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§ 149 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

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 150 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
2014 (LS/4/2014)
Likviditetsrapport presenteras av Karin Jonsson, ekonomidirektör.
Landstingsplan/Regionplan 2015-2017 presenteras av Ingela Jönsson, planeringschef
och Karin Jonsson, ekonomidirektör.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 151 Svar på remiss: Förslag till reviderat riksavtal för
utomlänsvård (LS/561/2014)
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett Jämtlands läns landsting tillfälle att
yttra sig över förslaget till reviderat riksavtal för utomlänsvård. Yttrandet ska vara SKL
tillhanda senaste den 1 juli 2014.
De föreslagna revideringarna är främst en anpassning till regeringens proposition
2013/14:106 Patientlag. Den del i den kommande patientlagen som har varit den
centrala utgångspunkten för översynen av riksavtalet är förslaget om att patienten ska
ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i
hela landet. Landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård vidgas således till att också
gälla patienter som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.
En patient kommer att kunna välja utförare, antingen en offentlig aktör eller en privat
utförare som har avtal med landstinget. Den sistnämnda behöver således vara
upphandlad av landstinget enligt lagen (2007:109) om offentlig upphandling, LOU,
alternativt godkänd inom ett så kallat valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem, LOV. De avtal som landstingen tecknar med privata vårdgivare efter
Justerandes sign
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lagens ikraftträdande måste utformas för att gälla alla patienter som landstinget ansvarar
för, dvs. även patienter från andra landsting.
Inriktningen är att det nya riksavtalet träder ikraft den 1 januari 2015.
Yttrandet är utarbetat av planerings- och beställarstaben.

Beslutsunderlag
Remiss: Förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård (missiv)
Förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård
Sammanfattning - Förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård
Förslag till svar på remiss Förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård

Landstingsdirektörens förslag
Svar på remiss, Förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård, lämnas till Sveriges
kommuner och landsting enligt upprättat förslag.

Yrkanden
Berit Johansson (C) yrkar följande:
I reviderat riksavtal för utomlänsvård, under listning inom primärvården, lyfta in
rehabiliterings- och eftervårdsansvaret vid utomlänsvård.”

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

Svar på remiss, Förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård, inklusive antaget tillägg
lämnas till Sveriges kommuner och landsting enligt upprättat förslag.

§ 152 Likviditetsrapport (LS/250/2014)
Ärendebeskrivning
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under perioden 201401-01—2014-04-30 för landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt
pensionsåtagande och pensionsportfölj.

Beslutsunderlag
Likviditetsrapport 2014-04-30

Landstingsdirektörens förslag
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

TILL FULLMÄKTIGE
§ 153 Landstingsplan/Regionplan 2015-2017
(LS/1811/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstingsfullmäktige fastställer övergripande mål och inriktning för
verksamheten. Det har hittills gjorts genom att besluta om en landstingsplan. Inför 2015
har istället har en motsvarande landstingsplan/regionplan 2015-2017 för Region
Jämtland Härjedalen upprättats. Det beror på att Jämtlands läns landsting övertar det
regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet och bildar region med direktvalt
regionfullmäktige från 1 januari 2015. Den förslagna landstingsplanen/regionplanen
beslutas av landstingsfullmäktige fram till dess att ett regionfullmäktige finns på plats.
Landstingsplanen/regionplanen innehåller övergripande vision, strategiska mål och
ekonomiska ramar för verksamheten samt en budget för det närmaste året.
Regionstyrelsen och nämnderna fastställer i sin tur verksamhetsplaner med budget och
uppföljningsplan. Verksamhetsplanerna innehåller framgångsfaktorer som konkretiserar
målen i landstingsplanen/regionplanen och beskriver vad respektive styrelse eller nämnd
ska arbeta med för att verkställa det uppdrag som fullmäktige har beslutat om. I nästa
steg upprättas regiondirektörens verksamhetsplan och verksamhetsplaner för
förvaltningschefer, som innehåller strategiskt viktiga utvecklingsområden och
resultatmått.
Landstingsplanens budgeterade resultat för planperioden uppgår totalt till 65,5 miljoner
kronor, fördelat på år 2015 21,1 miljoner kronor, år 2016 23,1 miljoner kronor och år
2017 21,3 miljoner kronor. Landstingsplanen bygger på oförändrade avgifter,
oförändrad landstingsskatt och bättre finansiering än tidigare år då skattetillväxten i riket
ökar och utjämningssystemet förändrats positivt för Jämtlands län. De ökade intäkterna
motverkas dock av kraftigt ökade pensionskostnader under planperioden Det
budgeterade resultatet kommer inte att räcka för att återställa det balanserade
underskottet från tidigare år som totalt uppgår till 187,3 mkr.
Verksamhet och kostnader inprioriteras år 2015 för 26,8miljoner kronor. För NUSavtalet har beloppet ökats med 5 miljoner kronor medan Leansatsningen sänkts med 1
miljon kronor. Resterande rader avser nya inprioriteringar.
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Inprioriteringar i Landstingsplan 2015-2017, tkr
2015 2016 2017
NUS (Höjd prisnivå)
5 000 5 000 5 000
Pott "teknisk utveckling (enl LUP) 2 000 2 000 2 000
Nationalmuseum Norr
1 066 1 066 1 066
Jamtli, utökat driftbidrag
500
Varumärkesbyte Regionen
3 500
Skyltbyten Regionen
2 000
Strålkanon på Akademiska
2 700 2 700 2 700
Cosmic
6 000 6 000 6 000
Konkurrensneutralitet Hälsoval
1 000
Höjd OH-ersättning Hälsoval
110
110
110
Budgetäskande Länstrafiken
1 940 1 940 1 940
Mobimed i ambulans
718
718
718
Onkologisk kompetens
720
720
720
SUMMA i Motseddas budget
26 754 20 254 20 754
Verksamheten prognostiserar år 2014 ett underskott på ca hundra miljoner kronor.
Detta är inte beaktat i det budgeterade resultatet utan kommer att mötas med åtgärder
som beskrivs i Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (Dnr
LS/1810/2013) som under planperioden förväntas ge kostnadssänkningar på 100
miljoner kronor fördelat med 2 miljoner kronor år 2015, 58 miljoner kronor år 2016 och
ytterligare 40 miljoner kronor år 2017. Till det kommer förväntade intäktsökningar på
ytterligare cirka tjugo miljoner kronor år 2015.
Den kontinuerliga uppföljningen sker genom månadsrapporter, delårsbokslut per april
och augusti samt årsbokslut till styrelse och nämnder. Regionfullmäktige behandlar
delårsbokslut och årsbokslut. Samtliga uppföljningar inkluderar en ekonomisk
helårsbedömning.
Landstingsplanen/Regionplanen har till viss del beaktat regionbildningen. Under
målområdet samhälle finns exempelvis flertalet mål kopplat till det regionala
utvecklingsuppdraget. Just nu pågår dock ett intensivt arbete med att förbereda för
regionbildningen. I det arbetet ingår bland annat att ännu tydligare sammanföra de olika
sakområdena i planen. Det kommer att vara klart till dess att den reviderade versionen
ska behandlas i regionfullmäktige under november 2014.
Landstingsskatten uppgår till 10,85 kr för år 2014. Beslut om skatteväxling av
kollektivtrafiken år 2015 kommer under juni månad att fattas av landstingsfullmäktige
och länets kommuner. Beslutet innebär en revidering av skattesatsen. Förslaget är en
höjning med 35 öre, vilket skulle innebära att landstingsskatten 2015 höjs till 11.20 kr.
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Beslutsunderlag
Landstingsplan/Regionplan 2015-2017 för Region Jämtland Härjedalen

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsplan/Regionplan 2015-2017 för Region Jämtland Härjedalen antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsplan/Regionplan 2015-2017 för Region Jämtland Härjedalen antas.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet.
Anna Hildebrand (MP)lämnar följande reservation:
Jag reserverar mig mot föreslagen skattesats, vilken Miljöpartiet vidhåller ska höjas med
25 öre. Detta under förutsättning, och med en förhoppning om, att villkoren och
styrmedel ändras för hälso- och sjukvården från en nyvald regering.

Protokollsanteckning
Thomas Andersson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Centerpartiet kommer att yrka på Centerpartiets eget förslag till budget vid
landstingsfullmäktiges sammanträde 17-18 juni.
Christer Siwertsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna kommer att yrka på Moderaternas eget förslag till budget vid
landstingsfullmäktiges sammanträde 17-18 juni.

§ 154 Ansökan om ekonomiska medel för etablering av
Nationalmuseum Norr på Jamtli (LS/269/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-05-08, § 44 Ansökan om
ekonomiska medel för etablering av Nationalmuseum Norr på Jamtli.

Ärendebeskrivning
Jamtli inkom 2014-02-14 med en ansökan om ekonomiska medel för etablering av
Nationalmuseum Norr på Jamtli. I ansökan anges fördelarna med denna etablering.
Kvalitetsupplevelser med konst och design stärker Jamtlis, Östersunds och Jämtlands
Justerandes sign
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läns attraktionskraft i vid bemärkelse. Nationalmuseum är ett av de starkaste
varumärkena i den svenska museivärlden. Att få sätta samman det med Jamtli och
Östersund, innebär en förstärkning av Jamtlis varumärke som Norrlands mest angelägna
museum och av Östersund som kulturstad.
I ansökan anges att bygget och etableringen har kostnadsberäknats till 40 miljoner
kronor, och den årliga driftkostnaden till 9 miljoner. Jamtli ansöker om 3 200 000
kronor från landstinget till etableringen av Nationalmuseum Norr fördelat över åren
2015-2017 och ett permanent ökat driftbidrag på 500 000 kr från och med 2017. En
ansökan med samma belopp har också lämnats till Östersunds kommun.
Förväntningar finns på statsbidrag som förhoppningsvis beslutas i anslutning till statens
budget hösten 2014.
Näringslivet och andra privata aktörer förväntas bidra med drygt 9 miljoner kronor.
Östersunds kommun kommer att behandla ansökan i budgetberedning i juni och
därefter i kommunstyrelsen i augusti och kommunfullmäktige i september.

Beslutsunderlag
Ansökan om ekonomiska medel för etablering av Nationalmuseum Norr på Jamtli.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget beviljar Jamtli 3 200 000 kr för etablering av Nationalmuseum Norr
fördelat över åren 2015-2017, under förutsättning av positiva beslut från
samtliga övriga finansiärer.
2. Landstinget beviljar Jamtli ett utökat driftbidrag med 500 000 kr från och med
2017, under förutsättning att Östersunds kommun fattar motsvarande beslut.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget beviljar Jamtli 3 200 000 kr för etablering av Nationalmuseum Norr
fördelat över åren 2015-2017, under förutsättning av positiva beslut från
samtliga övriga finansiärer.
2. Landstinget beviljar Jamtli ett utökat driftbidrag med 500 000 kr från och med
2017, under förutsättning att Östersunds kommun fattar motsvarande beslut.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget beviljar Jamtli 3 200 000 kr för etablering av Nationalmuseum
Norr fördelat över åren 2015-2017, under förutsättning av positiva beslut från
samtliga övriga finansiärer.
2. Landstinget beviljar Jamtli ett utökat driftbidrag med 500 000 kr från och med
2017, under förutsättning att Östersunds kommun fattar motsvarande beslut.

§ 155 Beslut om medel för varumärkesarbete inför
regionbildningen (LS/682/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-05-08, § 45 Beslut om medel för
varumärkesarbete inför regionbildningen.

Ärendebeskrivning
Bildandet av Region Jämtland Härjedalen 2015 kräver ett antal kommunikationsinsatser.
Det handlar bland annat om en ny grafisk profil inklusive ny logotype, ett integrerat
intranät och en regional webbplats. Dessutom krävs insatser för intern information,
extern marknadsföring, pressinformation med mera.
För att säkra framtida rekrytering och samtidigt få kompetenta medarbetare att vilja
arbeta kvar krävs även ett strategiskt varumärkesarbete för den nya organisationen. Det
är av avgörande betydelse att en organisationen upplevs som välkänd, omtyckt och
intressant ur såväl ett förtroendeperspektiv som ett kompetensperspektiv.
Utvecklingen av organisationens egen kompetens - och stoltheten över densamma - går
hand i hand med både regionens attraktionskraft och samhällsnytta och kan bidra till att
nedanstående vision om regionens framtida position blir framgångsrik:
”En synligare region, en samlad region som vill tänka nytt, kan ta mer plats och bli mer
synlig och definierad i omvärlden, både nationellt och internationellt. Självförtroende
och självbild stärks.”
(ur projektplanen för regionbildning, antagen av landstingsstyrelse och regionstyrelse)
Styrgruppen för regionbildning beslutade i mars 2014 att i detta kommunikationsarbete
nyttja landstingets och regionförbundets befintliga kompetenser så långt det är möjligt
och att använda externt stöd enbart där intern kompetens saknas. Det innebär att
ordinarie och löpande arbetsuppgifter till viss del måste utföras av upphandlade
leverantörer till landstinget.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Beslutsunderlag för varumärkesarbete, region 2015

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. För arbetet med varumärkesarbetet under år 2014 avsätts 500 000 kronor.
Pengarna tas inom anslaget för motsedda kostnader.
2. För arbetet med varumärkesarbete år 2015 föreslås landstingsfullmäktige avsätta
3,5 miljoner kronor i landstingsplanen 2015-2017. För arbetet med utbyte av
skyltar år 2015 föreslås landstingsfullmäktige avsätta 2 miljoner kronor i
landstingsplanen 2015-2017.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. För arbetet med varumärkesarbetet under år 2014 avsätts 500 000 kronor.
Pengarna tas inom anslaget för motsedda kostnader.
2. För arbetet med varumärkesarbete år 2015 föreslås landstingsfullmäktige avsätta
3,5 miljoner kronor i landstingsplanen 2015-2017. För arbetet med utbyte av
skyltar år 2015 föreslås landstingsfullmäktige avsätta 2 miljoner kronor i
landstingsplanen 2015-2017.

Yrkanden

Finn Cromberger (FP) yrkar följande ändring i punkt 2:
”För varumärkesarbete avsätts 2 miljoner kronor 2015-2017. Till skyltbyte avsätts 1,5
miljoner kronor 2015-2017.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag punkt 1 och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag punkt 2 och Finn
Crombergers yrkande och finner ekonomiutskottets förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. För arbetet med varumärkesarbetet under år 2014 avsätts 500 000 kronor.
Pengarna tas inom anslaget för motsedda kostnader.
Justerandes sign
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2. För arbetet med varumärkesarbete år 2015 föreslås landstingsfullmäktige
avsätta 3,5 miljoner kronor i landstingsplanen 2015-2017. För arbetet med
utbyte av skyltar år 2015 föreslås landstingsfullmäktige avsätta 2 miljoner
kronor i landstingsplanen 2015-2017.

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

§ 156 Översyn av riktlinjer för användning av
förtroendevaldas datorer (LS/1146/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2014-05-14, § 54 Översyn av
riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer.

Ärendebeskrivning
Förtroendevalda i Jämtlands läns landsting har sedan 1997 haft möjlighet att använda en
av landstinget ägd dator för sina uppdrag inom landstinget. Erfarenheterna från de
första årens användning av datorerna föranledde landstingsfullmäktige att den 10
oktober 2001, § 139 att anta riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer.
Landstingsfullmäktige gav 2012-06-19-20, § 119, 3. den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014, i uppdrag att se över riktlinjerna för
användning av förtroendevaldas datorer, med hänsyn till den tid som gått sedan riktlinjerna fastställdes och den utveckling som skett inom informationshantering sedan
riktlinjerna antogs.
De bärande idéerna bakom beslutet att tillhandahålla datorer är fortfarande giltiga även
om utvecklingen gjort vissa av syftena överflödiga. Annan utrustning än dator bör
kunna tillhandahållas om det bedöms bättre uppnå syftena med tillhandahållandet och
inte är mer kostnadskrävande.
Riktlinjer för användningen bör med hänsyn till detta avse den utrustning som tillhandahålls som förutom dator kan vara läsplattor och mobiltelefoner. Riktlinjerna bör
också ta sikte på de krav på informations- och IT-säkerhet som gäller enligt landstingets
beslut för en säker användning av utrustningen.
Ett förslag till nya riktlinjer har tagits fram av samordningskansliet i samarbete med
staben för E-hälsa och IT.
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för användning av IT-utrustning som landstinget tillhandahåller de
förtroendevalda för det politiska uppdraget.

Tjänstemannaförslag
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Riktlinjer för användning av IT-utrustning som landstinget tillhandahåller de
förtroendevalda för det politiska uppdraget antas.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT

Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Riktlinjer för användning av IT-utrustning som landstinget tillhandahåller de
förtroendevalda för det politiska uppdraget antas.
------------I den nya nämndorganisationen bör styrelse-/nämndordförande kunna fatta beslut om
avvikelse från reglerna. Reglerna bör därför ändras vad avser vem som fattar beslut om
avsteg från reglerna. Under punkten 6 bör därför fullmäktiges presidium ersättas med
styrelse-/nämndordförande.

Landstingsdirektörens förslag

1. Under punkten 6 i Riktlinjer för användning av IT-utrustning som landstinget
tillhandahåller de förtroendevalda för det politiska uppdraget ersätts fullmäktiges
presidium med styrelse-/nämndordförande.
2. Landstingsstyrelsen tillstyrker i övrigt fullmäktiges presidiums förslag.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums
förslag.

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

1. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Under punkten 6 i Riktlinjer för användning av IT-utrustning som landstinget
tillhandahåller de förtroendevalda för det politiska uppdraget ersätts
fullmäktiges presidium med styrelse-/nämndordförande.
2. Landstingsstyrelsen tillstyrker i övrigt fullmäktiges presidiums förslag.
Justerandes sign
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Reservation
Finn Cromberger (FP) lämnar följande reservation:
”Jag reserverar mig då beslutet är osolidariskt och etiskt förkastligt. Det innebär ett A
och ett B-lag inom politiken samtidigt som det gör tjänstemannakåren till C-lag.
Dessutom tillåter ekonomin inte detta.”

§ 157 Verktyg till stöd för förtroendevaldas arbete i
regionuppdraget (LS/624/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2014-05-14, § 55 Verktyg till stöd för
förtroendevaldas arbete i regionuppdraget.

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 1996-04-24 --25, § 96 om projekt demokrati 2000.
Projektet innebar att bärbara datorer ställa till förfogande för fullmäktiges ledamöter och
att ledamöterna utbildades i datorkunskap. Datorerna var utrustade med programvaror
för ordbehandling och kalkyl samt kommunikation. Landstingets revisorer och patientnämndens ledamöter anslöts senare till projektet.
Målet med projektet var att skapa möjligheter för att utveckla och effektivisera de förtroendevaldas uppdrag. Syftet var att ge politikerna bra beslutsunderlag, skapa bra
beslutstöd för politikerna, skicka handlingar till politikerna och för den enskilde
politikern rationalisera sitt eget arbete.
De förtroendevalda skulle kunna öka kontaktytorna mot andra och minska tiden för
rutiner. Mediet skulle också kunna vara en del i utvecklingen av nya former för politiskt
arbete. Här tänkte man i första hand på att skapa arenor att föra politisk debatt på. Målet
var således mera tid till politik genom snabbare och lättillgängligare information och
snabbare kontakt med andra. För landstinget skulle investeringen i datorerna medverka
till att uppnå landstingets vision "God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands
län".
Ett av målen med projektet var att landstinget skulle tillhandahålla handlingar till möten
elektroniskt. Landstinget har ännu inte nått dit även om flera av landstingets organ
under ett antal år har distribuerat handlingar elektroniskt.
De bärande idéerna bakom beslutet att tillhandahålla datorer är fortfarande giltiga även
om utvecklingen gjort vissa av syftena överflödiga. Samhällsutvecklingen och den
tekniska utvecklingen har också medfört ett annat sätt att förhålla sig till informationsanskaffning och överföring. Från datorerna och telefonerna har utvecklats nya kommuJusterandes sign

Justerandes sign
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nikationsplattformar. Utvecklingen har kommit så långt att kommunikationsplattformar
är så gott som var mans egendom. Det finns mot bakgrund av detta anledning att fatta
ett nytt beslut om verktyg till stöd för de förtroendevaldas arbete.
Utrustningen tillhandahålls de förtroendevalda för användning i det politiska uppdraget i
landstinget. Utrustningen hanteras inom ramen för landstingets IT-funktion och ska
vara anpassad till och följa det som gäller för IT-utrustning inom landstinget såsom
bland annat IT-policy och riktlinjer för IT-säkerhet användare. Enligt Riktlinjer för
säkerhet IT-infrastruktur begränsas lokala rättigheter på klientarbetsplatser för att uppnå
en god säkerhet i IT-miljön. Avsteg från detta föreslås kunna göras efter beslut av fullmäktiges presidium
Den förtroendevalde får av informationssäkerhetsskäl inte heller installera andra
program än de som ingår i den av landstinget centralt fastställda avbild som gäller för
samtliga användare inom landstinget. Även här kan fullmäktiges presidium i undantagsfall besluta om avsteg. Reglerna har också anpassats till regionbildningen.

Beslutsunderlag
Verktyg till stöd för förtroendevaldas arbete i regionuppdraget
PM Utrustning som tillhandahålls förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen

Tjänstemannaförslag
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Verktyg till stöd för förtroendevaldas arbete i regionuppdraget antas.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT

Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Verktyg till stöd för förtroendevaldas arbete i regionuppdraget antas.
----------------I den nya nämndorganisationen bör styrelse-/nämndordförande kunna fatta beslut om
avvikelse från reglerna. Reglerna bör därför ändras vad avser vem som fattar beslut om
avsteg från reglerna. Under punkterna 2 – 7 bör därför fullmäktiges presidium ersättas
med styrelse-/nämndordförande. Styrelse-/nämndordförande bör också ha möjlighet att
fatta beslut om avsteg från den utrustning som finns i regionens upphandlade sortiment.

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Under punkterna 2 – 7 i Verktyg till stöd för förtroendevaldas arbete i
regionuppdraget ersätts fullmäktiges presidium med styrelse/nämndordförande.
b. Ett nytt stycke med följande lydelse läggs in under punkten 2 i Verktyg
Justerandes sign
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till stöd för förtroendevaldas arbete i regionuppdraget:
”Styrelse-/nämndordförande får efter ansökan från den förtroendevalde,
om det av särskilda skäl krävs, besluta att förtroendevald ska få annan
utrustning än den som finns i regionens upphandlade sortiment. Har
sådant beslut meddelats har den förtroendevalde inte tillgång till
helpdesk för support eller hantering av utrustningen utan den
förtroendevalde får själv ombesörja och bekosta detta.”
2. Landstingsstyrelsen tillstyrker i övrigt fullmäktiges presidiums förslag.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums
förslag.

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

1. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Under punkterna 2 – 7 i Verktyg till stöd för förtroendevaldas arbete i
regionuppdraget ersätts fullmäktiges presidium med styrelse/nämndordförande.
b. Ett nytt stycke med följande lydelse läggs in under punkten 2 i Verktyg
till stöd för förtroendevaldas arbete i regionuppdraget:
”Styrelse-/nämndordförande får efter ansökan från den
förtroendevalde, om det av särskilda skäl krävs, besluta att
förtroendevald ska få annan utrustning än den som finns i regionens
upphandlade sortiment. Har sådant beslut meddelats har den
förtroendevalde inte tillgång till helpdesk för support eller hantering av
utrustningen utan den förtroendevalde får själv ombesörja och bekosta
detta.”
2. Landstingsstyrelsen tillstyrker i övrigt fullmäktiges presidiums förslag.

Reservation
Finn Cromberger (FP) lämnar följande reservation:
”Jag reserverar mig då beslutet är osolidariskt och etiskt förkastligt. Det innebär ett A
och ett B-lag inom politiken samtidigt som det gör tjänstemannakåren till C-lag.
Dessutom tillåter ekonomin inte detta.”
Justerandes sign

Justerandes sign
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