat.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut april 2014 (LS/631/2014)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslut per april godkänns.
--------------------------

Yrkanden
Thomas Andersson och Berit Johansson (båda C) yrkar följande:
” Vi föreslår följande tillägg med anledning av delårsbokslutet.
Justerandes sign
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1. Styrelsen kräver krafttag för att öka frisktalen bland landstingets personal.
2. Styrelsen kräver krafttag för att öka frisktalen bland befolkningen.
3. Styrelsen kräver ett fortsatt intensivt arbete med att förbättra patientsäkerhetsarbetet för att undvika vårdskador.
4. Styrelsen kräver en fördjupad analys och uppföljning av produktionen i förhållande till antalet medarbetare.
5. Styrelsen är positiv till direktörens arbete med en översyn där man kan låta
andra personalkategorier göra kvalitetsregistreringar där så är möjligt, t.ex.
senior alert. Även andra arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkeskategorier uppmuntras, exempelvis munhälsa som kan göras av undersköterskor.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Delårsbokslutet efter april 2014 som indikerar en årsunderskott på drygt 104 miljoner
kr (feb -80 mkr, mars -90 mkr) mot budgeterat +10,8 mkr noteras till protokollet samt
föranleder nedan tre uppdrag till landstingsdirektören. De är benämnda Åtgärd 1, 2 och
3.
Då utgångspunkten för den nyligen presenterade ”Långsiktiga utvecklingsplanen för god
ekonomisk hushållning 2015-2025”, version 0.8 tydligt säger att utgångspunkten den 1
jan 2015 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 man
skall OBSERVERA att kostnadsminskningar måste till i storleksordningen 30-50 mkr
årligen förutom de nio så kallade paketen. Dessa utgångspunkter kräver skarpa potenta
och smärtfulla åtgärder redan detta år.
Ytterligare så har landstinget en ”ekonomisk ryggsäck” då man har tidigare underskott
på mer än 150 mkr att bära på förutom det nu beräknade underskottet om ca 104 mkr
2014.
•

Åtgärd 1. Under 2014 om möjligt minska antalet arbetade timmar i landstingsorganisationen med 120 000 timmar.

•

Åtgärd 2. Kräva av Regionförbundet Jämtlands län att minska antalet arbetade
timmar med 40 000 timmar.

•

Åtgärd 3. Strategiskt förbereda motsvarande minskningar kommande två
verksamhetsår.
”Åtgärderna” är tuffa men då lönekostnaderna i landstinget utgör ca 60 % av totalkostnaderna måste även besparingarna drabba denna kostnadspost, för alla inser att besparingarna måste drabba ALLA verksamheter, även lönekostnaden. Men en noggrann
snabb analys av konsekvenserna måste först genomföras. Regionförbundet minimerar
just nu sina ”projekt” då ett tidsglapp skapat finansieringsproblem vilket ”underlättar”
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personalreduceringen hos regionförbundet.
Jag bygger mina yrkanden på Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning
2015-2025 ver. 0.8. Där skriver man bl. a att personalkostnaderna borde minskat med
140-170 tjänster redan i januari för att snabbt komma i ram men min analys är att det
inte är genomförbart varken praktiskt eller politiskt.
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.
Men först måste Landstinget göra ”hemläxan”.
Landstinget bör enligt vår mening ha två övergripande mål:
 En tillgänglig sjukvård som minst motsvarar sjukvården i övriga Sverige
 En sjukvård i ekonomisk balans.”
Susanné Wallner (M) yrkar följande:
”Kvalitetsarbetet måste prioriteras, få full fart och ska ingå i en nyintroduktion vid anställning. Vi ser vikten av att vi nu gör en extra insats på respektive chefsnivå för att
säkerställa att kvalitetsarbetet används i verksamheten. Kvalitetsarbete är nyckeln till
framgång. Detta ska också följas upp och redovisas till styrelsen under hösten.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
” Att landstinget utvecklar sitt samarbete med kommunerna runt folkhälso-, hälso- och
sjukvårdsfrågorna genom ett öppet prioriteringsarbete enligt den modell och metod som
landstinget arbetar idag.”
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”Landstingsstyrelsen ser positivt på det arbete som görs i verksamhet och kring
ekonomi. Landstingsstyrelsens tidigare beslut och uppdrag under året till landstingsdirektören gäller.”

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 14.55
Sammanträdet återupptas 15.10

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens 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 antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons första yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons andra yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons tredje yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons fjärde yrkande och finner det
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avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons femte yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers hela yrkande och finner det
avslaget.
Ordförande ställer proposition på Susanné Wallners yrkande och finner det avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1.

a. Landstingsstyrelsen ser positivt på det arbete som görs i verksamhet
och kring ekonomi. Landstingsstyrelsens tidigare beslut och uppdrag
under året till landstingsdirektören gäller.
b. Att landstinget utvecklar sitt samarbete med kommunerna runt folkhälso-, hälso- och sjukvårdsfrågorna genom ett öppet prioriteringsarbete enligt den modell och metod som landstinget arbetar idag.
c. Styrelsen kräver krafttag för att öka frisktalen bland landstingets
personal.
d. Styrelsen kräver ett fortsatt intensivt arbete med att förbättra
patientsäkerhetsarbetet för att undvika vårdskador.

2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslut per april godkänns.

Reservation
Thomas Andersson (C), Berit Johansson (C), Susanné Wallner (M), Lars-Eric Bergman
(M) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för Thomas Anderssons andra
yrkande.
Thomas Andersson (C), Berit Johansson (C), Susanné Wallner (M) och Lars-Erik
Bergman (M) reserverar sig till förmån för Thomas Anderssons tredje och fjärde
yrkanden.
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Susanné Wallner (M) och Lars-Erik Bergman (M) reserverar sig till förmån för Susanné
Wallners yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(55)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

§ 132 Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning (LS/1810/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-05-08, § 41 Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning.

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen gav 2013-08-28, § 182, Landstingsdirektören i uppdrag att till
landstingsstyrelsens möte i november presentera en långsiktig plan för att uppnå en god
ekonomisk hushållning i landstinget. Vid novemberstyrelsen presenterades underlag för
att ta fram en långsiktig plan för att uppnå en god ekonomisk hushållning och att beslut
planeras till styrelsen i april och fullmäktige i juni. Ekonomiutskottet har följt arbetet
och hade 20140312 en fördjupad diskussion kring planen och gav inriktningsbesked
angående det fortsatta arbetet med planen. Ekonomiutskottet 20140404 godkände att
planen presenteras för beslut i landstingsstyrelsen i maj och fullmäktige i juni.
Den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning innehåller följande
delar:
 God kostnadskontroll och ständiga förbättringar
 Åtgärder för kostnadsminskningar som summerar ca 110 miljoner kronor
 Satsning på kompetensförsörjning
 Satsning på förebyggande hälso- och sjukvård
 Satsning på långsiktigt Lean-arbete
 Satsning på teknisk utveckling
 Satsning på fastighetsförändringar
 Satsning på samverkan

Beslutsunderlag
Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning 2015-2025

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning 2015-2025 godkänns.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning 2015-2025 godkänns.
----------------------Justerandes sign
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Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
”Vi i Miljöpartiet anser att dokumentet haltar för att vara en långsiktig utvecklingsplan.
För att kunna vara ett styrdokument med en klar riktning för den långa sikten bör en
förankring i faktiskt utgångsläge finnas, och då främst den ekonomiska situation landstinget befinner sig i.
Delar av dokumentet är vagt och öppnar upp för skilda tolkningar, och till viss del förekommer även motstridiga direktiv. Det blir därför problematiskt för landstingsfullmäktige att veta vad man ska ta ställning till och även för landstingets medarbetare som
ska efterleva detsamma.
Planens huvudsakliga målområde är ekonomi, men samtliga mål och delmål är inte
kostnadsberäknade vilket försvårar bedömning av omfattning och styrfart för planens
samlade måluppfyllelse.
Vidare saknas ett resonemang kring hur hälso- och sjukvårdens verksamheter ska
angripa olika utmaningar, liksom ny lagstiftning om ökad patientmedverkan och fritt
vårdval inom specialistsjukvården.
Med anledning av detta yrkar Miljöpartiet att ärendet återremitteras - för att omarbeta
och komplettera innehållet så att dokumentet;
- utgår ifrån aktuellt ekonomiskt läge
- innehåller åtgärder och mål för att svara upp mot utmaningar
- innehåller förtydligande över vad som innefattas i ”omstrukturering av primärvården”
- innehåller en konsekvensanalys av de föreslagna åtgärderna, t ex kostnadsminskningar
av primärvården.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
1. Bifall till Anna Hildebrands yrkande om återremiss.
2. Avslag på utvecklingsplanen med den motivering som finns i återremissyrkandet: ”Dokumentet haltar för att vara en långsiktig utvecklingsplan. För att
kunna vara ett styrdokument med en klar riktning för den långa sikten bör en
förankring i faktiskt utgångsläge finnas, och då främst den ekonomiska situation
landstinget befinner sig i. Delar av dokumentet är vagt och öppnar upp för
skilda tolkningar, och till viss del förekommer även motstridiga direktiv. Det blir
därför problematiskt för landstingsfullmäktige att veta vad man ska ta ställning
till och även för landstingets medarbetare som ska efterleva detsamma.
Planens huvudsakliga målområde är ekonomi, men samtliga mål och delmål är
inte kostnadsberäknade vilket försvårar bedömning av omfattning och styrfart
för planens samlade måluppfyllelse. Vidare saknas ett resonemang kring hur
hälso- och sjukvårdens verksamheter ska angripa olika utmaningar, liksom ny
lagstiftning om ökad patientmedverkan och fritt vårdval inom specialistsjukvården.”
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Thomas Andersson (C) yrkar följande:
”LUP ekonomi kompletteras med konsekvensbeskrivningar av de förslag som finns i
planen, samt ekonomiska kalkyler.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande om återremiss eller om
ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner utskottets förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning 2015-2025 godkänns.
2. Planen ska kompletteras med konsekvensbeskrivningar av de förslag som finns
i planen, samt ekonomiska kalkyler.

Reservation
Anna Hildebrand (MP), Finn Cromberger (FP), Susanné Wallner (M) och Lars-Eric
Bergman (M) reserverar sig till förmån för Anna Hildebrands yrkande om återremiss.
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

§ 133 Avgift för resevaccin (LS/95/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-05-08, § 43 Avgift för resevaccin.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i landstingsfullmäktige ska avgift vid vaccination alltid uttas med besöksavgift plus vaccinkostnad även när vaccinationen ges i samband med läkar- eller
distriktssköterskebesök på grund av sjukdom. Undantag gäller vid vaccination mot influensa för personer över 65 år samt medicinska riskgrupper. Där tas en total avgift ut.
Nuvarande avgifter är:
• Läkarbesök. Vaccinkostnad tillkommer.
• Sjuksköterskebesök. Vaccinkostnad tillkommer.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

200 kr
100 kr

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

Nuvarande besöksavgift ligger under nivån för det billigaste privata alternativet. För att
skapa en enhetlighet inom länet föreslås landstingets besöksavgift för resevaccination
höjas till 300 kronor.
Avgiften för vaccinet uttas till självkostnad med tillägg av en hanteringskostnad på 100
kr per vaccin.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Avgiften för resevaccination höjs till 300 kr. Kostnaden för vaccin uttas till självkostnad med tillägg av en hanteringskostnad på 100 kronor per vaccin.
2. Beslutet gäller från och med 1 juli 2014.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar att beslutet ska gälla från och med 1 juli 2014.

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

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Avgiften för resevaccination höjs till 300 kr. Kostnaden för vaccin uttas till självkostnad med tillägg av en hanteringskostnad på 100 kronor per vaccin.
2. Beslutet gäller från och med 1 juli 2014.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Avgiften för resevaccination höjs till 300 kr. Kostnaden för vaccin uttas till
självkostnad med tillägg av en hanteringskostnad på 100 kronor per vaccin.
2. Beslutet gäller från och med 1 juli 2014.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(55)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

§ 134 Kollektivtrafiken inför regionbildning (LS/22/2014)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-05-08, § 46 Kollektivtrafiken inför
regionbildningen.

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.
Landstingsstyrelsen beslutade 2013-08-28, § 201 med anledning av ansökan att starta
projektet Region 2015 för att förbereda övertagande av det regionala utvecklingsansvaret och övertagande av de uppgifter som Regionförbundet Jämtlands län har inom
regional utveckling. Styrelsen antog också en projektplan och utsåg representanter till
projektets styrgrupp. I projektet ingår också att utreda hur kollektivtrafiken ska organiseras efter 2014.
Styrgruppen för projekt Region 2015 har lämnat följande förslag på hur kollektivtrafiken
ska organiseras efter 2014.
1. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom Region
Jämtland Härjedalen.
2. Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för kollektivtrafiken
genom en skatteväxling från kommunerna till landstinget.
3. Nivån på skatteväxlingen beräknas utifrån nu kända förhållanden i SKL:s
prognoser i cirkulär 14:02, Landstingets ekonominytt 17/13 och en uppräkning
av Länstrafikens budget 2014. Den preliminära beräkningen innebär att skatteväxling ska göras på 34 öre.
4. Samråd mellan kommunerna och regionen om kollektivtrafik sker genom
Regionens samverkansråd.
Besluten gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns landsting ska
få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län.
Förslaget innebär således att den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras inom
Jämtlands läns landsting. Landstingsfullmäktige beslutade 2014-04-16, § 78 om politisk
organisation för de regionala frågorna. Enligt beslutet ska den regionala utvecklingsnämnden fullgöra regionens uppgift som kollektivtrafikmyndighet. Den slutliga beräkningen och avtalet om skatteväxling upprättas och beslutas under hösten 2015 utifrån
den inriktning som finns i detta förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Styrgrupp 2015, 2014-04-08 § 23
Delrapport 2014-03-31, Kollektivtrafik Region 2015

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom Region
Jämtland Härjedalen.
2. Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för kollektivtrafiken
genom en skatteväxling från kommunerna till landstinget.
3. Nivån på skatteväxlingen beräknas utifrån nu kända förhållanden i SKL:s
prognoser i cirkulär 14:02, Landstingets ekonominytt 17/13 och en uppräkning
av Länstrafikens budget 2014. Den preliminära beräkningen innebär att skatteväxling ska göras på 34 öre.
4. Samråd mellan kommunerna och regionen om kollektivtrafik sker genom
Regionens samverkansråd.
Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns landsting ska
få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom Region
Jämtland Härjedalen.
2. Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för kollektivtrafiken
genom en skatteväxling från kommunerna till landstinget.
3. Nivån på skatteväxlingen beräknas utifrån nu kända förhållanden i SKL:s
prognoser i cirkulär 14:02, Landstingets ekonominytt 17/13 och en uppräkning
av Länstrafikens budget 2014. Den preliminära beräkningen innebär att skatteväxling ska göras på 34 öre.
4. Samråd mellan kommunerna och regionen om kollektivtrafik sker genom
Regionens samverkansråd.
Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns landsting ska
få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län.
------------Ärendet kompletteras med följande beslutsunderlag:
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(55)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

Protokollsutdrag Styrgrupp 2015, 2014-05-23 § 32
Slutrapport Region 2015 - Kollektivtrafik

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar följande ändring i punkt 3:
Den preliminära beräkningen innebär att skatteväxlingen ska göras på 35 öre.
Harriet Jorderud yrkar följande tillägg:
”Landstinget tecknar under 2014 ”Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Jämtlands län”.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom Region
Jämtland Härjedalen.
2. Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för kollektivtrafiken
genom en skatteväxling från kommunerna till landstinget.
3. Nivån på skatteväxlingen beräknas utifrån nu kända förhållanden i SKL:s
prognoser i cirkulär 14:02, Landstingets ekonominytt 17/13 och en uppräkning
av Länstrafikens budget 2014. Den preliminära beräkningen innebär att skatteväxling ska göras på 35 öre.
4. Samråd mellan kommunerna och regionen om kollektivtrafik sker genom
Regionens samverkansråd.
5. Landstinget tecknar under 2014 ”Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Jämtlands län”.
Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns landsting
ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(55)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

§ 135 Norrtågstrafiken - långsiktig utvecklings- och
finansieringsbeslut inför operatörsupphandling
(LS/708/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-05-08, § 47 Norrtågstrafiken - långsiktig utvecklings- och finansieringsbeslut för operatörsupphandling.

Ärendebeskrivning
Norrtåg AB avser att under 2014 starta en operatörsupphandling avseende Norrtågstrafiken för perioden 2016-08-19 till minst 2021-06-30. Styrelsen för Norrtåg AB har
överlämnat ett underlag för beredning och som grund för ett långsiktigt utvecklings- och
finansieringsbeslut till bland andra Regionförbundet Jämtlands län som regional kollektivtrafikmyndighet och Jämtlands läns landsting som finansiär av den regionala kollektivtrafiken. Regionala kollektivtrafikmyndigheten har inledningsvis gjort bedömningen
att Norrtåg tagit fram ett relevant underlag inför upprättande av förfrågningsunderlag
för tågtrafiken och kommer att besluta att tillstyrka att Norrtåg AB gör upphandlingen
enligt det upprättade underlaget. Regionala kollektivtrafikmyndigheten kommer senare
att fatta beslut om trafikbeställning och om trafikplikt i samarbete med övriga berörda
kollektivtrafikmyndigheter.
Jämtlands läns landsting är finansiär till den regionala kollektivtrafiken till vilken tågtrafiken tillhör. För att undanröja framtid diskussioner om finansiering önskar Norrtåg
AB och Regionförbundet Jämtlands län att landstinget godkänner att kommande upphandling genomförs. Den trafikperiod som upphandlingen avser sträcker sig förbi tidpunkten när delar av den statliga finansieringen av Norrtågsförsöket upphör. Landstinget har med anledning av det tillsammans med övriga norrlandstingen skrivit till näringsdepartementet och bett om en förutsättningslös diskussion om den framtida finansieringen av trafiken. Om det blir diskussioner och i så fall utgången av dessa är i dagsläget ovisst. Vilka kostnader det kan bli fråga om i upphandlingen går inte att säga förrän
upphandlingen genomförts. Landstinget trots de osäkerheter som finns för den statliga
finansieringen är berett att finansiera trafik i den omfattning och på det sätt som framgår
av Norrtåg AB:s underlag. När kostnaderna för den upphandlade trafiken är klar och
innan tilldelningsbeslut fattas måste landstinget få möjlighet att slutligen ta ställning till
finansieringen.

Beslutsunderlag
Brev från Norrtåg AB angående Norrtågstrafiken – långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37(55)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

1. Jämtlands läns landsting kommer att finansiera sin del av den trafik som omfattas av den operatörsupphandling som Norrtåg avser att göra för kommande
trafikperiod i den omfattning och på det sätt som framgår av beskrivningen i
Norrtåg AB:s brev.
2. Beslutet gäller under förutsättning att Jämtlands läns landsting får ta ställning till
den faktiska kostnaden innan Norrtåg AB fattar tilldelningsbeslut i upphandlingen.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting kommer att finansiera sin del av den trafik som omfattas av den operatörsupphandling som Norrtåg avser att göra för kommande
trafikperiod i den omfattning och på det sätt som framgår av beskrivningen i
Norrtåg AB:s brev.
2. Beslutet gäller under förutsättning att Jämtlands läns landsting får ta ställning till
den faktiska kostnaden innan Norrtåg AB fattar tilldelningsbeslut i upphandlingen.
--------------------

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar att beslutspunkt 2 utgår.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på ekonomiutskottets förslag i punkt 1 och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting kommer att finansiera sin del av den trafik som omfattas av
den operatörsupphandling som Norrtåg avser att göra för kommande trafikperiod i den
omfattning och på det sätt som framgår av beskrivningen i Norrtåg AB:s brev.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

§ 136 Ändring av reglemente för patientnämnden och
vårdvalsnämnden (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. Eftersom regeringen har lagt en proposition till riksdagen i frågan kommer
landstinget med största sannolikhet att anslutas till lagen. Med hänsyn till det lämnade
styrelsen, efter förslag från styrgruppen för Region 2015, förslag till fullmäktige om
politisk organisation med anledning av ansökan. Styrelsen föreslog också att fullmäktiges
arbetsordning och reglementen för övriga nämnder ändras med hänsyn till ansökan.
Landstingsfullmäktige beslutade 2014-04-16, § 78 om politisk organisation med anledning av styrelsens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade i samband med detta att skicka förslaget till ändrat reglemente för patientnämnden till nämnden för yttrande. Patientnämnden har nu lämnat
yttrande över förslaget. Patientnämnden anser att nämndens förvaltningschef bör utses
av patientnämnden med hänsyn till att nämnden enligt den lagstiftning och de förarbeten som finns ska vara fristående och oberoende från de nämnder som har ansvar
för vården. Att förvaltningschefen utses av regiondirektören kan ifrågasättas utifrån
detta. Nämnden anser vidare att formulering från det gamla reglementet som inte längre
är befogad justeras, till exempel är meningen där det står att patientnämnden ska vara
kontaktorgan gentemot patientförsäkring och läkemedelsförsäkring. Vidare bör ändringar ske utifrån att förändringar skett bland andra berörda myndigheter i Sverige som
omnämns i reglementet. Patientnämnden ingår i en nationell samverkan med övriga
patientnämnder i Sverige och levererar gemensam statistik till olika myndigheter. Det är
med hänsyn till det nödvändigt med ärendesystem som kan samordnas med andra
patientnämnder. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är exempelvis enligt lag
ålagda att på ett systematiskt sätt tillvarata patientnämndens uppgifter och fler myndigheter är intresserade av uppgifterna så här sker och kommer att ske en stor utveckling
som patientnämnden behöver kunna möta. Att ha ett specifikt system utformat just för
patientnämndsverksamhet är viktigt även för att uppnå effektivitet och god arbetsmiljö.
Ett tillägg föreslås därför angående detta under punkten 2.5 Övrigt. Under punkten 4.4
Kallelser och handlingar föreslås en skrivning med tanke på att patientnämndens handlingar oftast innehåller känsliga personuppgifter.
Patientnämndens synpunkter har beaktats i förslaget till reglemente utom vad avser förslaget om tillägg i punkten 2.5. Det ursprungliga förslaget har tillkommit med anledning
av att styrelsen har getts uppgiften att svara för stöd och servicefunktioner, bland annat
administrativa stödsystem, i regionen, punkten 2.4 i styrelsens reglemente. Regleringen
bör med hänsyn till det behållas och nämnden får i förekommande fall hos styrelsen
begära att få använda andra system än de som styrelsen tillhandahåller.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

I ovannämnda fullmäktigebeslut beslutades också om ändring i reglementet för
vårdvalsnämnden. Vid översynen av arvodesreglerna med anledning av den nya politiska
organisationen konstateras att det räcker med en vice ordförande vårdvalsnämnden.
Reglementet för nämnden bör därför ändras så att regleringen av andre vice
ordföranden tas bort.
Eftersom riksdagen ännu inte fattat beslut bör beslutet villkoras med att riksdagen
bifaller propositionen.

Beslutsunderlag
Patientnämndens yttrande angående reviderat reglemente för nämnden
Reglemente för patientnämnden i region Jämtland Härjedalen, version 2
Reglemente för Vårdvalsnämnd 2015 – 2018, version 3

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reglemente för patientnämnden, version 2 antas.
2. Reglemente för vårdvalsnämnd 2015- 2018, version 3 antas.
3. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns
landsting ska omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reglemente för patientnämnden, version 2 antas.
2. Reglemente för vårdvalsnämnd 2015- 2018, version 3 antas.
3. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns
landsting ska omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

§ 137 Ändring i arvodesregler för förtroendevalda i
Jämtlands läns landsting (LS/386/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-23, § 184 om politisk organisation i Jämtlands
läns landsting efter 2014. Beslutet omfattade även arvodesregler för förtroendevalda i
Jämtlands läns landsting.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

Landstinget 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 201501-01.
Landstingsfullmäktige beslutade 2014-04-16, § 78 om ändringar i den politiska organisationen med anledning av ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret.
En regional utvecklings nämnd och ett Regionens samverkansråd tillsammans med
kommunerna i länet inrättades. Beslutet omfattade dock inte arvodesregler för ledamöter och ersättare i den regionala utvecklingsnämnden och samverkansrådet. Arvodesreglerna måste därför kompletteras med regler för detta samt i övrigt anpassas till
regionbildningen. Omfattningen på uppdraget för ordföranden i Region Jämtlands län
är 50 procent av en heltid. Med hänsyn till att nya uppgifter följer med övertagande av
det regionala utvecklingsansvaret bör omfattningen på uppdraget uppgå till 75 procent
av en heltid. För vice ordföranden bör uppdraget uppgå till 50 procent av en heltid.
Enligt arvodesreglerna begränsas arvode till heltid om uppdragen för en förtroendevald
sammanlagt överstiger heltid.
Förrättningsarvode och årsarvoden för deltidsuppdrag beräknas idag som procent av
arvode till landstingsstyrelsens ordförande förutom för ledamöter i landstingsstyrelsen
där arvodet räknas i procent av arvode till landstingsstyrelsens vice ordföranden.
Beräkningen av arvoden bör vara lika för alla arvoden varför förrättningsarvode och
årsarvode för deltidsuppdrag bör räknas utifrån arvodet till landstingsstyrelsens förste
vice ordförande. Detta innebär en sänkning av arvoderingen för andra uppdrag än
styrelseuppdrag. Arvodesreglerna har anpassats till detta.
Förslaget till ändringar i arvodesbestämmelserna bygger på den politiska organisation
som har beslutats med anledning av att landstinget vill få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Med hänsyn till de
stora förändringar i organisationen som beslutats finns anledning att inte alltför långt
fram i tiden göra en utvärdering av organisationen. En utvärdering bör därför göras
under år 2016.
Beredningen för demokrati och folkhälsa har lämnat en förfrågan till fullmäktiges
presidium om varför förlorad arbetsförtjänst inte utgår till ledamöter för inställda
konferenser. Frågan har aktualiserats då det i ledamöters frånvaro på arbetsplatser tagits
in vikarier vars tillsättning varit för sena att avboka. Fullmäktiges presidium har överlämnat frågan att besvaras i samband med översynen av arvodesreglerna.
Förtroendevald har enligt 4 kap § 12 kommunallagen rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Nuvarande arvodesregler begränsar rätten till förlorad arbetsförtjänst till situationer då
årsarvode som uppgår till högst 40 % av heltid eller förrättningsarvode utges. Även om
reglerna inte täcker alla situationer då förlorad arbetsförtjänst kan uppkomma får de
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-05-27--28

anses skäliga. Frågan som uppkommer i den specifika situation som beredningen
hänvisar till är en fråga i förhållande mellan arbetsgivaren och den förtroendevalde.
Möjligheten att återkalla en begäran om ledighet, som det är fråga om, kan se olika ut
hos olika arbetsgivare och kan vara reglerad i kollektivavtal. Enbart den omständigheten
att arbetsgivaren anställt vikarie på sådana villkor att vikariatet inte kan avbrytas om den
förtroendevalde inte behöver utnyttja en beviljad ledighet är inte skäl för att för att
landstinget ska ge ut ersättning. Den aktuella situationen förekommer sällan men det
kan finnas skäl för att möjlighet finns att ge ut ersättning i sådana fall. Arvodesreglerna
bör ändras för att detta ska vara möjligt.
Den förtroendevalde ska kunna styrka, med intyg från arbetsgivaren eller på annat godtagbart sätt, att en sådan situation förelegat att den förtroendevalde inte kunnat återkalla
den begärda ledigheten. Arvodesbestämmelserna innehåller inga regler om hur den förtroendevalde ska visa att rätt till ersättning föreligger. Arvodesbestämmelserna bör
kompletteras med sådana regler och dessa bör vara generellt utformade.

Beslutsunderlag
Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen
Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2014-04-01, § 40
Fråga från beredningen för demokrati och folkhälsa om omprövning av svar gällande
förlorad arbetsinkomst vid inställda konferenser

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen antas.
2. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns
landsting ska omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen antas.
2. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns
landsting ska omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (LS/1607/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag ekonomiutskottet 2014-05-08, § 48 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag Fullmäktiges presidium 2014-04-15 § 51 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 2003-06-18, § 115 om pensionsbestämmelse för förtroendevalda. Bestämmelserna var framtagna av dåvarande Landstingsförbundet. Sveriges
Kommuner och Landsting har nu tagit fram förslag till nya bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och
pensionsbestämmelser. Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för
utformningen av bestämmelserna som ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald
att förena arbetsliv och uppdrag. Bestämmelserna har därför anpassats till de pensionsoch omställningsavtal som gäller för anställda på arbetsmarknaden i övrigt.
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte
har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
De nya bestämmelserna innehåller inte samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL
eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
Bestämmelserna kräver beslut i landstinget för att gälla. De är avsedda att träda ikraft
2015 och gälla för förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014.
Landstingsfullmäktige gav 2013-11-26—27, § 227 fullmäktiges presidium i uppdrag att
ta fram förslag till beslut om nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda. Ett förslag till beslut har arbetats fram inom samordningskansliet i
samarbete med ekonomistaben.

Beslutsunderlag
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) – 2013-10-20
Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL
Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Tjänstemannaförslag
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL
med tillhörande bilaga antas.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Den förtroendevalde ska för att komma i fråga för aktiva omställningsinsatser
vara anmäld till arbetsförmedlingen och aktivt söka annan försörjning.
3. De omställningsåtgärder som erbjuds de förtroendevalda motsvarar de åtgärder
som kan erbjudas till anställda i landstinget vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
4. Regionstyrelsen är pensionsmyndighet för omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT

Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL
med tillhörande bilaga antas.
2. Den förtroendevalde ska för att komma i fråga för aktiva omställningsinsatser
vara anmäld till arbetsförmedlingen och aktivt söka annan försörjning.
3. De omställningsåtgärder som erbjuds de förtroendevalda motsvarar de åtgärder
som kan erbjudas till anställda i landstinget vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
4. Regionstyrelsen är pensionsmyndighet för omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL.
-------------

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139 Ändring av reglerna för stöd till de politiska
partierna i Jämtlands läns landsting (LS/701/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-05-08, § 49 Ändring av reglerna för
stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen.

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat om ändring av reglerna i kommunallagen om kommunalt partistöd. Ändringen innebär att det ställs krav på att ett parti ska ha mandat i fullmäktige för
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen för att ha rätt till partistöd.
Vidare ges det möjlighet för fullmäktige att besluta att partistöd endast ska ges för de
mandat vilket en vald ledamot är fastställd. Det ställs också krav på att partierna till
landstinget ska redovisa att partistödet använts för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin. Fullmäktige ges möjlighet att besluta att inte betala ut partistöd
till parti som inte lämnat redovisning i tid. Fullmäktige ska också årligen besluta om
partistöd.
Partier bör inte få partistöd för mandat som inte har besatts. Fullmäktige bör därför
besluta att partistöd endast ska ges för mandat för vilka ledamot utsetts. Inte heller bör
partistöd betalas ut till partier som inte uppfyller sin lagstadgade redovisningsskyldighet.
Reglerna för stöd till de politiska partierna har ändrats med hänsyn till detta och i övrigt
anpassats till lagändringen och till regionbildningen.

Beslutsunderlag
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär14:12 Nya regler i kommunallagen om
kommunalt partistöd
Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen antas.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen antas.

§ 140 Regler för stöd till politiska sekreterare i Jämtlands
läns landsting (LS/702/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-05-08, § 50 Regler för stöd till
politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen.

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat om ändring av reglerna i kommunallagen om kommunalt partistöd. Ändringen innebär bland annat att ersättning för kostnader för politisk sekreterare
inte ska beaktas vid bestämmande av partistödet. Reglerna bör därför flyttas från
reglerna för partistöd till ett eget regelverk. Någon förändring av reglerna i sak föreslås
inte men de har anpassats med hänsyn till regionbildningen. Ett förslag till regler har
upprättats inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Regler för stöd till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler för stöd till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen antas.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler för stöd till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler för stöd till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen antas.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 141 Revidering av Riktlinjer för arbetet med säkerhet
för förtroendevalda vid hot och våld (LS/628/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2014-04-15, § 50 Säkerhet för
förtroendevalda vid hot och våld.

Ärendebeskrivning
Samordningskansliet fick i oktober 2013 i uppdrag av fullmäktiges presidium att revidera
dokumenten ”Säkerhet vid landstingsfullmäktiges sammanträden” och ”Säkerhet
förtroendevalda vid hot och våld”.
Revideringen innebär att rutinerna är sammanförda till ett dokument och behandlar hot
och våld mot förtroendevalda i större utsträckning än tidigare och inte bra hot riktat
mot möten med fullmäktige. Ett tydligare ansvar har lagts på respektive parti och
gruppledare samt enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö för hanteringen av en
inträffad händelse. Rutinen innehåller instruktioner för praktisk hantering av händelser i
perspektiven före, under och efter.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för arbetet med säkerhet förtroendevalda vid hot och våld
Avvikelserapport bilaga 1

Tjänstemannaförslag
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
1. Riktlinjer för arbetet med säkerhet förtroendevalda vid hot och våld antas.
2. Rutinerna ”Säkerhet vid landstingsfullmäktiges sammanträden” och ”Säkerhet
förtroendevalda vid hot och våld” upphör att gälla.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige

1. Riktlinjer för arbetet med säkerhet förtroendevalda vid hot och våld antas.
2. Rutinerna ”Säkerhet vid landstingsfullmäktiges sammanträden” och ”Säkerhet
förtroendevalda vid hot och våld” upphör att gälla.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.

§ 142 Hälsoval 2015 - Komplettering av förfrågningsunderlag Kapitel 5 (LS/1867/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade vid mötet den 11-12 februari 2014 om förfrågningsunderlag för Hälsoval Jämtlands län gällande år 2015 med undantag för kapitel 5 som
avser uppföljning och utvärdering. Enligt beslut ska detta redovisas som ett separat
ärende i samband med fullmäktigemötet i juni 2014.
I förfrågningsunderlag för Hälsoval Jämtlands län 2015 punkt 4.3.3 framgår att vårdgivarna i de fall de representerar hela primärvården i nationella, regionala och lokala
grupper ersätts med 500 kr per timme. Ersättningen avser alla yrkesgrupper. Synpunkter
har framkommit att kompensationen inte täcker kostnader vid frånvaro av läkare.
Därför föreslås en ändring i ersättningen motsvarande 600 kronor för läkare och 400
kronor för övrig personal. Ersättningen betalas ut till berörd vårdenhet.

Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag Hälsoval 2015 Kapitel 5 Uppföljning och utvärdering

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Kapitel 5 Uppföljning och utvärdering i förfrågningsunderlaget Hälsoval
Jämtlands län fastställs.
2. Ersättning till vårdgivare inom hälsoval för deltagande där utförare representerar
primärvård i nationella, regionala och lokala grupper ändras till 600 kr för läkare
och 400 kronor för övriga personalgrupper.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Kapitel 5 Uppföljning och utvärdering i förfrågningsunderlaget Hälsoval
Jämtlands län fastställs.
2. Ersättning till vårdgivare inom hälsoval för deltagande där utförare representerar primärvård i nationella, regionala och lokala grupper ändras till 600 kr
för läkare och 400 kronor för övriga personalgrupper.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 143 Översyn av Hjälpmedelspolicy (LS/1513/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från beredningen för vård och rehabilitering 2014-03-20, § 5
Översyn av hjälpmedelspolicy.

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-17, § 167 p 12 att ge beredningen för vård och
rehabilitering i uppdrag att göra en översyn av hjälpmedelspolicyn. Uppdraget var en
följd dels av den översyn av landstingets policys som gjordes 2012 och dels till följd av
reglerna om regelbunden översyn av policys.
Hjälpmedelspolicyn är en gemensam policy mellan landstinget och kommunerna i länet
och den antogs av landstingsfullmäktige och fullmäktige i länets kommuner under 2007.
Under 2010 antog landstinget och kommunerna gemensamma definitioner och direktiv
för egenansvar och hjälpmedel samt sortimentsöversyn. Underlagen för besluten 2010
arbetades fram gemensamt mellan landstinget och länets kommuner i Hjälpmedelsprojektet.
Beredningen fick kännedom att Sociala vård och omsorgsgruppen beslutat 2011-05-06
ge i uppdrag till beredningsgruppen – fredagsgruppen att följa upp policyn, en tillbakablick och till hösten 2011 ge återkoppling till Sociala vård och omsorgsgruppen. Beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor, som har till uppgift att bereda ärenden till Gemensamma nämnden för upphandling lagerhållning och distribution mm började arbeta med
uppdraget. Beredningsgruppen såg i det arbetet att en översyn av policyn behövde göras
och tog upp frågan i gemensamma nämnden. Ett förslag till reviderad hjälpmedelspolicy
togs också fram av beredningsgruppen. Nämnden beslutade att utse en arbetsgrupp
bestående av ledamöter i nämnden och beredningsgruppens ordförande som fick i uppdrag att förbereda och eventuellt påbörja arbetet med uppföljning av policyn. Nämnden
behandlade ärendet vid ett flertal möten under 2012 och 2013.
Beredningen för vård och rehabilitering avvaktade resultatet av det arbete som pågick i
den gemensamma nämnden. Nämnden har dock inte tagit ställning till något förslag till
reviderad policy. Beredningen beslutade dock 2013-12-16, § 135 att godkänna förslaget
till reviderad hjälpmedelspolicy och att sända den på remiss till länets kommuner, landstinget, de politiska partierna i landstingsfullmäktige och landstingets olika råd. Beslutet
har ännu inte verkställts.
Det arbete med översynen som gjort har inte kommit så långt att det är klart för beslut.
Ytterligare avstämning i frågan måste göras med kommunerna. En översyn behöver
också göras av gemensamma definitioner och direktiv för egenansvar och hjälpmedel
samt sortimentet. Även avgiftsfrågor behöver diskuteras. Vidare ligger det på riksdagens
bord en proposition, Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel (prop
Justerandes sign

Justerandes sign
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2013/14:67). Med hänsyn till detta behöver en samlad översyn göras i samverkan med
kommunerna. Med hänsyn till omfattningen på arbetet kommer inte beredningen att
kunna fullfölja uppdraget. Frågan bör i stället hanteras av de nyvalda fullmäktigen i
landstinget och kommunerna som får formulera ett nytt uppdrag. Nuvarande ärende
bör därför avskrivas från vidare handläggning.
Med hänsyn till det som anförts bör beredningens beslut om remiss upphävas.

Förslag till beslut

1. Beredningen för vård och rehabiliterings beslut 2013-12-16, § 135 om reviderad
hjälpmedelspolicy upphävs.
2. Beredningen för vård och rehabilitering föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Beslut av beredningen för vård och rehabilitering

1. Beredningen för vård och rehabiliterings beslut 2013-12-16, § 135 om reviderad
hjälpmedelspolicy upphävs.
2. Beredningen för vård och rehabilitering föreslår landstingsfullmäktige

Ärendet avskrivs från vidare handläggning.
----------------

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 144 Översyn av Hjälpmedelspolicy 2015 (LS/772/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning
och distribution av sjukvårdsprodukter 2014-04-25, § 18 Översyn av
Hjälpmedelspolicy.

Ärendebeskrivning
Gemensamma nämnden påtalar behovet av att en översyn av Hjälpmedelspolicyn bör
ske. Översynen bör ske med alla kommuner inblandade redan tidigt i beredningsfasen
och bör omfatta inte bara policyn utan även gällande regelverk som beslutades 2010.
Inriktningen bör vara att ha ett gemensamt regelverk för kommunerna och landstinget
även fortsättningsvis och att regelverket utformas så att det blir praktiskt hanterbart.
Justerandes sign

Justerandes sign
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NÄMNDEN BESLUTAR

att Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen i samverkan med kommunerna i länet får i uppdrag att göra en
översyn av Hjälpmedelspolicyn och gällande regelverk. Översynen bör påbörjas i början
av 2015.
-----------------Översynen innefattar följande dokument
- Hjälpmedelspolicy – reviderad policy för hjälpmedelsverksamheten inom
Jämtlands kommuner och landsting (LS/463/2007)
- Definitioner och direktiv för egenansvar och hjälpmedel (LS/1513/2009)
- Sortimentsöversyn 2009 (LS/1513/2009)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker nämndens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker nämndens förslag.

§ 145 Svar på medborgarförslag från Emma och Gunnar
Hagqvist om att införa Preimplantatorisk genetisk
diagnostik (PGD) (LS/542/2013)
Ärendebeskrivning
Emma och Gunnar Hagqvist har lämnat in ett medborgarförslag om att införa Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD). Vid landstingsfullmäktiges sammanträde 11-12
februari fick landstingsstyrelsen anstånd med att besvara medborgarförslaget till juni
2014. Anledningen var att ärendet skulle omarbetas med hänsyn till kommande beslut i
Norrlandstingens regionförbund om revidering av riktlinjerna för PGD.
Preimplantatorisk genetisk diagnostik PGD är en teknik som kan användas i samband
med IVF för att underlätta för personer med känd genetisk sjukdom att få barn som
genetiskt är fria från sjukdomen.
Resursåtgången för att genomföra PGD är avsevärt större än vid konventionell IVF
med sämre resultat och antalet behandlingar, för att ge paret en rimlig chans till ett barn,
är betydligt fler.
Frågan om PGD har tidigare varit aktuell inom såväl Jämtlands läns landsting som inom
Norra regionen. Chefssamrådet för gynekologi och obstetrik har efter diskussion
Justerandes sign
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rekommenderat att inte införa PGD som metod inom Norra sjukvårdsregionen . Med
ledning av detta togs januari 2009 beslut i Norrlandstingens Regionförbund om att inte
införa PGD (LS/35/2009) – ett beslut som Jämtlands läns landsting för närvarande
följer.
Det har dock förts nya diskussioner i chefssamrådet för gynekologi och obstetrik om att
göra revideringar av riktlinjerna. Diskussion om ändrade riktlinjer förs även i direktionen för Norrlandstingens regionförbund. Dessa diskussioner kan på sikt komma att
förändra rekommendationerna från Norrlandstingens regionförbund.
Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund fattade 2013-12-04, § 74,
beslut om att återremittera frågan för komplettering med uppgifter om villkoren
beträffande PGD i övriga Sverige.
På nationell nivå har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bett Vävnadsrådet att ta
fram ett förslag till rekommendationer kring assisterad befruktning. Vävnadsrådet är ett
nationellt råd under SKL som arbetar med frågor om donation och transplantation.
Förslaget ska skickas ut på remiss innan beslut fattas i SKL:s sjukvårdsdelegation. Om
förslaget leder till en rekommendation och om norrlandstingen sedan väljer att följa
denna rekommendation påverkar det även frågan om PGD. Norrlandstingens förbundskansli kommer att ta upp frågan om PGD igen när den nationella beredningen är
slutförd.
För närvarande medger de befintliga rekommendationerna inte Jämtlands läns landsting
att erbjuda PGD varför medborgarförslaget bör avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Emma och Gunnar Hagqvist har lämnat in ett medborgarförslag
om att införa Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD).

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146 Svar på motion från Susanné Wallner (M) om
möjlighet till intäkter genom att sälja rehabilitering som
finns på reumatologen (LS/1644/2013)
Ärendebeskrivning
Susanné Wallner har lämnat en motion om att marknadsföra och skapa intäkter för
landstinget genom att sälja rehabilitering som finns på reumatologen. Motionären
hänvisar till Dagrehab, som är en verksamhet som bedrivits vid Remonthagen fram till
hösten 2013. Verksamheten lades ner på grund av lägst prioriteringsordning samt
resursbrist.
Dagrehabs verksamhet hade till syfte att erbjuda individuellt anpassad rehabilitering för
patienter med en inflammatorisk reumatisk diagnos. Rehabiliteringen bedrevs med
samlade teaminsatser utifrån en rehabiliteringsplan med patientens egna specifika mål.
Patienten erbjuds idag polikliniska besök.
Reumatologmottagningen har idag en utmaning att klara av att hantera den efterfrågan
på vård som ställs av länets egna patienter. Att sälja vård till andra landsting skulle kräva
en utökning av bemanningen, samt ett krav att återigen erbjuda våra patienter samma
utbud. En försäljning av tjänster torde inte kunna kompensera för den ökade kostnaden.

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

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Susanné Wallner (M) yrkar bifall till motionen.

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Susanné Wallner och Lars-Erik Bergman (båda M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Susanné Wallners yrkande.

§ 147 Begäran om uppskov med svar på motion från Berit
Johansson (C) om Arbetsgivare för anhöriga - att skapa
en anhörigvänlig arbetsplats (LS/1657/2013)
Ärendebeskrivning
Berit Johansson (C) har lämnat in en motion om Arbetsgivare för anhöriga - att skapa
en anhörigvänlig arbetsplats.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 26-27 november fördelat motionen
till landstingsstyrelsen och motionen ska besvaras senast juni 2014. Landstingsstyrelsen
har i sin tur fördelat motionen till personalpolitiska utskottet. Ärendet är inte färdigberett för behandling i styrelsen och därför måste styrelsen begära uppskov med svar på
motionen till landstingsfullmäktige 13-14 oktober.

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

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen begär uppskov med svar på motionen och att ärendet
behandlas i landstingsfullmäktige senast 13-14 oktober.
2. Personalpolitiska utskottet får i uppdrag att ta fram ett svar på motionen senast
till landstingsstyrelsens sammanträde 25 september.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen begär uppskov med svar på motionen och att ärendet
behandlas i landstingsfullmäktige senast 13-14 oktober.
2. Personalpolitiska utskottet får i uppdrag att ta fram ett svar på motionen senast
till landstingsstyrelsens sammanträde 25 september.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148 Informationer
Tisdag 27 maj
- Luftburen ambulansvård inkl. interreg helikopter (Ingela Jönsson)
- Riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer (Helge Jonsson, Mikael
Ferm och Marit Nilsson)
-

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning 2015-2025 (Ingela
Jönsson)

-

Svar på remiss Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
och socialtjänst (Nina Fållbäck-Svensson)

-

Svar på remiss Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer
med könsdysfori (Nina Fållbäck-Svensson)

-

Svar på remiss om Socialstyrelsens förslag om vaccination mot hepatit B (Anna
Lundmark och Maria Omberg)

-

Svar på remiss: Klimatstrategi för Jämtlands län 2014-2020 (Åsa Paletun)

-

Svar på landstingets revisorers granskning av kvalitetsregistren i kvalitetsarbetet
(Majvor Enström och Nina Fållbäck-Svensson)

-

Internationella frågor (Robert Uitto, Monalisa Norrman och Thomas
Andersson)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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