Protokoll

1(36)

2014-08-26

Landstingsstyrelsen
Tid och plats för

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 26 augusti 2014, kl. 08.30-17.00

Sammanträdet
Beslutande

Harriet Jorderud (S)

Glenn Löfblad (S)

för Robert Uitto (S)

Lena Bäckelin (S)

Margareta Gladh (M)

för Christer Siwertsson (M)

Bengt Bergqvist (S)

Robert Uitto (S)

enbart informationsärenden

Susanne Wallner (M)

Elin Hoffner (V)

ej tjänstgörande

Stefan Fax (S)

politisk sekreterare

Björn Eriksson

Gun Råberg Kjellerstrand

Karin Jonsson

Nina Fållbäck-Svensson

Mikael Ferm

Ingela Jönsson

Charlotte Funseth

Helge Jonsson

Annica Sörensdotter

Thomas Hägg (S)
Anne-Marie Johansson (S)

Thomas Andersson (C)
Berit Johansson (C)
Monalisa Norrman (V)
Anna Hildebrand (MP)
Finn Cromberger (FP)
Övriga deltagare

Utses att justera

Susanné Wallner (M)

Justeringens plats

Landstingshuset den 26 augusti § 161-164 omedelbar justering

och tid

Landstingshuset den 4 september övriga paragrafer

Sekreterare

Paragrafer 158-185
Charlotte Funseth

Ordförande
Harriet Jorderud
Justerande
Susanné Wallner

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Jämtlands läns landstingsstyrelse

Sammanträdesdatum

2014-08-26

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

2014-08-27 § 161-164

2014-09-17

2014-09-04 § 158-185
Förvaringsplats för protokollet

2014-09-26
Landstingshuset

Underskrift
Astrid Johansson

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2(36)

2014-08-26

Innehållsförteckning
§ 158 Fastställande av föredragningslista

4

§ 159 Information från landstingsstyrelsens utskott 2014 (LS/7/2014)

4

§ 160 Landstingsdirektörens rapport 2014 (LS/8/2014)

5

§ 161 Svar på remiss om assisterad befruktning (LS/781/2014)

5

§ 162 Svar på remiss: Genomförande av brottsofferdirektivet (Ds 2014:14)
(LS/824/2014)

7

§ 163 Svar på remiss: Samverkansplan – Stöd och information till drabbade och
närstående (LS/949/2014)

8

§ 164 Svar på remiss: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kommuners
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (LS/944/2014)

10

§ 165 Svar på granskning av landstingets styrning och insyn i gemensam nämnd,
kommunalförbund och samordningsförbund (LS/501/2014)

12

§ 166 Månadsrapport till landstingsstyrelsen 2014 (LS/12/2014)

14

§ 167 Inspel landstingsplan 2016-2018. Rapport medborgardialog "Demokrati och
valdeltagande i Jämtlands län" (LS/710/2014)

17

§ 168 Inspel landstingsplan 2016-2018 - Medborgardialog "Familjecentraler"
(LS/276/2014)

18

§ 169 Svar på initiativärende från Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner
(M) om beslutscontroller (LS/699/2014)

18

§ 170 Utveckling av Glesbygdsmedicin (LS/821/2014)

20

§ 171 Utvärdering av införande av ACG (Adjusted Clinical Groups) i Jämtlands
läns landsting (LS/1101/2012)

21

§ 172 Nationell nivåstrukturering av peniscanceroperationer (LS/831/2014)

23

§ 173 Deltagande och stöd till samverkansmodell för läkemedel (LS/816/2014)

24

§ 174 Svar på ansökan om driftbidrag för tiden 2014-09-01--2015-03-31, till
Jämtlands läns brukarråd (LS/999/2014)

27

§ 175 Uppdrag till landstingsdirektören om översyn av hjälpmedelspolicy 2015
(LS/772/2014)

28

§ 176 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion från Monalisa
Norrman (V) om förändringar i beviljade assistanstimmar i länet
(LS/707/2014)

28

§ 177 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion från Mats El Kott,
Finn Cromberger och Kia Carlsson (FP), om medlemskap i ICORN
(Kulturfristad för författare m.fl. som lever under hot i sina hemländer)
(LS/715/2014)

29

§ 178 Uppdrag till personalpolitiska utskottet om svar på medborgarförslag från
Mats E Nilsson, om specialistutbildning av sjuksköterskor (LS/807/2014)

29

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Landstingsstyrelsen

3(36)

2014-08-26

§ 179 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion från Christer
Siwertsson (M) om självtest vid användning av blodförtunnande läkemedel
(LS/863/2014)

30

§ 180 Uppdrag till personalpolitiska utskottet om svar på motion från Finn
Cromberger, Kia Carlsson och Mats El Kott (FP) om karriärtjänster
(LS/967/2014)

31

§ 181 Långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar (LS/1188/2014)

31

§ 182 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen 2014 (LS/2/2014)

33

§ 183 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen 2014 (LS/3/2014)

34

TILL FULLMÄKTIGE

35

§ 184 Reviderad förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund
(LS/906/2014)

35

§ 185 Informationer

36

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-08-26

§ 158 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen har preliminär föredragningslista över de
ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Följande ärende tillkommer:
- Långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar (LS/1188/2014)
2. Preliminär föredragningslista fastställs med denna ändring som slutlig föredragningslista.

§ 159 Information från landstingsstyrelsens utskott 2014
(LS/7/2014)
Personalpolitiska utskottet
Bengt Bergqvist (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde den 2-3 juni där
bland annat följande punkter togs upp; attraktiv arbetsgivare, lönetillägg till AT-läkare i
glesbygd, utredning kring ungdomsjobb i landstinget, diskriminering av underläkare,
redovisning av beviljad särskild avtalspension.
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson (S) informerar om dagens invigning av Föreningspunkten.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) rapporterar från utskottets senaste möte den 11 augusti där följande
ärenden behandlades: information om månadsrapporten, justering av tandvårdstaxan,
nya mötestider, information kring Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF),
finansförvaltning och information om arbetet kring den reviderade landstingsplanen.
FoU-rådet
Mona-Lisa Norrman (V) lyfter frågan om hur och var FoU-frågorna ska hanteras inom
den nya regionen.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 160 Landstingsdirektörens rapport 2014 (LS/8/2014)
Landstingsdirektör Björn Eriksson rapporterar om följande punkter:
•

En långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar har påbörjats.

•

Lägesrapport sommaren – verksamheten har fungerat betydligt bättre än förra
sommaren. Trots svår bemanningssituation och hård belastning har sommaren varit
hanterbar. Främsta framgångsfaktorerna har varit bra och långsiktig gemensam
planering, god samverkan internt och med kommunerna och införandet av vårdnära
tjänster. Problemområdena har främst varit värmen, hård belastning, bemanning och
höga kostnader för semesterpaketen. Ekonomisk summering sker efter septemberresultatet. Uppföljning och utvärdering sker genom enkäter internt och till kommunerna som ska ligga till grund för en långsiktig planering inför sommaren 2015.
(Nina Fållbäck-Svensson)

•

Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG) – projekt som riktar sig till samebyarna och
drivs av Västerbottens läns landsting. Styrelsen beslutade i december 2013 att delta i
projektet om extern finansiering kunde erhållas. Ansökan om stimulansmedel har
lämnats in men beviljades inte. Landstingsdirektören har nu beslutat landstinget
deltar i projektet under två år från hösten 2014 och att finansiering ska ske ur
anslaget för medfinansiering av projekt. Utvärdering ska ske senast 31 december
2015. (Ingela Jönsson)

•

Information om svar på remiss Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram
inom vård och omsorg. (Nina Fållbäck-Svensson)

•

Månadsrapport juni (Karin Jonsson)

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Landstingsstyrelsen noterar med glädje att situationen under sommaren varit
hanterbar.

§ 161 Svar på remiss om assisterad befruktning
(LS/781/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har av Sverige kommuner och landsting (SKL) inbjudits att
lämna synpunkter på de förslag som presenteras i rapporten Assisterad befruktning –
uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden.
Justerandes sign

Justerandes sign
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SKL:s Nationella råd för organ, vävnader, celler och blod (Vävnadsrådet) har på uppdrag av SKL:s sjukvårdsdelegation utrett frågan om assisterad befruktning. Vävnadsrådet har funnit att landstingen och sjukvårdsregionerna i stor omfattning har samma
rutiner och kriterier för när och hur assisterad befruktning erbjuds. Det finns mindre
skillnader vad avser åldersgränser, både gränsen som sådan och hur den praktiskt
tillämpas. Men den största skillnaden är antalet behandlingar som finansieras av
landstingen.
För att par som önskar genomgå assisterad befruktning ska få likvärdig tillgång till
behandling i hela landet föreslår Vävnadsrådet att vissa begrepp definieras tydligare, att
åldersgränserna för att starta en behandling är desamma i hela landet och att antal
behandlingar är lika många i alla landsting och sjukvårdsregioner. Vävnadsrådet pekar
även ut några områden som behöver utvecklas ytterligare för att bl.a. öka tillgången till
donatorer och donationsbehandlingar.
Förslag till svar har upprättats inom centrum för barn, kvinna och psykiatri - område
kvinnosjukvård. Landstingets synpunkter ska vara SKL tillhanda senast 31 augusti 2014.

Beslutsunderlag
-

Förslag till svar på remiss Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med
definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden
Missiv till remiss Assisterad befruktning
Sammanställning av de kliniker som landstingen remitterar till för behandling med
assisterad befruktning och som har besvarat enkäten från Vävnadsrådet.
Rekommendationer angående gränsöverskridande fertilitets behandling, Medlemsbladet nr 52013 Svensk förening för Obstetrik & Gynekologi.
Minskar möjligheten för en framgångsrik IVF-behandling med stigande ålder eller
ökande BMI? (SBU:s Upplysningstjänst)
Donation av könsceller från tredjepartsdonator - främjande av en enhetlig rekrytering och hantering inom Sverige.
Assisterad befruktning - kartläggning och landstingens erbjudanden november 2012.

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss, Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med definitioner,
rekommendationer och utvecklingsområden, lämnas till Sveriges kommuner och
landsting enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande
Monalisa Norrman (V) yrkar följande ändringar i tredje stycket på sidan 2:
1. ”…och trots ovanstående resonemang” stryks.
2. ”…blir mer likartade” byts ut mot ”…i dessa delar blir lika…”

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans ändringsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag i övrigt och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar på remiss, Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med definitioner,
rekommendationer och utvecklingsområden, lämnas till Sveriges kommuner
och landsting enligt upprättat förslag inklusive antagna ändringar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 162 Svar på remiss: Genomförande av brottsofferdirektivet (Ds 2014:14) (LS/824/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har beretts tillfälle att lämna synpunkter på departementspromemorian Genomförande av brottsofferdirektivet, Ds 2014:14. Svaret ska lämnas till
Justitiedepartementet senast den 29 augusti 2014.
I promemorian analyseras vilka förändringar som behöver göras i svensk lagstiftning för
att implementera brottsofferdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF.
Utredaren konstaterar att Sverige i stort sett redan uppfyller direktivets krav. De förändringar som föreslås i svensk rätt är en skyldighet för myndigheter inom rättsväsendet att
anlita tolk och översätta handlingar i straffrättsliga förfaranden när det behövs för att
brottsoffer, som med svensk terminologi benämns målsäganden, ska förstå och bli förstådd i förfarandet. Det införs också en skyldighet för myndigheterna att lämna målsäganden information om det straffrättsliga förfarandet.
Landstinget anser att det är viktigt att brottsoffrens ställning i straffrättsprocessen stärks
och att de föreslagna lagändringarna medverkar till detta.
Lanstingets yttrande och promemorians innehåll har ingen negativ påverkan uppsatta
mål för jämställdhet och jämlikhet inom Jämtlands läns landsting. Promemorians förslag
säkerställer även barnens rätt att förstå och bli förstådd liksom barnens rätt till
information.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Förslag till svar på Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet
Missiv till Remiss: Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet
Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till Justitiedepartementet på departementspromemorian Genomförande av brottsofferdirektivet enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar lämnas till Justitiedepartementet på departementspromemorian Genomförande av brottsofferdirektivet enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 163 Svar på remiss: Samverkansplan – Stöd och
information till drabbade och närstående (LS/949/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har fått möjligheten att lämna remissvar angående den Samverkansplan för stöd och information till drabbade och närstående med hemvist i
Sverige vid en katastrof utomlands som arbetats fram av samverkansgruppen som leds
av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Varje aktör ansvarar för att ha beredskap att hantera en kris eller katastrof utifrån sitt
eget ansvarsområde, d.v.s. förbereda sig och öka sin förmåga att stötta drabbade och
närstående i samband med en allvarlig händelse. MSB ansvarar enligt sin instruktion §14
för att hålla samman samhällets stöd och information till drabbade och närstående vid
en kris eller katastrof utomlands. MSB leder sedan 2010 en samverkansgrupp med
representanter för de myndigheter och organisationer som främst blir berörda vid en
katastrof eller annan allvarlig händelse.
Samverkansgruppen ska gemensamt arbeta för stöd och information till drabbade och
närstående vid en sådan händelse. För att omhänderta det särskilda perspektiv som
krävs vid en katastrof med många drabbade och närstående har aktörerna i samverkansgruppen tagit fram ett förslag till samverkansplan där bl.a. förhållningssätt, informationsbehov, roller och ansvar tydliggörs. En samverkansplan ska ge förutsättningar för
att stärka samordningen av insatser och kommunikation och därmed skapa gynnsammare förutsättningar för drabbade och närstående vid en katastrof. Samverkansplanen har tagits fram i en aktörsgemensam process och remissen förslår att den ska bli
Justerandes sign

Justerandes sign
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ett verktyg för alla aktörer i deras arbete med att stödja drabbade och närstående vid en
katastrof.
Planens övergripande mål och strategi är att säkerställa att de ansvariga aktörerna
planerar och genomför krishanteringen på ett sätt som underlättar för drabbade och
närstående. Målet är också att de ansvariga aktörerna ska ha en förmåga att se till att de
drabbade och närstående vid och efter en kris får det stöd som de behöver av samhället
och bemöts med respekt, förståelse och acceptans för de reaktioner som är normala
efter en omskakande händelse.
Jämtlands läns landsting bedömer att det centrala temat är som sig bör drabbad/närståendeperspektivet - att samverkan ska stärka stödet till drabbade och närstående.
Planen genomsyras också av vikten av samverkan före, under och efter en händelse.
Kommunikationssamordning lyfts på många ställen i planen. Ett par exempel här:
”Samordningen av insatser och kommunikation är viktig eftersom en tydlig erfarenhet
från kriser är att det innebär en stor påfrestning för drabbade och närstående att behöva
söka information i många olika kanaler, att ”skickas runt” mellan olika myndigheter och
att få olika besked beroende på vem man frågar./.../En central del i samordningen är
därför att underlätta för drabbade och närstående genom att framför allt minska antalet
myndighetskontakter och förenkla och förbättra kommunikationen mellan drabbade
och krishanteringsaktörerna.”
Landstinget i Jämtlands län ställer sig positiv till Samverkansplanen och gör bedömningen att den utgör ett bra verktyg i arbetet med att stödja anhöriga och drabbade vid
katastrofer. Beskrivet förhållningssätt stämmer också väl överens med det arbetssätt
som krishanteringsaktörerna i Jämtlands län eftersträvar.
I det fortsatta arbetet är det viktigt att MSB sprider information om Samverkansplanen
och samverkansgruppen till berörda aktörer och i olika krishanteringsnätverk så att både
planen och gruppen blir kända för aktörerna.
Förslag till svar har upprättats av beredskapschef. Landstingets synpunkter ska vara
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhanda senast 2014-08-31.

Beslutsunderlag
Svar på remiss av Samverkansplan - Stöd och information till drabbade och närstående
Remiss av Samverkansplan – Stöd och information till drabbade och närstående (missiv)
Utkast till Samverkansplan – Stöd och information till drabbade och närstående

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss, Samverkansplan – Stöd och information till drabbade och närstående, lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar på remiss, Samverkansplan – Stöd och information till drabbade och närstående, lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 164 Svar på remiss: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kommuners och landstings risk- och
sårbarhetsanalyser (LS/944/2014)
Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har för avsikt att ge ut nya föreskrifter avseende kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser. De nya föreskrifterna ska ersätta MSBFS 2010:6.
Syftet med föreskrifterna är främst att skapa enhetlighet och jämförbarhet mellan landstingen. Detta avser både vad gäller innehåll och rapportering till mottagande myndigheter. Regeringen anger även att risk- och sårbarhetsanalyserna är ett viktigt instrument
för att inrikta, följa upp och utvärdera arbetet inom krisberedskapsområdet.
De tidigare föreskrifterna (MSBFS 2010:6) reglerade främst hur redovisningen skulle gå
till med periodicitet, mottagare samt disposition. Utvärderingen av dessa föreskrifter
visar enligt MSB att det fortfarande finns behov av att utveckla jämförbarheten. Det nya
förslaget innehåller därför en ny bedömning av myndighetens generella krisberedskap
med ett antal indikatorer.
MSB önskar också synpunkter på framtagna Allmänna råd vars syfte är att förtydliga
innebörden i den föreslagna föreskriften och skall betraktas som hjälp vid arbetet med
risk- och sårbarhetsanalyser.
Den största förändringen i de nya föreskrifterna är att ett antal indikatorer tillförts.
Under varje indikator finns ett antal frågor som ska besvaras med ja eller nej. Indikatorerna innehåller rubrikerna:
Riskhantering
Ex. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser sker enligt en av ledningen anvisad arbetsprocess
Ledning
Ex. Det finns en av ledningen fastställd krishanteringsorganisation inom kommunen
/landstinget
Planering
Ex. Det finns en utvecklad plan för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet
/funktioner som kommunen/landstinget bedriver eller svarar för. Exempelvis kontinuitetsJusterandes sign

Justerandes sign
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planer.
Samverkan och samordning
Ex. Samverkan bedrivs med andra organisationer för att förbereda samordning vid en
extraordinär händelse.
Kommunikation
Ex. kommunen/landstinget har fastställda rutiner för att upprätta och förmedla en
lägesbild avseende extraordinära händelser.
Informationssäkerhet
Ex. Kommunen/Landstinget bedriver ett systematisk arbete i enlighet med tillämplig
informationssäkerhetsstandard på området.
Resurser
Ex. Det finns avtal och överenskommelser med externa aktörer om förstärkningsresurser.
MSB anser att indikatorerna är en ny och bättre utvecklad metod att bedöma
landstingets generella krisberedskap och att det är en förenkling jämfört med tidigare så
kallade förmågebedömningar. MSB anser vidare att de nya föreskrifterna stödjer det
europeiska arbetet med riskbedömningar och bedömning av riskhanteringsförmåga.
En mindre förändring i de nya föreskrifterna är att rapportering nu ska ske till Socialstyrelsen och MSB samt kopia till Länsstyrelsen. Tidigare rapporterade landstingen till
Socialstyrelsen med kopia till MSB och Länsstyrelsen. Datumen för rapportering är
också ändrad från september till 31 oktober.
Jämtlands läns landsting har inget att erinra mot den nya föreskriften. De Allmänna
råden upplevs uppfylla syftet att förtydliga innebörden i föreskriften. De nya indikatorerna bedöms öka jämförbarheten mellan olika landsting och kommuner.
Förslag till svar har upprättats av beredskapschef. Landstingets synpunkter ska vara
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhanda senast 2014-09-05

Beslutsunderlag
Svar på remiss om Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser
Missiv till remiss om Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kommuners och
landstings risk- och sårbarhetsanalyser
Förslag till föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser
Förslag till allmänna råd om kommuner och landstings risk- och sårbarhetsanalyser
Konsekvensutredning för föreskrift om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss, Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kommuners och
landstings risk- och sårbarhetsanalyser, lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt upprättat förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar på remiss, Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kommuners och
landstings risk- och sårbarhetsanalyser, lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 165 Svar på granskning av landstingets styrning och
insyn i gemensam nämnd, kommunalförbund och samordningsförbund (LS/501/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har med hjälp av Capire AB granskat om landstingsstyrelsen tillgodosett den styrning och insyn som erfordras enligt lagstiftning och det utrymme som
lagar ger möjlighet till i de samverkansorgan som landstinget är medlem i. Landstingets
revisorer har begärt att landstingsstyrelsen senast i september 2014 ska redovisa vilka
åtgärder landstingsstyrelsen kommer att vidta med anledning av granskningsresultatet.
Ett förslag till skrivelse har därför utarbetats.
Revisorerna anser att landstinget saknar en tydlig och öppen strategi för sitt engagemang
i samverkansorganen, men att landstinget har sörjt för att det finns formella möjligheter
att utöva en effektiv uppsikt. Även vad gäller andra former för styrning har landstinget
adekvata påverkans‐ och insynsmöjligheter gentemot samverkansorganen i kraft av de
aktuella förbundsordningarna och reglementena samt de rutiner som skapats. Det finns
otydligheter i samband med tillämpning av uppsiktsplikten och även vid tillvaratagandet
av övriga möjligheterna till styrning och insyn.
Revisorernas bedömning är att landstinget saknar en tydlig systematik vid genomförande
av uppsikt, styrning och uppföljning, att en bättre dokumentation av rutinerna generellt
bör åstadkommas och följande förbättringsåtgärder är önskvärda:
•
•

Justerandes sign

Regler och rutiner för uppsiktens genomförande och innehåll behöver utvecklas
och dokumenteras.
Även tillämpningen av instrument och rutiner för styrning och insyn i övrigt
behöver utvecklas:
o Det bör tydligare i landstingsstyrelsens behandling och protokoll framgå
om styrelsen bedömt om det behövs åtgärder i anledning av återrapporteringen eller inte.
o För att få större strategisk tyngd bör landstinget i centrala styrdokument
såsom landstingsplanen och landstingsdirektörens verksamhetsplan klargöra mätbara mål liksom långsiktigare ambitioner kopplade till samJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-08-26

verkansorganens verksamhet. Verksamheten bör även följas upp regelbundet och systematiskt i samband med årsredovisning och annan reguljär
uppföljning.
o Landstingets deltagande i samråd bör regleras tydligare, särskilt i de
sammanhang där samrådet har en reglerad roll i samrådsorganets styrprocess.
Landstingsstyrelsen instämmer i de flesta av revisorernas slutsatser som framförs i
skrivelsen och i granskningsrapporten. Synpunkter och förbättringsförslag som framförs
kommer att beaktas i beaktas i framtagandet av styrdokument och i de redan pågående
arbetena med att utveckla strukturen för hur landstinget, och från 1 januari 2015 den
nya regionen, ska styras och följas upp.
Undantaget är de slutsatser som gäller mätbara mål i kommunalförbund liksom långsiktigare ambitioner kopplade till deras verksamheter. Konstruktionen av kommunalförbund innebär att det politiska och ekonomiska ansvaret vilar på de förtroendevalda i
respektive organ och inte på medlemmarna. Kommunalförbunden svarar därför själva
för dessa delar liksom för uppföljning av verksamheten. Medlemmarnas styrning av
verksamheten i dessa organ sker genom förbundsordningarna.
I skrivelsen framgår också en redogörelse för pågående arbeten inom de områden som
revisorerna lyfter fram som förbättringsområden.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers skrivelse Granskning av landstingets styrning och insyn i gemensam nämnd, kommunalförbund och samordningsförbund, 2014-03-24
Revisionsrapport: Granskning av landstingets styrning och insyn i gemensam nämnd,
kommunalförbund och samordningsförbund, Mars 2014
Förslag till svar på landstingets revisorers skrivelse Granskning av landstingets styrning
och insyn i gemensam nämnd, kommunalförbund och samordningsförbund daterad
2014-08-05 med tillhörande bilaga Riktlinjer för planering och uppföljning enligt region
Jämtland Härjedalens styrmodell, 2014-06-25

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till landstingets revisorer enligt upprättat förslag daterat 2014-08-05.
2. Utifrån revisorernas synpunkter får landstingsdirektören följande uppdrag:
a. Inom ramen för arbetet att utveckla styrmodellen och tillhörande riktlinjer ta fram förslag för hur mätbara mål liksom långsiktiga ambitioner
kopplade till samverkansorganens verksamheter ska klargöras i styrande
dokument samt ta fram förslag på regler och rutiner för uppsiktspliktens
genomförande.
b. Ta fram förslag till reglering av landstingets deltagande i samråd i gemensamma nämnder, kommunalförbund och samordningsförbund.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar lämnas till landstingets revisorer enligt upprättat förslag daterat
2014-08-05.
2. Utifrån revisorernas synpunkter får landstingsdirektören följande uppdrag:
a. Inom ramen för arbetet att utveckla styrmodellen och tillhörande riktlinjer ta fram förslag för hur mätbara mål liksom långsiktiga ambitioner
kopplade till samverkansorganens verksamheter ska klargöras i styrande
dokument samt ta fram förslag på regler och rutiner för uppsiktspliktens genomförande.
b. Ta fram förslag till reglering av landstingets deltagande i samråd i
gemensamma nämnder, kommunalförbund och samordningsförbund.

§ 166 Månadsrapport till landstingsstyrelsen 2014
(LS/12/2014)
Ärendebeskrivning
Delårsbokslutet efter juni lyfter bland annat fram att tillgängligheten förbättrats även om
kömiljarden ännu inte klaras samt att sjukskrivningarna fortsatt ligger kvar på en hög
nivå.
Ekonomin oroar och juni månad uppvisade ett stort underskott. Resultatet efter juni är
–88,5 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen är 5,9 %, vilket främst beror på kraftigt
ökade kostnader för personal och köpt vård jämfört med tidigare år. Den höga nettokostnadsökningen beror till viss del även på att lönerörelsen år 2014 blev tidigt klar och
nya löner betalades ut redan från april, medan de år 2013, för vissa personalgrupper, inte
blev klara och utbetalade förrän i oktober.
Prognos för helår 2014 är –-134,8 miljoner kronor. I prognosen ingår inga riktade statsbidrag som ännu inte är fastställda och ingen återbetalning från AFA. Beslut om återbetalning av 2004 års premier från AFA väntas fattas av AFA:s styrelse under oktober
månad. För Jämtlands läns landsting skulle en återbetalning innebära cirka 20 miljoner
kronor.
Arbetet med Långsiktig utvecklingsplan ekonomi (Dnr LS/1810/2013) pågår och en
projektledare har rekryterats för att driva arbetet i deluppdragen. Planen har behandlats
en första gång i landstingsfullmäktige som beslutade om vissa kompletteringar innan den
slutligen kan fastställas. Parallellt med arbetet inom ramen för LUP ekonomi har
centrumcheferna i uppdrag att genomföra handlingsplaner för att förbättra 2014 års
resultat.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Månadsrapport för juni 2014

Landstingsdirektörens förslag

1. Månadsrapport för juni 2014 godkänns.

2. Arbetet för långsiktigt god ekonomisk hushållning och aktuella handlingsplaner
för 2014 ska genomföras som planerat.
-------------

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg:
1. Inför behandling av delårsbokslut augusti 2014 ska analys och förslag till
åtgärder presenteras.
2. Tidigare beslutade utredningsuppdrag ligger fast.
3. Ytterligare intensifiera arbetet med tillgängligheten för att nå nivån för
prestationsmedel ur kömiljarden.
4. Snabba upp arbetet med att utreda och analysera vad inom riks- och regionvård
som är möjligt att utföra inom den egna länssjukvården.
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
”Landstinget ska hålla fast vid de redan identifierade framgångsfaktorerna och skyndsamt inleda skarpa samtal med länets kommuner om att försäkra så att en kunskapsdriven och jämlik verksamhet i hela länet finner sin struktur.”
Susanné Wallner (M) och Margareta Gladh (M) yrkar följande:
”Vi moderater anser att de förslag som vi tidigare lagt, samt det faktum att landstingsdirektören tidigare fått i uppgift att återskapa en ekonomi i balans gör att vi inte kan
godkänna månadsrapporten.
Vi yrkar därför att den årsarbetstid som gällde 1 januari 2014 återställs.
Vi yrkar att landstinget omgående inrättar en kriskommission i uppgift att sanera
landstingets ekonomi.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Då jag finner att landstinget sedan flera år är i en mycket prekär situation och som
tycks öka ”lavinartat” vad gäller ekonomin på både kort och lång sikt samt ökande sjukskrivningar och dessvärre även ökade kostnader för stafetter yrkar jag:
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.
Åtgärd 4 - Förbereda en eventuell försäljning av Landstingsbostäder.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Då jag inte kan skönja något ”ljus i tunneln” vad avser det antagna dokumentet ”God
ekonomisk hushållning 2015-2025” och som förutsätter ett 0-resultat 2014 (prognosen
säger minus 135 mkr) så krävs enligt min uppfattning även en ytterligare drastisk åtgärd
för att garantera länsinnevånarna en likvärdig sjukvård som övriga Sverige
Åtgärd 5 - Förbereda uppvaktning hos Statsmakten där majoriteten begär att regering
och riksdag övertar ansvaret för Jämtlands läns landstings samtliga verksamheter.”
Bengt Bergqvist (S) yrkar avslag på Susanné Wallners (M) och Finn Crombergers (FP)
yrkanden.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallners yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Månadsrapport för juni 2014 godkänns.
2. Arbetet för långsiktigt god ekonomisk hushållning och aktuella handlingsplaner
för 2014 ska genomföras som planerat.
3. Inför behandling av delårsbokslut augusti 2014 ska analys och förslag till
åtgärder presenteras.
4. Tidigare beslutade utredningsuppdrag ligger fast.
5. Landstingsdirektören får i uppdrag att ytterligare intensifiera arbetet med
tillgängligheten för att nå nivån för prestationsmedel ur kömiljarden.
6. Landstingsdirektören får i uppdrag att snabba upp arbetet med att utreda och
analysera vad inom riks- och regionvård som är möjligt att utföra inom den
egna länssjukvården.
7. Landstinget ska hålla fast vid de redan identifierade framgångsfaktorerna och
skyndsamt inleda skarpa samtal med länets kommuner om att försäkra så att en
kunskapsdriven och jämlik verksamhet i hela länet finner sin struktur.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Reservation
Susanné Wallner och Margareta Gladh (båda M) reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckning
Thomas Andersson och Berit Johansson (båda C) lämnar följande protokollsanteckning:
”Centerpartiet vill åter lyfta följande punkter med anledning av månadsrapporten.
- Landstingets ekonomiska läge är oerhört allvarligt och kräver krafttag för att
komma i ekonomisk balans. Tidigare fattade beslut måste verkställas för att minska
underskott.
- De ökande kostnaderna för riks och regionsjukvård visar att befolkningens
sjukdomsutveckling är alarmerande och kräver krafttag för ett ökat frisktal.
- Att landstinget har anställt fler medarbetare än det finns budget till är ytterst
anmärkningsvärt och kräver åtgärder!
- Det krävs ett mer aktivt arbete med att få fler företag som växer och utvecklas för
att kunna anställa fler medarbetare som skapar ökade skatteintäkter för landstinget.
Detta sker genom regionförbundet på landstingets uppdrag.”

§ 167 Inspel landstingsplan 2016-2018. Rapport
medborgardialog "Demokrati och valdeltagande i
Jämtlands län" (LS/710/2014)
Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har överlämnat inspel till landstingsplan 2016
till landstingsstyrelsen. Beredningen av landstingsplan görs av ekonomiutskottet.
Beredningens inspel ska därför överlämnas till ekonomiutskottet.

Beslutsunderlag
Beredningen för demokrati och folkhälsas inspel landstingsplan 2016 - Medborgardialog
Demokrati och valdeltagande i Jämtlands län
Protokollsutdrag beredningen för demokrati och folkhälsa 2014-06-03, § 20

Landstingsdirektörens förslag
Beredningen för demokrati och folkhälsas inspel till landstingsplan 2016 överlämnas till
ekonomiutskottet för handläggning.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Beredningen för demokrati och folkhälsas inspel till landstingsplan 2016 överlämnas till
ekonomiutskottet för handläggning.
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 168 Inspel landstingsplan 2016-2018 - Medborgardialog
"Familjecentraler" (LS/276/2014)
Ärendebeskrivning
Beredningen för vård och rehabilitering har överlämnat inspel till landstingsplan 20162018 till landstingsstyrelsen. Beredningen av landstingsplan görs av ekonomiutskottet.
Beredningens inspel ska därför överlämnas till ekonomiutskottet.

Beslutsunderlag
Beredningen för vård och rehabiliterings inspel landstingsplan 2016–2018 - Medborgardialog Familjecentraler
Protokollsutdrag beredningen för vård och rehabilitering 2014-06-04, § 18

Landstingsdirektörens förslag
Beredningen för vård och rehabiliterings inspel till landstingsplan 2016-2018 överlämnas
till ekonomiutskottet för handläggning.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Beredningen för vård och rehabiliterings inspel till landstingsplan 2016-2018 överlämnas till ekonomiutskottet för handläggning.

§ 169 Svar på initiativärende från Christer Siwertsson (M)
och Susanné Wallner (M) om beslutscontroller
(LS/699/2014)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-08-11 § 56. Svar på initiativärende
från Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) om beslutscontroller.

Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) har lämnat ett initiativärende om att
tillsätta en beslutscontroller för att få en ekonomi i balans. Landstingsstyrelsen beslutade
2014-04-29, §102, ge landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett svar på initiativärendet.
Motsvarande initiativärende behandlades av landstingsstyrelsen 2013-05-29, § 135. Då
beslutade landstingsstyrelsen avslå förslaget med motivering: Ekonomiutskottet kan ha
rollen och utskottet har utökats under året och representeras nu av alla partier. Mötena förstärks även
med centrumchefer. Fler möten med ekonomiutskottet ska inplaneras, inför varje styrelsemöte.
Det ledningssystem och den internkontrollplan som landstinget arbetar utifrån inneJusterandes sign

Justerandes sign
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håller kontrollpunkter där politiska beslut följs upp och återredovisas till politiken. För
närvarande finns inga beslut som inte är under handläggning eller som har återredovisats
för godkännande eller beslut om fortsatt uppdrag. Under året har även en långsiktig
utvecklingsplan för ekonomin utarbetats, vilken innehåller en rad åtgärder för att
komma tillrätta med det ekonomiska underskottet.
Ansvaret för genomförande av landstingsfullmäktiges beslut åligger landstingsstyrelsen,
som i sin tur har en tjänstemannaorganisation för att operativt verkställa besluten i
linjen. Därigenom finns en tydlig ordning för ansvar och verkställande av fattade beslut.
Landstingets ekonomiska underskott beror på en genomgripande obalans mellan den
verksamhet som bedrivs och landstingets samlade finansiering. Att åtgärda denna
obalans kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete där tjänsteorganisation och politik
måste ha en god och tät dialog. Som stöd för det arbetet finns Samordningskansliet,
som bereder ärenden och följer upp att fattade beslut återredovisas till politiken, och
Ekonomistaben, som följer upp och återredovisar mål och ekonomiskt utfall till politik
och tjänstemannaledning för eventuella beslut om ytterligare åtgärder.
Att tillsätta en beslutscontroller bedöms inte ytterligare bidra till genomförandet av
fattade beslut. Däremot är det att yttersta vikt att dialogen mellan politik och tjänstemannaledning fortlöpande förs på ett gott och konstruktivt sätt och att arbetet inom
ramen för LUP ekonomi regelbundet följs upp och diskuteras i landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om tillsättande av
beslutscontroller.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen att förslaget avslås.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar att förslaget bifalls.
Monalisa Norrman (V) yttrar sig.
Harriet Jorderud (S) yrkar att Regionstyrelsens uppföljningsplan för 2015 ska innehålla
punkter som innebär en kontinuerlig redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens
fattade beslut.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Christer Siwertssons yrkande och tjänstemannaförslaget och finner tjänstemannaförslaget antaget.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Justerandes sign
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EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Förlaget avslås.
2. Regionstyrelsens uppföljningsplan för 2015 ska innehålla punkter som innebär
en kontinuerlig redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut.

Reservation
Christer Siwertsson (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
----------------

Yrkande
Susanné Wallner yrkar att initiativärendet bifalls.

Proposition
Ordförande ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Susanné Wallners
yrkande och finner utskottets förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Initiativärendet avslås.
2. Regionstyrelsens uppföljningsplan för 2015 ska innehålla punkter som innebär
en kontinuerlig redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut.

Reservation
Susanné Wallner (M), Margareta Gladh (M), Thomas Andersson (C), Berit Johansson
(C) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig förmån för initiativärendet.

§ 170 Utveckling av Glesbygdsmedicin (LS/821/2014)
Ärendebeskrivning
För att uppnå en långsiktigt god och hållbar hälso- och sjukvård i glesbygd behöver
landsting och kommuner i norra regionen tillsammans med andra aktörer t ex
universiteten prioritera arbetet och utvecklingen inom glesbygdsvården.
Det sker just nu mycket inom området Glesbygdsmedicin inom norrlandstingen. Det
sker utveckling inom såväl arbetsmetoder, teknikstöd, utbildning och forskning. Det
finns också en stor potential i ett ökat samarbete. Förutom den uppenbara nyttan för
medborgare och patienter finns också möjligheter på den nationella arenan. Att göra
Justerandes sign

Justerandes sign
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norra Sverige ännu attraktivare som ett starkt utvecklingsområde och öka våra konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.
För att kraftsamla har landstingsdirektörerna i de fyra norrlandstingen gett uppdrag om
att ta fram en gemensam vision och ett policydokument som pekar ut riktningen.
Vid Norrlandstingens Förbundsdirektions möte 2014-05-20 presenterades detta policydokument med rubriken: ”Vård och omsorg i glesbygd. Norrlands inland, världsledande
i utveckling av framtidens vård och omsorg i glesbygd. Ett sätt att arbeta, ett sätt att
leva, ett sätt att vara.”
I dokumentet anges förslag på länsövergripande aktiviteter inom följande områden:
• Likvärdig vård
• Utbildning och kompetensförsörjning
• Forskning, utveckling och innovation
• Samverkan med lokalsamhället
• Internationella nätverk
Förbundsdirektionen rekommenderade landstingen att gemensamt bidra till att uppfylla
ambitionerna i detta dokument.

Beslutsunderlag
Glesbygdmedicinskt inriktningsdokument: ”Vård och omsorg i glesbygd. Norrlands
inland, världsledande i utveckling av framtidens vård och omsorg i glesbygd. Ett sätt att
arbeta, ett sätt att leva, ett sätt att vara.”
Protokollsutdrag från NRFs Förbundsdirektion 2014-05-21

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektören får i uppdrag att samverka med övriga norrlandsting så att
ambitionerna i inriktningsdokumentet för Glesbygdsmedicin kan uppfyllas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att samverka med övriga norrlandsting så att
ambitionerna i inriktningsdokumentet för Glesbygdsmedicin kan uppfyllas.

§ 171 Utvärdering av införande av ACG (Adjusted Clinical
Groups) i Jämtlands läns landsting (LS/1101/2012)
Ärendebeskrivning
ACG, Adjusted Clinical Groups, är ett verktyg som kan användas såväl för att beskriva
hälsotillstånd i befolkningen som för att fördela sjukvårdsresurser efter förväntad vårdtyngd. Verktyget kan ge möjligheter att identifiera de personer som på grund av sjukdom har de största behoven av sjukvårdens insatser.
Justerandes sign

Justerandes sign
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I augusti 2012 § 186 beslutade landstingsstyrelsen
1. ACG, Adjusted Clinical Groups, införs i Jämtlands läns landsting och den ökade
årliga driftskostnaden på 300 tkr finansieras inom anslag till landstingsdirektörens stab från och med 2013.
2. Övriga kostnader inklusive utbildningskostnader tas i möjligaste mån inom
ramen för stimulansmedel för LOV.
I mars 2013 gjordes ytterligare en avstämning kring hur landstinget skulle verkställa
beslutet
- dels utifrån (hösten 2012) motstånd i primärvården som bl.a. handlade om en oro för
arbetstiden för att lära sig systemet och för att utbildas i bättre/likvärdig diagnosregistrering
- dels en fråga utifrån det ekonomiska läget, där både systemets licenskostnad, arbetstid
och utbildningssatsningar diskuterades.
Svaret blev en "minivariant" dvs. landstinget skulle införa systemet och testa det på
befintligt arbetssätt utan stora breda diagnosskolor. Landstinget skulle utvärdera nyttan
och ta del av andras erfarenheter av ACG-systemet innan slutligt ställningstagande till
hur JLL skulle använda ACG.
En arbetsgrupp har gjort tester av systemet, tagit del av andra landstingserfarenheter
samt relevant litteratur. Gruppen har bestått av Mikael Lilja (sammankallande), Robert
Björngard, Olof Englund, Camilla Burman-Palmqvist, Lena Book, och Carsten Dencker
samt med Marcus Lindvall (Ensolution) och Roland Ylander som resurspersoner.
• Gruppen avråder från att använda ACG för styrning och uppföljning eller för
identifikation av högriskpatienter.
• Gruppen rekommenderar att modellen med förstärkt utskrivning fortsatt
utvecklas för att efter utvärdering eventuellt kunna användas för att identifiera
patienter med hög risk för återinläggning och höga vårdkostnader på flera
kliniker än medicinkliniken.
• Gruppen rekommenderar att arbetet med identifikation av högriskpatienter via
NDR fortsätter och utvärderas och att liknande arbetssätt på sikt övervägs för
andra patientgrupper.
• Gruppen rekommenderar en begränsad ”diagnosskola” för vissa diagnosgrupper
där detta kan motiveras för kvalitets och kostnadsuppföljning av vård för
patientgrupper med stora kostnader, eller där sjukdom eller behandling har
särskilt stora potentiella konsekvenser för samhälle eller individ.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen augusti 2012
PM om test av ACG-systemet
Slutrapport användning av ACG i JLL

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag

1. Landstinget avslutar sitt engagemang gällande ACG-systemet.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att bevaka att modellen för förstärkt
utskrivning utvecklas och sprids.
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att verkställa
gruppens förslag gällande identifiering av högriskpatienter och begränsade
diagnosskolor för vissa diagnosgrupper.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstinget avslutar sitt engagemang gällande ACG-systemet.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att bevaka att modellen för förstärkt
utskrivning utvecklas och sprids.
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att verkställa
gruppens förslag gällande identifiering av högriskpatienter och begränsade
diagnosskolor för vissa diagnosgrupper.

§ 172 Nationell nivåstrukturering av peniscanceroperationer (LS/831/2014)
Ärendebeskrivning
Som ett led i genomförandet av nationella cancerstrategin har Sveriges Kommuner och
Landsting och regeringen slutit en överenskommelse om en nationell samordning av
delar av den högspecialiserade cancersjukvården. Nivåstruktureringen omfattar sällsynta
eller svårbemästrade cancersjukdomar.
Den nationella samordningen ska innebära en koncentration av vårdåtgärder som leder
till ökad vårdkvalitet, förbättrade resultat, effektivare nyttjande av resurser, stärka förutsättningarna för klinisk forskning samt vara värdeskapande för patienten.
Peniscancer är en mycket ovanlig tumörsjukdom, den drabbar ca 120 män per år i
Sverige. Behandlingen är i första hand kirurgisk, som i vissa fall kompletteras med strålterapi och kemoterapi.
Problemområden vid den kirurgiska behandlingen av peniscancer är :
• Andelen organbevarande ingrepp som utförs är alltför låg.
• Följsamheten till European Association of Urology guidelines för lymfkörtelkirurgi är för låg.
• Under perioden 2011-2012 utfördes kirurgisk behandling vid 24 sjukhus i landet,
Justerandes sign
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varav endast två opererade fler än 10 patienter/år.
Med ovanstående som bakgrund rekommenderar Regionala cancercentrum i samverkan
landsting och regioner:
- Att godkänna och tillämpa rekommendationerna avseende nationell nivåstrukturering av kurativ kirurgisk behandling av peniscancer.
Regionala cancercentrum i samverkan beslöt vid sammanträde 6 maj enhälligt
- Att rekommendera landsting/regioner att kurativt syftande kirurgi vid peniscancer koncentreras till två vårdenheter i landet
- Att de två vårdenheterna ska utgöras av Urologiska klinikerna vid Skånes
Universitetssjukhus Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro.
- Att koncentrationen av åtgärden införs från och med 1 januari 2015
- Att i skrivelse till landsting och regioner (via respektive Regionalt cancercentrum) rekommendera dem att godkänna och tillämpa denna rekommendation.
Rekommendationen stöds av hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk (2014-05-22)
samt landstingsdirektörernas nätverk (2014-05-23).

Beslutsunderlag
Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid
peniscancer, LS/831:3/2014

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting antar och ska tillämpa rekommendationerna avseende nationell
nivåstrukturering av kurativ kirurgisk behandling av peniscancer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting antar och ska tillämpa rekommendationerna avseende
nationell nivåstrukturering av kurativ kirurgisk behandling av peniscancer.

§ 173 Deltagande och stöd till samverkansmodell för
läkemedel (LS/816/2014)
Ärendebeskrivning
SKL har utarbetat ett förslag till en landstingsgemensam samverkansform inom läkemedelsområdet. Förslaget utgör en del av den nationella läkemedelsstrategin och syftar
till att sjukvårdshuvudmännen
• Fattar mer välgrundade, snabba och samordnade beslut vid användning av nya
och kostsamma läkemedel och därmed möjliggör en mer jämlik läkemedelsbehandling för patienterna.
• Uppträder mer gemensamt som kravställare och starka köpare, vilket kan leda
Justerandes sign
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till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, bättre läkemedelspriser och
snabbare åtkomst till nya behandlingsmetoder.
Det nu föreliggande förslaget har föregåtts av tre landstingsgemensamma aktiviteter som
initierats av landstingsledningarna; NLT (Nya LäkemedelsTerapier), Projekt ELIS
(Effektivisering av Läkemedelsupphandling I Samverkan), Projekt OtIS (ordnat
Införande i Samverkan). Dessa har letts och samordnats av SKL tillsammans med
landstingsrepresentanter.
Den nya modellen ersätter de tidigare aktiviteterna och har sex huvudfunktioner;
gemensam beställarfunktion, förhandlingsdelegation, NT-råd för vägledande rekommendationer, omvärldsspaning och -analys, strategisk marknadsbevakning och upphandlingssamverkan, samt samordning och övergripande koordinering. Landsting och
regioner föreslås godkänna samtliga grupper/funktioner och att en oberoende part utvärderar modellen.
Förslaget innebär en total kostnad om 11 mkr, vilket innebär en merkostnad om 5 mkr
per år jämfört med nuvarande kostnad för landstingen. Dock bedöms att förslaget kan
innebära kostnadsminskningar och ökad patientnytta genom följsamhet mot gemensam
agenda och strategier, vilket i slutänden gör ökningen marginell. Förslaget har en
solidarisk finansieringsmodell baserad på befolkningsunderlag, vilket betyder en kostnad
för Jämtlands läns landsting om 145 tkr.
SKL:s sjukvårdsdelegation har beslutat
Att rekommendera landsting och regioner att aktivt medverka i samverksmodellen och
att verka för att dess intentioner uppfylls.

Beslutsunderlag
Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd till samverkansmodell för läkemedel.
Landstingsgemensam samverkansmodell för läkemedel.

Landstingsdirektörens förslag

1. Jämtlands läns landsting antar SKL:s sjukvårdsdelegations rekommendation att
medverka i samverkansmodellen för läkemedel, och att verka för att dess
intentioner uppfylls.
2. Jämtlands läns landsting godkänner inrättandet av en beställarstyrelse/styrgrupp,
ett råd för Nya Terapier (NT-råd), en Förhandlingsdelegation, en funktion för
Livscykel respektive Marknad, samt en stöd- och samordningsfunktion hos SKL
för ovanstående funktioner.
3. Jämtlands läns landsting godkänner föreslagen årlig budget för ovanstående
funktioner från och med den 1 januari 2015 om totalt 11 mkr, att fördelas
mellan landstingen och regioner efter antal invånare, samt att uppdra åt styr-
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gruppen att därefter årligen revidera budgeten och vid behov återkomma till
landsting och regioner om justering behövs.
4. Jämtlands läns landsting godkänner att landsting och regioner kan faktureras
efter antal invånare redan under 2014, om det krävs att funktionerna i vissa delar
börjar gälla redan under innevarande år och genererar kostnader utöver vad som
redan är budgeterat och anslaget.
5. Jämtlands läns landsting uppdrar till SKL att tillsammans med Stockholms läns
landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne samt Landstinget i Östergötland, upprätta avtal och uppdragsbeskrivningar för funktionerna Livscykel
och Marknad enligt förslaget.
6. Jämtlands läns landsting uppdrar åt styrgruppen att uppdra till oberoende part
att utvärdera samverkansmodellen. Eventuella kostnader för detta ska fördelas
mellan landstingen.
7. Landstingsdirektören får besluta om ledamöter i styrgruppen.
8. Hälso- och sjukvårdschefen får besluta om ledamöter i NT-rådet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Jämtlands läns landsting antar SKL:s sjukvårdsdelegations rekommendation att
medverka i samverkansmodellen för läkemedel, och att verka för att dess
intentioner uppfylls.
2. Jämtlands läns landsting godkänner inrättandet av en beställarstyrelse/
styrgrupp, ett råd för Nya Terapier (NT-råd), en Förhandlingsdelegation, en
funktion för Livscykel respektive Marknad, samt en stöd- och samordningsfunktion hos SKL för ovanstående funktioner.
3. Jämtlands läns landsting godkänner föreslagen årlig budget för ovanstående
funktioner från och med den 1 januari 2015 om totalt 11 mkr, att fördelas
mellan landstingen och regioner efter antal invånare, samt att uppdra åt styrgruppen att därefter årligen revidera budgeten och vid behov återkomma till
landsting och regioner om justering behövs.
4. Jämtlands läns landsting godkänner att landsting och regioner kan faktureras
efter antal invånare redan under 2014, om det krävs att funktionerna i vissa
delar börjar gälla redan under innevarande år och genererar kostnader utöver
vad som redan är budgeterat och anslaget.
5. Jämtlands läns landsting uppdrar till SKL att tillsammans med Stockholms läns
landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne samt Landstinget i ÖsterJusterandes sign

Justerandes sign
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götland, upprätta avtal och uppdragsbeskrivningar för funktionerna Livscykel
och Marknad enligt förslaget.
6. Jämtlands läns landsting uppdrar åt styrgruppen att uppdra till oberoende part
att utvärdera samverkansmodellen. Eventuella kostnader för detta ska fördelas
mellan landstingen.
7. Landstingsdirektören får besluta om ledamöter i styrgruppen.
8. Hälso- och sjukvårdschefen får besluta om ledamöter i NT-rådet.

§ 174 Svar på ansökan om driftbidrag för tiden 2014-0901--2015-03-31, till Jämtlands läns brukarråd
(LS/999/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har erhållit en ansökan om driftsbidrag på 75 000 kr av
Jämtlands läns brukarråd (JLB) under tiden 2014-09-01 – 2015-03-31.
JLB är ett samarbetsorgan bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer
inom psykisk hälsa, missbruks- och beroendeområdet. JLB är en ideell förening
(paraply) med de samarbetande föreningarna/organisationerna som enda medlemmar.
Det sökta bidraget på 75 000 kr ska vara en övergångslösning tills en annan mer långsiktig modell för brukarmedverkan och finansiering är framtagen.
Jämtlands läns landsting har inga ekonomiska medel avsatta för att ge bidrag till föreningar för brukarråd eller liknande föreningar. Landstinget kan därför inte bevilja bidrag
enligt ansökan. Regionförbundet Jämtlands län har inom ramen för sin verksamhet
möjlighet att ge generella bidrag till ideella organisationer och föreningar.

Beslutsunderlag
Ansökan om driftsbidrag för tiden 2014-09-01 – 2015-03-31

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting avslår Jämtlands läns brukarråds ansökan om driftsbidrag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting avslår Jämtlands läns brukarråds ansökan om driftsbidrag.

Justerandes sign
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§ 175 Uppdrag till landstingsdirektören om översyn av
hjälpmedelspolicy 2015 (LS/772/2014)
Ärendebeskrivning
Efter förslag från gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter beslutade landstingsfullmäktige den 17-18 juni 2014
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Hjälpmedelspolicyn och
gällande regelverk. Översynen ska ske i samverkan med kommunerna och 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)

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2014-06-17—18, § 130 Översyn av hjälpmedelspolicy

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektören får i uppdrag att i samverkan med kommunerna göra en översyn
av hjälpmedelspolicyn och gällande regelverk. Översynen bör påbörjas i början av 2015.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att i samverkan med kommunerna göra en översyn
av hjälpmedelspolicyn och gällande regelverk. Översynen bör påbörjas i början av
2015.

§ 176 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Monalisa Norrman (V) om förändringar i
beviljade assistanstimmar i länet (LS/707/2014)
Ärendebeskrivning
Monalisa Norrman (V) har lämnat in en motion om förändringar i beviljade assistanstimmar i länet.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde 17-18 juni fördelat motionen till landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast februari 2015.

Beslutsunderlag
Motion från Monalisa Norrman (V) om förändringar i beviljade assistanstimmar i länet
Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektören får i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen 20-21 januari 2015
ta fram ett svar på motionen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen 20-21 januari 2015
ta fram ett svar på motionen.

§ 177 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Mats El Kott, Finn Cromberger och Kia
Carlsson (FP), om medlemskap i ICORN (Kulturfristad för
författare m.fl. som lever under hot i sina hemländer)
(LS/715/2014)
Ärendebeskrivning
Mats El Kott, Finn Cromberger och Kia Carlsson (FP) har lämnat in en motion om
medlemskap i ICORN (Kulturfristad för författare m.fl. som lever under hot i sina
hemländer).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde 17-18 juni fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast februari 2015.

Beslutsunderlag
Motion från Mats El Kott, Finn Cromberger och Kia Carlsson (FP), om medlemskap i
ICORN

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektören får i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen 20-21 januari 2015
ta fram ett svar på motionen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen 20-21 januari 2015
ta fram ett svar på motionen.

§ 178 Uppdrag till personalpolitiska utskottet om svar på
medborgarförslag från Mats E Nilsson, om specialistutbildning av sjuksköterskor (LS/807/2014)
Ärendebeskrivning
Mats E Nilsson har lämnat ett medborgarförslag om specialistutbildning av sjuksköterskor.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde 17-18 juni fördelat medborgarförslaget
till landstingsstyrelsen. Medborgarförslaget ska besvaras senast februari 2015.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mats E Nilsson, om specialistutbildning av sjuksköterskor

Landstingsdirektörens förslag
Personalpolitiska utskottet får i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen 20-21 januari
2015 ta fram ett svar på medborgarförslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Personalpolitiska utskottet får i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen 20-21 januari
2015 ta fram ett svar på medborgarförslaget.

§ 179 Uppdrag till landstingsdirektören om svar på
motion från Christer Siwertsson (M) om självtest vid
användning av blodförtunnande läkemedel
(LS/863/2014)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat en motion om självtest vid användning av blodförtunnande läkemedel.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde 17-18 juni fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast februari 2015.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om självtest vid användning av blodförtunnande
läkemedel

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektören får i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen 20-21 januari 2015
ta fram ett svar på motionen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen 20-21 januari 2015
ta fram ett svar på motionen.

Justerandes sign
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§ 180 Uppdrag till personalpolitiska utskottet om svar på
motion från Finn Cromberger, Kia Carlsson och Mats El
Kott (FP) om karriärtjänster (LS/967/2014)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger, Kia Carlsson och Mats El Kott (FP) har lämnat in en motion om
karriärtjänster.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde 17-18 juni fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast februari 2015.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger, Kia Carlsson och Mats El Kott (FP) om karriärtjänster

Landstingsdirektörens förslag
Personalpolitiska utskottet får i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen 20-21 januari
2015 ta fram ett svar på motionen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Personalpolitiska utskottet får i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen 20-21 januari
2015 ta fram ett svar på motionen.

§ 181 Långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar (LS/1188/2014)
Ärendebeskrivning
Medborgarna i Jämtlands län har i jämförelse med landet i övrigt höga tal för sjukskrivningar. Jämtlands läns landstings har i paritet med detta också höga tal för sjukskrivningar.
Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen har vid flera tillfällen under året uppmärksammat detta och gett uppdrag till organisationen att arbeta för att minska sjukskrivningarna och öka frisktalen.
Här följer en sammanställning av besluten;
Landstingsstyrelsen 28-29 april
§ 84 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen 2014 (LS/4/2014)
Sjukskrivningsmiljarden/Rehabgarantin
”Styrelsen ser allvarligt på de fortsatta höga sjuktalen både för landstingets personal och för länets innevånare. Styrelsen anser därför att ytterligare ansträngningar måste göras och ger landstingsdirektören i
uppdrag att vidta åtgärder avseende utbildningsinsatser för att implementering av metoder genomförs.”

Justerandes sign
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§ 88 Månadsrapport till landstingsstyrelsen 2014 (LS/12/2014)
”Landstingsdirektören får i uppdrag att omgående ta fram en handlingsplan för minskade sjukskrivningar och ökat frisktal, särskilt i de yngre personalgrupperna.”
§ 92 Svar på initiativärende från Ann-Marie Johansson (S) om förbättrad rehabiliteringsprocess för landstingets anställda (LS/146/2014)
”Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till förbättrad rehabiliteringsprocess genom
ett organiserat samarbete med andra offentliga och privata arbetsgivare.”
Landstingsstyrelsen 27-28 maj
§ 112 Landstingsdirektörens rapport (LS/8/2014)
”Styrelsen ser med stort allvar på de höga sjukskrivningstalen. Landstingsdirektören får fortsatt uppdrag att med kraft öka frisktalen bland landstingets personal.”
§ 131 Delårsbokslut april 2014 (LS/631/2014)
”Styrelsen kräver krafttag för att öka frisktalen bland landstingets personal.”
Landstingsfullmäktige 17-18 juni
§ 137 Delårsbokslut april 2014 (LS/631/2014)
”Landstingsfullmäktige kräver krafttag för att öka frisktalen bland befolkningen.”
”Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till en analys av de höga sjuktalen i Jämtlands län.
Analysen bör göras i samverkan med Försäkringskassan och syfta till att identifiera orsakerna för att
öka träffsäkerheterna i insatserna.”
Sjukskrivningar är en angelägenhet för hela den nya regionen och dess medborgare. Det
behövs samverkan och samordningar med flera aktörer; Jämtlands läns landsting och
Regionförbundet (fr.o.m. 1 januari 2015 Region Jämtland Härjedalen), Försäkringskassan samt kommunerna. Det är därför viktigt och angeläget att ta ett helhetsgrepp och
tillsammans hitta faktorer som gör att regionens medborgare och medarbetarna inom
organisationen blir friskare.
För att uppnå detta och för att samla de uppdrag som tidigare lagts kring minskade sjukskrivningar och ökat frisktal föreslås att Jämtlands läns landsting utarbetar en långsiktig
utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar i samverkan med övriga aktörer i länet.
På landstingsfullmäktiges uppdrag ska en analys av de höga sjuktalen göras tillsammans
med Försäkringskassan. Analysen bör genomföras och ingå som en del av utvecklingsplanen.

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta initiativ till en analys av de höga sjuktalen i Jämtlands län. Analysen bör göras i samverkan med Försäkringskassan
och syfta till att identifiera orsakerna för att öka träffsäkerheterna i insatserna.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att i samverkan med andra aktörer inom
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regionen utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för att minska sjukskrivningar
och öka frisktalen för regionens medborgare och för medarbetarna inom den
egna organisationen.
3. Samtliga tidigare givna uppdrag kring de höga sjuktalen arbetas in i den långsiktiga utvecklingsplanen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta initiativ till en analys av de höga sjuktalen i Jämtlands län. Analysen bör göras i samverkan med Försäkringskassan
och syfta till att identifiera orsakerna för att öka träffsäkerheterna i insatserna.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att i samverkan med andra aktörer inom
regionen utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för att minska sjukskrivningar
och öka frisktalen för regionens medborgare och för medarbetarna inom den
egna organisationen.
3. Samtliga tidigare givna uppdrag kring de höga sjuktalen arbetas in i den långsiktiga utvecklingsplanen.

§ 182 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen 2014 (LS/2/2014)
Beslut fattade av landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter maj, omdisponering av medel för kostnader överstigande
en miljon kr per patient, Centrum för barn, kvinna och psykiatri
Löneöversynsförhandlingar, Centrum för diagnostik, teknik och service, LS/355/2014
Löneöversynsförhandlingar, Centrum för barn, kvinna och psykiatri, LS/274/2014
Löneöversynsförhandlingar, Centrum för primärvård, LS/355/2014
Beslut fattade av ordförande/2:e vice ordförande
Finn Cromberger, FP, är beviljad att delta i Jämställdhetsdagen 12/5 2014 på Jamtli.
Berit Johansson, C, är beviljad att delta i Nätverket för hälsa och demokrati 13/6 2014 i
Stockholm.
Remissvar till SKL om Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram inom vård och
omsorg LS/956/2014
Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2014-05-14—2014-08-12
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 183 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen 2014 (LS/3/2014)
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträde 2014-04-23 och
2014-06-02—03
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträde 2014-05-08
Etiska utskottet: Protokoll från sammanträde 2014-05-23
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträde 2014-05-14
och 2014-06-09
Landstingsbostäder i Jämtlands län: Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2014-05-14
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträde 2014-06-03
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträde 2014-06-04
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 2014-03-27
Gemensam nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter: Protokoll från sammanträde 2014-04-25
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträde 2014-05-23
Norrlandstingen regionförbund: Protokoll från Förbundsdirektionens sammanträde
2014-05-21
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2014-05-20
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om landstingsstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.
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TILL FULLMÄKTIGE
§ 184 Reviderad förbundsordning för Norrlandstingens
regionförbund (LS/906/2014)
Ärendebeskrivning
Norrlandstingen Regionförbunds revisorer har påpekat att förbundsordningen inte tillräckligt tydligt beskrev ansvarsförhållandet mellan Norrlandstingens Regionförbund,
NRF, och Västerbottens läns landsting, VLL, när det gäller organisering och drift av
Regionalt Cancercentrum Norr, RCC.
NRF:s kansli har anlitat juridisk kompetens inom kommunallagens område för översyn
av förbundsordningen utifrån revisorernas kritik. NRF:s förbundsdirektion behandlade
vid mötet 2014-05-21 förslag till ändringar i förbundsordning, arbetsordning och
delegationsordning. Föreslagna ändringar i förbundsordningen måste NRF:s
medlemmar godkänna medan arbetsordning och delegationsordning är NRF:s eget
beslutsmandat.
Ändringarna i förbundsordningen handlar om:
• Förtydliganden utifrån allmänna synpunkter från revisorerna i § 3 första
stycket, sista två punkterna under hälso- och sjukvård, första stycket under övrigt,
och formuleringen av § 6.
• Nya texter utifrån revisorernas synpunkter och juridisk utredning angående
NRF:s ansvar för Regionalt Cancercentrum Norr i § 3 rubrik och två första
punkterna under uppsikt och kontroll, hela avsnittet om RCC Norr, § 5 första och
sista meningen, hela § 6.1

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för Norrlandstingens Regionförbund (med
markeringar för ändringarna)
Protokollsutdrag från NRF:s direktionsmöte 2014-05-21

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderad förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderad förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund antas.
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§ 185 Informationer
•
•
•
•

•
•
•

Mobila stroketeamet (Anna Sandström och Lena Olander)
Förändringar efter omorganisation rehab (Anna Frisk och Lena Olander)
Urologiverksamheten (Andreas Lundgren)
Svar på landstingets revisorers granskning av landstingets styrning och insyn i
gemensam nämnd, kommunalförbund och samordningsförbund LS/501/2014
(Majvor Enström, Sandra Hedman och Daniel Nilsson)
Svar på remiss om assisterad befruktning LS/781/2014 (Eva Spetz)
Svar på remiss: Samverkansplan – stöd och information till drabbade och närstående
LS/949/2014 (Anna-Lena Alfreds)
Svar på remiss: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kommuners och
landstings risk- och sårbarhetsanalyser LS/944/2014 (Anna-Lena Alfreds)
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