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5. Likviditetsrapport/likviditetsplan 2014 (LS/250/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-09-16, § 61 Likviditetsrapport
augusti 2014.

Ärendebeskrivning

Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under perioden
2014-01-01 – 2014-08-31 för landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt
pensionsåtagande och pensionsportfölj.

Beslutsunderlag
Likviditetsrapport 2014-08-31

Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Likviditetsrapporten läggs till handlingarna.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Likviditetsrapporten läggs till handlingarna.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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TILL FULLMÄKTIGE
6. Ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands
läns landsting (LS/386/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-09-16, § 63, Ändring i arvodesregler
för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen.

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 23 oktober 2013, § 184, om politisk organisation i
Jämtlands läns landsting efter 2014. Beslutet omfattade även arvodesregler för förtroendevalda i landstinget och regler för stöd till de politiska partierna i landstinget.
Ändringen av den politiska organisationen, ändringen av arvodesreglerna och stödet till
de politiska partierna innebär en kostnadsminskning på 375 000 kronor per år.
Den 1 januari 2015 gjorde landstinget en ansökan till regeringen om att från och med
den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Riksdagen har beslutat att landstinget ska
omfattas av lagen och därmed också att få kalla sig region från och med 1 januari 2015.
Landstingsfullmäktige beslutade den 16 april 2014, § 78, om ändringar i den politiska
organisationen med anledning av ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret. En regional utvecklings nämnd och ett Regionens samverkansråd tillsammans
med kommunerna i länet inrättades. Beslutet omfattade dock inte arvodesregler för
ledamöter och ersättare i den regionala utvecklingsnämnden och samverkansrådet.
Arvodesreglerna måste därför kompletteras med regler för detta samt i övrigt anpassas
till regionbildningen.
Ett förslag till ändring i arvodesbestämmelserna utifrån den nya organisationen
lämnades till landstingsfullmäktige. Fullmäktige beslutade den 18 juni 2014, § 144, att
återremittera förslaget för att dels ta fram en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget jämfört med nu gällande arvodesregler och dels göra en samlad
ekonomisk konsekvensbeskrivning omfattande även tillskotten till partistödet jämfört
med nu gällande partistödsregler.
Ett PM med redovisning av effekterna av beslutet i oktober 2013 och detta förslag har
tagits fram inom samordningskansliet.
Omfattningen på uppdraget för ordföranden i Region Jämtlands län är 50 procent av en
heltid. Med hänsyn till att nya uppgifter följer med övertagande av det regionala utvecklingsansvaret bör omfattningen på uppdraget uppgå till 75 procent av en heltid. För vice
ordföranden bör uppdraget uppgå till 50 procent av en heltid. Enligt arvodesreglerna
begränsas arvodet till heltid om uppdragen för en förtroendevald sammanlagt överstiger
heltid. Kostnaden för nämnden och rådet kan beräknas, utifrån att nämnden och rådet
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har 10 sammanträdesdagar per år, till 2 277 000 kronor inklusive övriga kostnader med
600 000 kronor för nämnden och 65 000 kronor för regionens samverkansråd.
Sammanlagt uppgår kostnaden till 2 342 000 kronor. Landstingets andel i kostnaden för
den politiska organisationen i Regionförbundet Jämtlands län ingår i anslaget till Regionförbundet. Utifrån den beräkning av kostnaden som gjordes vid bildande av förbundet
och de förändringar som skett under de tre gångna åren uppgår kostnaden till 1 481 000
kronor för år 2014. Kostnadsökningen uppgår till 861 000 kronor
Förrättningsarvode och årsarvoden för deltidsuppdrag beräknas idag som procent av
arvode till landstingsstyrelsens ordförande förutom för ledamöter i landstingsstyrelsen
där arvodet räknas i procent av arvode till landstingsstyrelsens vice ordföranden. Beräkningen av arvoden bör vara lika för alla arvoden varför förrättningsarvode och
årsarvode för deltidsuppdrag bör räknas utifrån arvodet till landstingsstyrelsens förste
vice ordförande. Detta innebär en sänkning av arvoderingen för andra uppdrag än
styrelseuppdrag. Arvodesreglerna har anpassats till detta. Beräknad minskning för den
nya beslutade organisationen och förslaget till arvodering av regionala utvecklingsnämnden uppgår till ca 133 000 kronor per år. För förrättningsarvoden kan kostnadsminskningen uppskattas till 50 000.
De kostnadsmässiga effekterna av de beslutade och nu föreslagna ändringarna i arvodesreglerna och reglerna för partistödet uppgår till 375 000 - 861 000 + 133 000 + 50 000 =
- 305 000 kronor.
Förslaget till ändringar i arvodesbestämmelserna bygger på den politiska organisation
som har beslutats med anledning av att landstinget vill få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Med hänsyn till de
stora förändringar i organisationen som beslutats finns anledning att inte alltför långt
fram i tiden göra en utvärdering av organisationen. En utvärdering bör därför göras
under år 2016.
Beredningen för demokrati och folkhälsa har lämnat en förfrågan till fullmäktiges
presidium om varför förlorad arbetsförtjänst inte utgår till ledamöter för inställda
konferenser. Frågan har aktualiserats då det i ledamöters frånvaro på arbetsplatser tagits
in vikarier vars tillsättning varit för sena att avboka. Fullmäktiges presidium har överlämnat frågan att besvaras i samband med översynen av arvodesreglerna.
Förtroendevald har enligt 4 kap § 12 kommunallagen rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.
Nuvarande arvodesregler begränsar rätten till förlorad arbetsförtjänst till situationer då
årsarvode som uppgår till högst 40 % av heltid eller förrättningsarvode utges. Även om
reglerna inte täcker alla situationer då förlorad arbetsförtjänst kan uppkomma får de
anses skäliga. Frågan som uppkommer i den specifika situation som beredningen hänvisar till är en fråga i förhållande mellan arbetsgivaren och den förtroendevalde. Möjligheten att återkalla en begäran om ledighet, som det är fråga om, kan se olika ut hos olika
arbetsgivare och kan vara reglerad i kollektivavtal. Enbart den omständigheten att
arbetsgivaren anställt vikarie på sådana villkor att vikariatet inte kan avbrytas om den
förtroendevalde inte behöver utnyttja en beviljad ledighet är inte skäl för att för att
landstinget ska ge ut ersättning. Den aktuella situationen förekommer sällan men det
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kan finnas skäl för att möjlighet finns att ge ut ersättning i sådana fall. Arvodesreglerna
bör ändras för att detta ska vara möjligt.
Den förtroendevalde ska kunna styrka, med intyg från arbetsgivaren eller på annat godtagbart sätt, att en sådan situation förelegat att den förtroendevalde inte kunnat återkalla
den begärda ledigheten. Arvodesbestämmelserna innehåller inga regler om hur den förtroendevalde ska visa att rätt till ersättning föreligger. Arvodesbestämmelserna bör
kompletteras med sådana regler och dessa bör vara generellt utformade.

Beslutsunderlag
Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen
PM Beräkning av kostnadsförändringar p g a ändringar i arvodesregler och regler för
partistöd
Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2014-04-01, § 40
Fråga från beredningen för demokrati och folkhälsa om omprövning av svar gällande
förlorad arbetsinkomst vid inställda konferenser

Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen antas.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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7. Ändring av reglerna för stöd till de politiska partierna i
Region Jämtland Härjedalen (LS/701/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-09-16, § 64 Ändring av reglerna för
stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen.

Ärendebeskrivning

Riksdagen har beslutat om ändring av reglerna i kommunallagen om kommunalt partistöd. Ändringen innebär att det ställs krav på att ett parti ska ha mandat i fullmäktige för
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen för att ha rätt till partistöd.
Vidare ges det möjlighet för fullmäktige att besluta att partistöd endast ska ges för de
mandat vilket en vald ledamot är fastställd. Det ställs också krav på att partierna till
landstinget ska redovisa att partistödet använts för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin. Fullmäktige ges möjlighet att besluta att inte betala ut partistöd
till parti som inte lämnat redovisning i tid. Fullmäktige ska också årligen besluta om
partistöd.
Partier bör inte få partistöd för mandat som inte har besatts. Fullmäktige bör därför
besluta att partistöd endast ska ges för mandat för vilka ledamot utsetts. Inte heller bör
partistöd betalas ut till partier som inte uppfyller sin lagstadgade redovisningsskyldighet.
Reglerna för stöd till de politiska partierna har ändrats med hänsyn till detta och i övrigt
anpassats till lagändringen och till regionbildningen.
Ett förslag till ändring i reglerna för partistöd utifrån den nya organisationen lämnades
till landstingsfullmäktige. Fullmäktige beslutade den 18 juni 2014, § 146, att återremittera ärendet för att ta fram en samlad konsekvensbeskrivning av förändringarna
jämfört med nu gällande bestämmelser omfattande både partistöd och arvodesbestämmelser.
Ett PM med redovisning av effekterna av beslutet i oktober 2013 och detta förslag har
tagits fram inom samordningskansliet.
Landstingsfullmäktige beslutade den 23 oktober 2013, § 184, om politisk organisation i
Jämtlands läns landsting efter 2014. Beslutet omfattade även arvodesregler för förtroendevalda i landstinget och regler för stöd till de politiska partierna i landstinget.
I fullmäktigebeslutet den 23 oktober, § 184, antogs regler för stöd till de politiska
partierna inom Jämtlands läns landsting. Det som ändrades i förhållande till de regler
som gäller nuvarande period är att ersättningen för egna dagar till ersättare utökades
från 4 dagar per mandat och mandatperiod till 30 dagar och bidraget namnändrades till
Stöd till fullmäktigegrupp. Ökningen är hänförigt till mandatbundet partistöd och
påverkar därför fördelningen mellan fast och mandatbundet partistöd. Förändringen
bedömdes dock inte medföra att partistödet totalt otillbörligt gynnar eller missgynnar
något parti. Ökningen kan beräknas till ca 1 150 000 kronor per år i 2014 års kostnadsnivå.
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De kostnadsmässiga effekterna av de beslutade och föreslagna ändringarna i arvodesreglerna och reglerna för partistödet uppgår till 375 000 - 861 000+133 000+50 000 = 305 000 kronor.

Beslutsunderlag
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär14:12 Nya regler i kommunallagen om
kommunalt partistöd
Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen
PM Beräkning av kostnadsförändringar p g a ändringar i arvodesregler och regler för
partistöd (Se ärende ”Ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns
landsting, Dnr LS/386/2014)

Landstingsdirektörens förslag

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

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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8. Riktlinjer för direktupphandling Jämtlands läns
landsting (LS/1007/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-09-16, § 65 Riktlinjer för direktupphandling Jämtlands läns landsting.

Ärendebeskrivning

Riksdagen har fattat beslut om ändring i Lagen om offentlig upphandling (2007:1091).
Ändringen innebär bland annat att gränsvärdet för direktupphandlingsvärdet höjs till
505 800 kronor. Det införs också krav på att upphandlande myndigheter fastställer riktlinjer för direktupphandling. Ändringarna gäller från och med 1 juli 2014. Landstingsstyrelsen beslutade den 29 oktober 2004 § 138 om riktlinjer gällande gränsvärde för
direktupphandling. Ett nytt förslag till riktlinjer för direktupphandling enligt gällande
krav, har upprättats inom ekonomistaben. Riktlinjerna utgår från landstingets gällande
upphandlingspolicy.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för direktupphandling.

Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Riktlinjer för direktupphandling fastställs.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Riktlinjer för direktupphandling fastställs.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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9. Justering av tandvårdstaxa 2014 (LS/1025/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-09-16, § 66 Justering av tandvårdstaxan.

Ärendebeskrivning
Landstingfullmäktige beslutade i juni 2008, § 128, att tandvårdstaxan för Folktandvården
i Jämtlands län ska sättas i enligt med den referensprislista som fastställs av Tandvård
och Läkemedelsverket (TLV). Beslut om undantag har fattats av landstingsfullmäktige
enligt nedan.
•
•
•
•

År 2009: Taxa för implantatkomponenter, åtgärd 420, uppgår till 3 400 kronor.
År 2010: Taxa för frisktandvård justeras enligt gemensam prissättning för Norrlandslandstingen.
År 2011: Taxa för fyllningsåtgärder 701, 702, 703, 704, 705, 706 och 707 uppgår
till referenspris enligt TLV+ 7 %.
År 2013: TLV införde referenspriser även för specialisttandvård. Beslut i
Jämtlands läns landsting att införa denna referensprislista + 5%.

1 september 2014 justerade TLV referenspriserna. Med nuvarande behandlingspanorama bedöms prisjusteringen inte ge någon intäktsökning för Folktandvården i
Jämtlands län utifrån att referenspriserna för åtgärdsgrupp 8 (protetiska åtgärder) sänks.
Helårseffekten av intäktsminskningen i åtgärdsgrupp 8 beräknas till cirka 1 miljon
kronor. Förändringen av referenspriset för övriga åtgärdsgrupper bedöms ge en intäktsökning med cirka 1,5%.
Med en sänkning av referenspriset på protetiska åtgärder kommer därför inte Folktandvården att kunna täcka kostnaderna för den arbetsinsats och de tandtekniska produkter
som krävs för dessa behandlingar. I upprättat förslag på prislista innebär föreslagen
justering ett undantag från referensprislistan så att Folktandvården i Jämtlands län, för
åtgärdsgrupp 8, ligger över referenspriset med 6% för allmäntandvård och 9% för
specialisttandvård.

Beslutsunderlag
Förslag till Prislista, 2014-09-01

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Tidigare beslut om att följa den referensprislista som fastställs av Tandvård och
Läkemedelsverket (TLV) upphävs för åtgärdsgrupp 8 och justeras enligt
följande:
a. Taxan för åtgärder inom grupp 8 sätts så att kostnadstäckning för
tandtekniska produkter och arbetsinsats erhålls för varje enskild
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åtgärd.
b. Den generella prishöjningen av åtgärdsgrupp 8 inte överstiger
referensprisets nivå med mer än 7% för allmäntandvården och 12%
för specialisttandvården.
2. Tandvårdstaxan 2014 för Folktandvården i Jämtlands län ska i övrigt justeras
med stöd av tidigare beslut om att följa TLV: s referensprislista, inklusive
beslutade undantag, enligt upprättat förslag till prislista daterad den 1 september
2014.
3. Prislistan gäller från och med 1 november 2014.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Tidigare beslut om att följa den referensprislista som fastställs av Tandvård och
Läkemedelsverket (TLV) upphävs för åtgärdsgrupp 8 och justeras enligt
följande:
a. Taxan för åtgärder inom grupp 8 sätts så att kostnadstäckning för
tandtekniska produkter och arbetsinsats erhålls för varje enskild
åtgärd.
b. Den generella prishöjningen av åtgärdsgrupp 8 inte överstiger
referensprisets nivå med mer än 7% för allmäntandvården och 12%
för specialisttandvården.
2. Tandvårdstaxan 2014 för Folktandvården i Jämtlands län ska i övrigt justeras
med stöd av tidigare beslut om att följa TLV: s referensprislista, inklusive
beslutade undantag, enligt upprättat förslag till prislista daterad den 1
september 2014.
3. Prislistan gäller från och med 1 november 2014.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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10. Avgift för steriliseringar på icke medicinsk grund
(LS/1251/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-09-16, § 70 Avgift för steriliseringar
på icke medicinsk grund.

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 17-18 juni 2014 att upphäva ett tidigare beslut om
att inte utföra sterilisering på icke medicinsk grund.
”Landstingsfullmäktiges beslut 1999-11-24 -- 25, § 192 vad avser landstingsplanens avsnitt 2.4.6
Förstahandsprioritering, reduceringar inom område barn kvinna 1. ”Sterilisering …. icke kan
användas” upphävs.”
Anledningen till att fullmäktige upphävde sitt tidigare beslut var att Inspektionen för
vård och omsorg hade beslutat att landstinget ska säkerställa att steriliseringar bedöms
och handläggs i landstinget oaktat medicinsk indikation i enlighet med bestämmelsen i
2 § steriliseringslagen (1975: 580). Inspektionen grundade sitt beslut på att landstinget
inte kan sluta erbjuda hälso- och sjukvård som inte är medicinskt motiverad. Genom att
inte erbjuda steriliseringar annat än på medicinska indikationer tillgodoser inte landstinget patientens rätt enligt 2 § steriliseringslagen.
Jämtlands läns landsting har under perioden 2000-2014 erbjudit sterilisering till personer
som inte kan använda förekommande preventivmedel och vars hälsotillstånd skulle påverkas menligt av en graviditet. Sterilisering av andra skäl har inte erbjudits enlighet med
fullmäktiges ovan angivna beslut.
Efter fullmäktiges beslut i juni 2014 arbetar verksamheten med planering för att återuppta verksamheten med sterilisering på icke medicinsk grund. Planeringen innebär att
operationskapacitet måste frigöras för detta.
Kostnaderna för att återuppta verksamheten för kvinnor om ca 50 steriliseringar per år i
egen regi beräknas uppgå till ca 1 100 000 kronor. I kostnaden inkluderas investering i
nytt laparoscop, op-instrument, läkarbesök, läkartid på operation samt kostnader för Cop utrymme. Per patient beräknas kostnaden uppgå till 22 471 kronor.
Någon motsvarande beräkning av antalet män som kommer att söka finns för närvarande inte. Ingreppet för sterilisering av män är visserligen enklare, men avgiften föreslås av jämställdhetsskäl att bli densamma för kvinnor och män. I båda fallen är
ingreppen kraftigt subventionerade.
Arbetet med att utföra steriliseringar på icke medicinsk grund beräknas kunna påbörjas
under senare delen av hösten 2014, då C-op inte kan erbjuda operationsutrymme förrän
i december. Verksamheterna kommer att kunna erbjuda patienter att söka för steriliseringar med start 1 november 2014 och påbörja operationer från 1 december 2014.
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Då ingreppet inte är medicinskt prioriterat och tidigare omfattats av utbudsbegränsning i
Jämtlands läns landsting föreslår Kvinnosjukvården att en särskild patientavgift införs
för det. Västerbottens läns landstings avgift för steriliseringar på icke medicinsk grund är
7 000 kronor samt 250 kronor för ett läkarbesök inför ingreppet. Intentionen inför nya
patientlagen är att JLL bör ha likvärdiga avgifter som övriga landsting i norra Sverige.
Med ovanstående bakgrund föreslås att en särskild avgift införs för sterilisering på icke
medicinsk grund i Jämtlands läns landsting. Avgiften föreslås vara 7000 kronor samt 250
kronor för ett läkarbesök inför ingreppet.

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
En särskild avgift på 7 250 kronor införs för sterilisering på icke medicinsk grund i
Jämtlands läns landsting för kvinnor och män.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. En särskild avgift på 7 250 kronor införs för sterilisering på icke medicinsk grund
Jämtlands läns landsting för kvinnor och män.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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11. Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LS/1085/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-09-16, § 67 Kapitaltillskott och
inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Ärendebeskrivning
Styrelseordföranden i Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, har på bolagsstämman den 14 maj 2014 informerat ägarna om LÖF: s finansieringsbehov. Behovet av
kapitaltillskott uppgår till 1,2 miljarder kronor att tillföras i form av nytt garantikapital
varav Jämtlands läns landstings andel utgör 15 734 000 kronor. För att behovet av
kapitaltillskottet inte ska bli högre än 1,2 miljarder kronor krävs samtidigt att reverserna
mellan bolaget och landstingen på 6 miljarder kronor löses varav Jämtlands läns landstings skuld till bolaget utgör 82 255 000 kronor. Orsaken till det nya kapitaltillskottet är
det nya europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, som ställer högre
kapitaltäckningskrav än tidigare. Garantikapitalet bokförs som finansiell tillgång varför
tillskottet i sig inte belastar resultatet.

Beslutsunderlag
-

PM Ärendebeskrivning och skälen till förslaget
Protokollsutdrag LÖF: s styrelse 2014-05-14
Protokoll bolagsstämma 2014-05-14
Bilaga 4 till bolagsstämmoprotokoll
Förslag till ny bolagsordning för LÖF
PM LÖF 2014-06-26

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting godkänner förslaget till ny bolagsordning.
2. Jämtlands läns landsting tillskjuter sin andel av garantikapitalet till LÖF om 15
734 000 kronor att finansieras med likvida medel.
3. Jämtlands läns landsting löser in revers till LÖF om 82 255 000 kronor.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting godkänner förslaget till ny bolagsordning.
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2. Jämtlands läns landsting tillskjuter sin andel av garantikapitalet till LÖF om 15
734 000 kronor att finansieras med likvida medel.
3. Jämtlands läns landsting löser in revers till LÖF om 82 255 000 kronor.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

17(39)

2014-09-18

12. Likvidering av Regionförbundet Jämtlands län
(LS/1230/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-09-16, § 68 Likvidering av Regionförbundet Jämtlands län.

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 23 juni 2010, § 120, att landstinget tillsammans
med kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och
Östersund skulle bilda ett kommunalförbund med namnet Regionförbundet Jämtlands
län och antog förslag till förbundsordning. I förbundsordningen regleras bland annat
medlemmarnas andel i tillgångar och skulder och hur man ska förfara med det vid en
eventuell likvidation av förbundet.
Inför likvideringen av förbundet har en diskussion förts inom projektet Region 2015
om hur avvecklingen av förbundet ska hanteras. Ett förslag har tagits fram för att förenkla förfarandet. Förslaget innebär att förbundsordningen för Regionförbundet måste
ändras.
Styrgruppen för Projekt Region 2015 har rekommenderat kommunerna och landstinget
att fatta följande beslut.
1. § 20 Likvidation och upplösning av förbundet i ”Förbundsordning för Regionförbundet Jämtlands län” ersätts med:
”Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller
om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet så att förutsättningarna för
förbundet att uppfylla sina ändamål inte längre föreligger.
När förbundet trätt i likvidation skall skulder betalas och egendom avyttras
eller fördelas enligt principerna i § 18.
Likvidation verkställs av en av medlemmarnas fullmäktige utsedd likvidator.
När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne avge en slutredovisning för förvaltningen. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.”
2. Regionförbundet Jämtlands län likvideras den 31 december 2014.
3. Regionförbundets arkiv överlämnas till Region Jämtland Härjedalens arkiv för
slutlig förvaring.
4. Likvidationen utförs enligt dokument ”Likvidering av Regionförbundet
Jämtlands län år 2015”.
5. Kostnaden för likvidationen och likvidatorn belastar Regionförbundet
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Jämtlands län.
6. Som likvidator utses Arne Nilsson.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Styrgruppen för Region 2015, § 40. Rekommendation om
ändring i förbundsordning om fördelning av överskott.
PM Likvidering av Regionförbundet Jämtlands län år 2015

Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Regionförbundet Jämtlands län likvideras den 31 december 2014.
2. § 20 Likvidation och upplösning av förbundet i ”Förbundsordning för Regionförbundet Jämtlands län” ersätts med: ”Förbundet kan träda i likvidation om
medlemmarna är överens därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur
förbundet så att förutsättningarna för förbundet att uppfylla sina ändamål inte
längre föreligger.
När förbundet trätt i likvidation skall skulder betalas och egendom avyttras eller
fördelas enligt principerna i § 18.
Likvidation verkställs av en av medlemmarnas fullmäktige utsedd likvidator.
När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne avge en slutredovisning för förvaltningen. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.”
3. Regionförbundets arkiv överlämnas till Region Jämtland Härjedalens arkiv för
slutlig förvaring.
4. Likvidationen utförs enligt dokument ”Likvidering av Regionförbundet
Jämtlands län år 2015”.
5. Kostnaden för likvidationen och likvidatorn belastar Regionförbundet
Jämtlands län.
6. Som likvidator utses Arne Nilsson, för närvarande ekonomichef på Regionförbundet Jämtlands län.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Regionförbundet Jämtlands län likvideras den 31 december 2014.
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2. § 20 Likvidation och upplösning av förbundet i ”Förbundsordning för Regionförbundet Jämtlands län” ersätts med: ”Förbundet kan träda i likvidation om
medlemmarna är överens därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur
förbundet så att förutsättningarna för förbundet att uppfylla sina ändamål inte
längre föreligger.
När förbundet trätt i likvidation skall skulder betalas och egendom avyttras eller
fördelas enligt principerna i § 18.
Likvidation verkställs av en av medlemmarnas fullmäktige utsedd likvidator.
När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne avge en slutredovisning för förvaltningen. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.”
3. Regionförbundets arkiv överlämnas till Region Jämtland Härjedalens arkiv för
slutlig förvaring.
4. Likvidationen utförs enligt dokument ”Likvidering av Regionförbundet
Jämtlands län år 2015”.
5. Kostnaden för likvidationen och likvidatorn belastar Regionförbundet
Jämtlands län.
6. Som likvidator utses Arne Nilsson, för närvarande ekonomichef på Regionförbundet Jämtlands län.
7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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13. Ändring i förbundsordning för Regionförbundet
Jämtlands län om fördelning av överskott
(LS/1231/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-09-16, § 69 Ändring i förbundsordning för Regionförbundet Jämtlands län om fördelning av överskott.

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade 2010-06-23, § 120, att landstinget tillsammans med
kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund skulle bilda ett kommunalförbund med namnet Regionförbundet Jämtlands län
och antog förslag till förbundsordning. I förbundsordningen regleras bland annat medlemmarnas andel i tillgångar och skulder och hur man ska förfara med det vid en eventuell likvidation av förbundet.
Inför likvideringen av förbundet har en diskussion förts inom projektet Region 2015 om
hur överskott från förbundet ska hanteras. Ett förslag har tagits fram och den
kommunala referensgruppen har tillstyrkt förslaget. Förslaget innebär att förbundsordningen för Regionförbundet måste ändras.
Styrgruppen för projekt Region 2015 har rekommenderat kommunerna och landstinget
att fatta följande beslut.
1. Kommun …../Jämtlands läns landsting godkänner ett avsteg från §18 i
Förbundsordningen för Regionförbundet Jämtlands län om andelar i regionförbundets tillgångar och skulder.
2. Kvarstående upparbetade medel överförda från Kommunförbundet Jämtlands
län, överskottet i Regionförbundet samt överskott vid likvidering av AV-Media
Jämtlands län AB överförs till en pott för utvecklingsprojekt inom det primärkommunala området.
3. Användningen av medlen utgår från ”Statuter för utvecklingspott för projekt
inom det primärkommunala området”.
4. Kvarvarande medel från FoU-Jamt (1,2 miljoner kronor) bör riktas till stöd för
forskning

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Styrgruppen för Region 2015, § 41. Rekommendation om ändring
i förbundsordning om fördelning av överskott.
Statuter för utvecklingspott för projekt inom det primärkommunala området

Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
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1. Jämtlands läns landsting godkänner ett avsteg från § 18 i Förbundsordningen för
Regionförbundet Jämtlands län om andelar i regionförbundets tillgångar och
skulder.
2. Kvarstående upparbetade medel överförda från Kommunförbundet Jämtlands
län, överskottet i Regionförbundet samt överskott vid likvidering av AV-Media
Jämtlands län AB överförs till en pott för utvecklingsprojekt inom det primärkommunala området.
3. Användningen av medlen utgår från ”Statuter för utvecklingspott för projekt
inom det primärkommunala området”.
4. Kvarvarande medel från FoU-Jamt (1,2 miljoner kronor) bör riktas till stöd för
forskning.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting godkänner ett avsteg från § 18 i Förbundsordningen
för Regionförbundet Jämtlands län om andelar i regionförbundets tillgångar
och skulder.
2. Kvarstående upparbetade medel överförda från Kommunförbundet Jämtlands
län, överskottet i Regionförbundet samt överskott vid likvidering av AV-Media
Jämtlands län AB överförs till en pott för utvecklingsprojekt inom det primärkommunala området.
3. Användningen av medlen utgår från ”Statuter för utvecklingspott för projekt
inom det primärkommunala området”.
4. Kvarvarande medel från FoU-Jamt (1,2 miljoner kronor) bör riktas till stöd för
forskning.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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14. Framtida organisation för Bussgods (LS/1237/2014)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade den 28 april 2014 (§57) att hemställa att Jämtlands läns landsting tillsammans med Länstrafiken AB utreder möjligheterna att från och med 2015
samordna landstingets godstransporter med Länstrafikens Bussgods. Vidare beslutades
att utredningen också skulle se på möjligheter till samordning med andra aktörer och att
Bussgods ska behållas under 2014.
Utredningen har genomförts under våren/sommaren med syfte att undersöka möjligheterna till samordning av landstingets godstransporter med Länstrafikens Bussgods.
Det har skett främst genom intervjuer av hur operativt ansvariga ser på möjligheterna till
samordning av delar av verksamheten och även en samordning totalt.
Utredningen visar sammantaget på att
- samordning av enbart godstransporterna inte ger några större effektiviseringar,
- samordning av landstingets hela transportorganisation med bussgodsverksamheten
ger möjligheter till vissa effektiviseringar, men effekten är troligen inte så stor att
den ensam räcker till för att uppnå ekonomisk balans i verksamheten. Effekten
motiverar inte heller ytterligare utredningar med hänsyn till att bussgodsverksamheten under tiden fortsätter gå med underskott.
Utredningen visar också på att det finns möjligheter för Regionen att på annat sätt än
genom fortsatt drift av bussgodsverksamheten lämna stöd till transportbehov som inte
tillgodoses av andra aktörer, till exempel som finansiär av verksamhet för att upprätthålla grundläggande service i glesbygd. Innan en sådan verksamhet påbörjas bör det
utredas närmare. Utredningen bör innehålla en analys av var godstransporter inte kan
ske på kommersiella grunder och hur ett regionalpolitiskt stöd för dessa delar kan utformas.
Med hänsyn till landstingets ekonomiska situation är det inte rimligt att fortsätta täcka
underskott i bussgodsverksamheten.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2014-04-28 § 57 inkl. bilagor
Jämtland läns landsting utredning: Samordning godstransporter
PM Bussgods Jämtland

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen överlämnar genomförd utredning om samordning av landstingets transportverksamhet med Bussgods till Regionförbundet.
2. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom de slutsatser av utredningen som
landstingsdirektören visat ovan.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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15. Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025
(LS/1151/2014)
Ärendebeskrivning
Tobacco Endgame (TE) – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som
syftar till att få till stånd ett politiskt beslut 2015 om ett slutmål för rökningen 2025.
På nationell nivå är Tobaksfakta, en oberoende tankesmedja, ansvarig för projektet. På
regional nivå ansvarar Yrkesföreningar mot Tobak för att förankra och bredda stödet
för Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025. 44 organisationer har hittills ställt sig
bakom initiativet, däribland Svenska läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund, Cancerfonden, Vårdförbundet, Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård m.fl.
Målet är att göra en utfasning av rökningen i vårt land till att omfatta en mycket låg
andel, 0-5% av befolkningen 2025. Siffran för andelen dagligrökare har sjunkit påtagligt
under en lång tid, men det är fortfarande en betydande andel i Sverige (ca 20%) som
uppger att de röker dagligen eller då och då. Det krävs ytterligare åtgärder för att minimera andelen och antalet rökare i befolkningen. För att nå målet krävs politiska beslut
och åtgärder på alla nivåer. Ett motsvarande arbete sker i flera andra länder t ex
Finland, Nya Zeeland och Irland. Som exempel på viktiga politiska beslut som bidragit
till att minska rökningen och påverkat opinionen kan nämnas prishöjningar på tobak
och beslut om rökfria serveringar.
Tobakens negativa påverkan på hälsan är väl känd och oomtvistlig. I Jämtlands län
orsakar den 85-90 dödsfall årligen och de ekonomiska kostnaderna uppgår enligt
beräkningar till nästan 400 miljoner kronor per år. Att arbeta i enlighet med målet i TE
skulle innebära en stor besparingspotential såväl i mänskligt lidande och förtida död som
rent ekonomiska.
Politiker i Jämtlands läns landsting kan vara viktiga aktörer och pådrivare i arbetet. Detta
bör ske dels genom att uppmuntra länets kommunpolitiker att anta utmaningen och dels
att driva på nationellt i frågan gentemot Sveriges Kommuner och Landsting, riksdag och
regering.
Landstingets tjänstemannaorganisation behöver arbeta med konkreta åtgärder för att
minska andelen rökare i länet. Det handlar t ex om att utbilda fler diplomerade tobaksavvänjare och mer aktivt erbjuda rökslutarstöd i sjukvårdsverksamheterna. Rökfri inför
operation är ett annat exempel, liksom arbetet med att säkra rökfri uppväxt för barn och
rökfria miljöer i länet. En medveten resultatuppföljning är viktig för att arbetet ska gå i
rätt riktning.

Beslutsunderlag

Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025 – en plan för Jämtlands läns landsting
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting ställer sig bakom initiativet Tobacco Endgame.
2. Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025 – en plan för Jämtlands läns landsting
antas.
3. Landstingsfullmäktige uppmanar de förtroendevalda i länets kommuner att anta
utmaningen.
4. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att uppvakta nationella aktörer att fatta nödvändiga beslut för att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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16. Revidering av stadgar för Årets folkhälsoinsats
(LS/365/2009)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats” är avsett att tilldelas
personer, organisationer, sammanslutningar eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom
Jämtlands län.
Beredningen för demokrati och folkhälsa har tillsammans med Folkhälsocentrum efter
ansökningar eller inkomna förslag haft uppdraget att föreslå pristagare. Beslut har sedan
slutligt tagits av landstingsstyrelsen. Priset delas vanligtvis ut av fullmäktiges ordförande
i juni varje år.
I den nya politiska organisationen som beslutades av fullmäktige i april 2014 har fullmäktigeberedningar tagits bort. Beredningarna upphör den sista december 2014. Den
nya organisationen börjar gälla den 1 januari 2015 samtidigt som Jämtlands läns landsting tillsammans med Regionförbundet Jämtland bildar Region Jämtland Härjedalen.
Med hänsyn till detta måste stadgarna för Årets folkhälsoinsats revideras. Det är lämpligt att regionstyrelsen tar över beredningen av ärendet. Efter samråd med beredningen
för demokrati och folkhälsas presidium föreslås att revideringen görs redan nu så att
arbetet med att ta fram pristagare kan påbörjas. Stadgarna bör samtidigt regionanpassas.

Beslutsunderlag

Reviderade Stadgar för Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats”

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderade Stadgar för Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats” antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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17. Svar på motion från Berit Johansson (C) om
Arbetsgivare för anhöriga - att skapa en anhörigvänlig
arbetsplats (LS/1657/2013)
Ärendet behandlas av personalpolitiska utskottet den 22 september.
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18. Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
översyn av förskrivning av Tramadol till äldre
(LS/1802/2013)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat en motion till landstingsfullmäktige om översyn av
förskrivning av Tramadol till äldre. Motionen fördelades vid landstingsfullmäktige i
februari till landstingsstyrelsen och ska besvaras senast oktober 2014.
Christer Siwertsson föreslår att landstinget ska se över och utreda förskrivningen av
läkemedel innehållande Tramadol till personer äldre än 75 år och att en tydlig policy
angående denna typ av förskrivning utarbetas.
Nackdelarna med Tramadol både till yngre och till äldre är väl kända sedan flera år tillbaka. Förskrivningen av Tramadol till gruppen äldre (75+) har stadigt minskat både i
riket och i Jämtland och 2013 hade totalt 47,25/1000 invånare (totalt 603 personer) i
denna åldersgrupp fått preparatet utskrivet (Socialstyrelsens statistikdatabas, se bild).

Läkemedelskommittén har sedan 2010 arbetat för att sprida information till förskrivare,
patienter och vårdpersonal om olämpliga läkemedel till äldre, dit Tramadol hör (se
bifogad fil). I rekommendationslistan (Z-läkemedel) för 2010/11 avråddes från användning av Tramadol till äldre och sedan 2012 finns dessutom inte Tramadol med på listan
över rekommenderade läkemedel överhuvudtaget. Motionen bör därför anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om översyn av förskrivning av Tramadol till äldre
Läkemedelskommitténs information om olämpliga läkemedel till äldre

Landstingsdirektörens förslag
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Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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19. Svar på motion från Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
och Marianne Larm Svensson (C), om etisk upphandling
av kött och mejeriprodukter (LS/1870/2013)
Ärendebeskrivning
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson och Marianne Larm Svensson (C) har lämnat en motion
till landstingsfullmäktige om etisk upphandling av kött och mejeriprodukter.
Motionärerna föreslår att Jämtlands läns landsting inför djurskyddskrav vid upphandling
av animaliska produkter enligt Miljöstyrningsrådets rekommendationer.
En ny livsmedelsupphandling pågår under 2014 och kravspecifikationen är i princip klar.
Vid genomgång av den kravspecifikationen kan konstateras att samtliga krav som finns i
Miljöstyrningsrådets kriterier för kött, mjölk, kyckling, ägg samt fisk och skaldjur finns
med i kravspecifikationen.
Det finns dock inga beslut inom landstinget att djurskyddskrav ska ställas i upphandlingar och i upphandlingspolicyn saknas skrivning om att upphandling ska ske med krav
och villkor i tillämpliga delar med hänsyn till djurskydd. Denna avsaknad innebär att det
i dagsläget är helt personberoende om krav på djurskydd i upphandlingar ställs eller inte.
Det är därför lämpligt att upphandlingspolicyn kompletteras med en skrivning om djurskyddskrav.
Kravet ”djurskydd” föreslås läggas till i upphandlingspolicyn enligt följande:
• Upphandling ska ske med krav och villkor i tillämpliga delar med hänsyn till
ekonomi, funktion, kvalitet, patient- och personalsäkerhet, miljö, djurskydd,
jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt sociala hänsyn. Exempel på
sociala hänsyn är kollektivavtalsenliga villkor, antidiskrimineringsklausuler, krav
med särskilt fokus på hållbar utveckling i främjande av ekologiska och rättvist
producerade produkter.
I samband med detta föreslås också att upphandlingspolicyn anpassas med hänsyn till
regionbildningen. Ett förslag till reviderad upphandlingspolicy har upprättats inom
samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Motion från Bogna Wojtkiewicz Adolfsson och Marianne Larm Svensson (C) om etisk
upphandling av kött och mejeriprodukter
Förslag till reviderad Upphandlingspolicy för Region Jämtland Härjedalen

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Reviderad Upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting antas.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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20. Svar på motion från Karin Ekblom (M) om översyn av
landstingsbostäders verksamhetsbeskrivning
(LS/90/2014)
Ärendebeskrivning
Karin Ekblom (M) har lämnat en motion om att göra en översyn och revidering av
Landstingsbostäders verksamhetsbeskrivning. Motionen ska besvaras senast på landstingsfullmäktige 13-14 oktober 2014.
Karin Ekblom har tidigare lämnat en motion om utredning av försäljning av delar av
landstingsbostäders fastighetsbestånd (LS/421/2013) som besvarades med avslag vid
landstingsfullmäktige 26-27 november 2013. Mot bakgrund av svaret på den motionen
framhåller nu Karin Ekblom att Landstingsbostäder inte lever upp till bolagets verksamhetsbeskrivning som bland annat säger att bolaget ska främja bostadsförsörjningen inom
Jämtlands län landstings verksamhetsområde.
Landstingsbostäder uppfyller landstingets ägardirektiv att främja bostadsförsörjningen
inom Jämtlands läns verksamhetsområde genom sina 460 lägenheter. Landstingsbostäder erbjuder landstingets personal bostäder men kan tyvärr ej uppfylla alla önskemål. Lediga lägenheter räcker bara till svårrekryterad personal.
Landstingsbostäder arbetar aktivt med att hitta lämpliga objekt för att utöka beståndet
men har inte bedömt några projekt som tillräckligt attraktiva.

Beslutsunderlag

Motion från Karin Ekblom (M) om översyn av landstingsbostäders verksamhetsbeskrivning

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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21. Svar på motion från Thomas Andersson (C) om att
Jämtlands läns landsting ska servera smör
(LS/186/2014)
Handlingar lämnas senare.
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22. Svar på motion från Bodil Sihm (MP) om att skapa
ett kompetenscenter för Huntingtons sjukdom
(LS/362/2014)
Ärendebeskrivning
Bodil Sihm (MP) har lämnat in en motion om att skapa ett kompetenscenter för
Huntingtons sjukdom. Landstingsstyrelsen uppdrog 28 maj till landstingsdirektören att
avge ett förslag till svar på motionen.
Ett underlag har tagits fram av Pernilla Johansson, Enhetschef Neurologmottagningen
och Anna-Karin Roos, MLU Neurologmottagningen.
Bakgrund
Huntingtons sjukdom är en ärftlig sjukdom som ger olika neurologiska symtom, både
motoriska, kognitiva och psykiatriska symtom. Symtomen yttrar sig bland annat genom
ofrivilliga rörelser, minnespåverkan och personlighetsförändring. Sjukdomen är ärftlig
och risken att ärva sjukdomen är 50% om den ena föräldern har sjukdomen. Sjukdomen
är progressiv och går inte att bota, men symtomlindrande behandling finns att tillgå.
Demens och personlighetsförändring är oftast de största problemen när sjukdomen är
framskriden.
Jämtlands län och särskilt Bergs kommun har ett förhållandevis stort antal Huntingtonsjuka jämfört med övriga landet. I dagsläget är det osäkert hur många som har sjukdomen i länet, eftersom diagnosregistrering inte sker enhetligt i primärvård och slutenvård. Mörkertalet är dessutom sannolikt stort. Totalt i Sverige uppskattas ca 800-1000
personer ha Huntingtons sjukdom.
I Neurologmottagningens uppdrag ingår att för patienter med Huntingtons sjukdom
ställa diagnos, behandla de motoriska störningarna och erbjuda gentestning av anhöriga
om de så önskar. Många patienter har företrädelsevis haft fortlöpande kontakt med
distriktsläkare och psykiater.
Nuläge
Huntingtons sjukdom har stor påverkan för personen som är sjuk men även på dennes
omgivning. Anhöriga behöver stöd i såväl det dagliga omhändertagandet av personen
som i beslut om gentester etc.
Via neurologmottagningen pågår en prevalensstudie under hösten 2014 för att kartlägga
antalet patienter med sjukdomen. Under 2015 planeras uppstart av ett multidisciplinärt
team för omhändertagande av dessa patienter. Målsättning är att såväl neurolog,
psykiater, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, logoped och kurator skall
delta i teamarbetet. Teamet kommer att arbeta i samverkan med primärvården och
kommunerna. På Neurologmottagningen har en neurolog rekryterats som har stor
erfarenhet av teamarbete kring Huntingtonpatienter och klinisk genetik. Målsättningen
är att denna kompetens skall innebära att anhöriga kan genomföra presymtomatisk
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gentestning i Östersund och slippa långa resor till regionsjukhuset. Den ökade kompetensen på Östersunds sjukhus kan utgöra en kunskapsresurs även för primärvård och
kommunanställda. Neurologmottagningen kommer även att gå med i det europeiska
kvalitetsregistret som finns för Huntingtonssjukdom, som ytterligare ett led i att förbättra omhändertagandet för dessa patienter.
Den primära målsättningen är således upprättandet av ett multidisciplinärt team för att
tillgodose de Huntingtondrabbade patienternas och deras anhörigas behov. Däremot
planeras i nuläget inte upprättande av ett kompetenscenter.

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

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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23. 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 i en motion föreslagit att
Jämtlands läns landsting, i syfte att för landstinget eller Region Jämtland Härjedalen söka
medlemskap i ICORN, ensamt eller tillsammans med Östersund kommun, ska utreda
möjligheterna och förutsättningarna att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever under hot i sina hemländer.
ICORN (International Cities of Refuge Network) skapades 2005 och är en medlemsorganisation för städer som erbjuder skydd åt förföljda författare genom att bli fristäder.
Totalt har nätverket ett fyrtiotal medlemsstäder runt om i världen och i Sverige har ett
tiotal regioner, kommuner och landsting anslutit sig.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Gävle kommun, beslutades i februari 2014 att
bifalla en motion om att göra Gävle till fristadskommun. Beslutet överklagades, och
som skäl för överklagandet anfördes bland annat att kommunens beslut om att bli
medlem i ICORN var att betrakta som en utrikespolitisk opinionsyttring som faller
utanför den kommunala kompetensen. Förvaltningsrätten i Falun biföll överklagandet
och upphävde kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningsrätten angav i sin dom att ett
av de angivna syftena med ICORN:s verksamhet är att ge en signal till bl.a. förtyckande
stater om att det finns ett alternativ till tystnad. Beslut som skickar sådana signaler
måste, enligt förvaltningsrätten, anses vara av utrikespolitisk karaktär och därmed falla
utanför de kommunala befogenheterna. De begränsade kommunala befogenheterna på
det utrikespolitiska området är beroende av speciallagstiftning. Förvaltningsrättens dom
har överklagats av Gävle kommun och för närvarande väntar kommunen på att
kammarrätten ska pröva ärendet.
Det aktuella rättsläget angående den kommunala kompetensen medger inte att landstinget ansluter sig till ICORN. En utredning om anslutning är, med hänsyn till detta, inte
meningsfull. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag

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).

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef

2014-09-18

24. Informationer
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