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3. Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
2014 (LS/4/2014)
•

Delårsbokslut augusti

•

Jämställdhet och mångfald

•

FoU
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4. Styrelsens information om frågor som kan inverka på
landstingets utveckling och ekonomiska ställning 2014
(LS/5/2014)
•

Uppföljning styrelsens internkontrollplan

•

Planeringsförutsättningar 2016-2018
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5. Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
2014 (LS/6/2014)
•

Landstingsbostäder i Jämtlands län
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6. Information från landstingsstyrelsens utskott 2014
(LS/7/2014)
•

Personalpolitiska utskottet

•

Etiska utskottet

•

Ekonomiutskottet

•

FoU-rådet
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7. Landstingsdirektörens rapport 2014 (LS/8/2014)
•

Återredovisning av beslut LS 2014-03-20—21 § 59
Landstingsdirektören får i uppdrag att öka andelen vuxna patienter i folktandvården samt att frisktandvårdsavtal för unga prioriteras och ökar i antal.

•

Återredovisning av beslut LS 2014-04-28—29 § 84
Landstingsdirektören får i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att minska det
totala koldioxidutsläppet för resor.

•

Lägesavstämning - kartläggning av konsekvenser i samband med nya patientlagen

•

Information om landstingsdirektörens verksamhetsplan för 2015
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8. Svar på remiss: Ds 2014:19 Statlig ersättning till barn
och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (LS/842/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har beretts tillfälle att lämna synpunkter på departementspromemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter
pandemivaccinering Ds 2014:19. I promemorians föreslås att staten ska ge full ersättning på skadeståndsrättslig grund till de barn som har drabbats av narkolepsi till följd av
vaccineringen med Pandemrix. Pandemrix omfattas av läkemedelsförsäkringen. Läkemedelsförsäkringen har dock vissa beloppsgränser som skapar en risk för att de som
drabbats av narkolepsi efter vaccineringen med Pandemrix inte ersätts fullt ut enligt
gällande principer. Enligt förslaget ska staten betala kompletterande ersättning om
betalningarna från försäkringen inte ger full ersättning till följd av begränsningen i läkemedelsförsäkringen. Ersättning ska betalas för personskada till personer som inte hade
fyllt 20 år vid det första vaccinationstillfället under vaccinationskampanjen år 2009 och
2010 och som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom
användning av vaccinet.
Landstinget anser att det är utmärkt att staten tar ansvar för de skador som förslaget
omfattar. Förslaget är väl avvägt både vad gäller ersättning och hantering av ersättningsfrågor. Förslaget bör tillstyrkas.
Landstingets yttrande och promemorians förslag har ingen negativ påverkan på uppsatta
mål för jämställdhet och jämlikhet inom Jämtlands läns landsting. Promemorians förslag
är till fördel för barn genom att säkra de berörda barnens rätt till full ersättning för uppkomna läkemedelsskador. Förslaget inkräktar inte på barnens rätt att förstå och bli förstådd och inte heller på barnens rätt till information.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på Ds 2014:19 Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i
narkolepsi efter pandemivaccinering
Missiv till remiss Ds 2014:19 Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i
narkolepsi efter pandemivaccinering
Sammanfattning av Ds 2014:19 Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i
narkolepsi efter pandemivaccinering

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till Socialdepartementet på departementspromemorian, Statlig
ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering, enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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9. Svar på remiss: Betänkandet Assisterad befruktning för
ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) (LS/855/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har av Justitiedepartementet inbjudits att lämna synpunkter på
delbetänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29).
Betänkandet är en del av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet som ska slutrapporteras 24 juni 2015. Delbetänkandet lämnar förslag
som ger ensamstående en möjlighet till assisterad befruktning i motsvarande utsträckning som gifta par och sambor och innehåller förslag till följdändringar i den föräldraskapsrättsliga regleringen och i annan lagstiftning.
Förslag till svar har upprättats inom centrum för barn, kvinna och psykiatri – område
kvinnosjukvård. Landstingets synpunkter ska vara Justitiedepartementet tillhanda senast
3 oktober 2014.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på remiss Betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
(SOU 2014:29)
Missiv till remiss: Betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU
2014:29)
Sammanfattning av remiss Betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående
kvinnor (SOU 2014:29)

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss, Betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
(SOU 2014:29), lämnas till Justitiedepartementet enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör
psykiatri

Håkan Gadd
Chef centrum för barn, kvinna och
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10. Svar på remiss Kulturplan för Region Jämtland
Härjedalen 2015-2017 RS/2013-133 (LS/953/2014)
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Regionförbundet Jämtlands län beslutade 2013-03-11 om process för
framtagandet av en ny regional kulturplan för Jämtlands län för åren 2015-2017. Planen,
som ersätter nuvarande Kulturplan 2012-2014, har tagits fram av Länskulturen – en del
av Regionförbundet Jämtlands län. Beredningen för hållbart näringsliv och attraktionskraft har varit styrgrupp och det regionala samrådsorganet Kultur Z har utgjort
referensgrupp. Kulturplanen är en del av den nationella Samverkansmodellen och styrs
av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Genomförandet har skett genom samråd med kommunerna, länets regionala
kulturverksamheter samt företrädare för civilsamhället och de professionella kulturskaparna.
Kulturplanen är regionens operativa program för utveckling av regional kulturverksamhet och samspelar med Regional Utvecklingsstrategi och Regionförbundets verksamhetsplan.
Remissutgåva av Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen fastställdes av Regionstyrelsen 16 juni och Jämtlands läns landsting har getts möjlighet att yttra sig. Synpunkter önskas främst gällande kulturplanens prioriterade områden samt beskrivna utvecklingsområden.
Jämtlands läns landsting ser med glädje på den breda förankring som ligger som grund
för kulturplanens framtagande. Landstinget ställer sig bakom de prioriterade områdena
och de beskrivna utvecklingsområden som speglas i Kulturplanen.

Beslutsunderlag

Missiv – kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017 - remissutgåva

Landstingsdirektörens förslag
1. Svar på remiss av Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017 lämnas
till Regionförbundet enligt ovan.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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11. Svar på remiss: Förslag till reviderade föreskrifter
och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar (LS/976/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har av Socialstyrelsen inbjudits att lämna synpunkter på remiss
avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
Arbetet påbörjades under hösten 2012 och syftar till att stärka förutsättningarna för
specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet. Målet är tydligare bestämmelser
(inklusive nya bestämmelser för specialistläkare från tredjeland), en mer ändamålsenlig
och dynamisk specialitetsindelning, förbättrad struktur i målbeskrivningarna för specialiteterna samt förenklade intyg för ansökan om bevis om specialistkompetens.
Förslag till svar har utarbetats av enheten för forskning och utveckling. Landstingets
synpunkter ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 2 oktober 2014.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på remiss Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om
läkarnas specialiseringstjänstgöring
Remiss: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (missiv)
Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:XX) om läkarnas specialiseringstjänstgöring
Bilagor till Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:XX) om läkarnas specialiseringstjänstgöring
Målbeskrivningar läkarnas ST (word-filer.zip)
Konsekvensutredning ST 20140617 med bilagor.zip

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss, Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas
specialiseringstjänstgöring, lämnas till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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12. Svar på remiss om bildande av ett gemensamt
kommunalförbund mellan landstingen och regioner i
Sverige för svenskt ambulansflyg (LS/1023/2014)
Ärendebeskrivning
Ett arbete har pågått sedan slutet av 2012 i landstingen Sverige om samverkan för den
luftburna ambulanssjukvården. Landstingsstyrelsen beslutade 2013-11-06 § 276 att
landstinget ska delta i den nationella upphandlingen av luftburen ambulanssjukvård med
flygplan, och landstingsdirektören fick i uppdrag att teckna samarbetsavtal med Västerbottens läns landsting avseende drift av nationell koordineringscentral, standardisering,
inköp, ägande och underhåll av medicinteknisk utrustning, bemanning med sjuksköterska i flygplan och vård av avtalet med flygoperatören.
Samverkansavtal har med anledning av det tecknats mellan samtliga landsting/regioner
(utom Region Skåne) och Västerbottens läns landsting. Gemensam upphandling pågår
nu för dessa landsting avseende ambulansflyg med patient- och organtransporter.
På ett landstingsledningsseminarium i Stockholm den 25 april 2014, med de deltagande
landstingen/regionerna föredrogs ärendet om den luftburna ambulanssjukvården och
frågor kring hur arbetet skulle gå vidare diskuterades. De deltagande landstingen/
regionerna gav den politiska styrgruppen för projektet mandat att gå vidare i arbetet för
att bilda ett kommunalförbund för ambulansflyget i Sverige. Styrgruppen har nu lämnat
ett förslag på förbundsordning på ett kommande kommunalförbund på remiss till de 20
landsting/regioner som tecknat samverkansavtal.
Styrgruppen vill av landstingstyrelsen ha skriftligt besked på följande:
• Synpunkter på föreslagen förbundsordning.
• Svar från vilka landsting/regioner som vill medverka i kommande kommunalförbund.
• Svar angående tiden för start av kommunalförbundet.
JLL är intresserad att medverka i ett kommunalförbund för flygambulansverksamheten
men anser det vara för tidigt att nu bestämma om ett kommunalförbund krävs för
gemensam styrning av flygambulansfrågan eller om det räcker med samarbetsavtalet.
Om ett kommunalförbund ska bildas är den föreslagna tidplanen för snäv för att hinna
med de formella beslut som krävs i 20 landsting. En rimligare tidplan för start av förbundet är 1 januari 2016. Synpunkter på föreslagen förbundsordning lämnas i förslag till
yttrandet som utarbetats av planeringschefen i samarbete med landstingsjuristen. Synpunkterna ska vara Styrgruppen för luftburen ambulanssjukvård tillhanda senast 3
oktober.

Beslutsunderlag
Svar på remiss angående bildande av Kommunalförbund för svenskt ambulansflyg samt
synpunkter på förbundsordningen
Remiss angående bildande av Kommunalförbund för svenskt ambulansflyg
Förslag till förbundsordning
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Landstingsdirektörens förslag
1. Jämtlands läns landsting är intresserad att medverka i ett kommunalförbund för
flygambulansverksamheten.
2. Landstinget lämnar synpunkter på förslag till förbundsordning enligt upprättat
förslag.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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13. Svar på remiss av SOU 2014:39 Bättre juridiska
förutsättningar för samverkan och service
(LS/1073/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkande av Edelegationen Så enkelt som möjligt för så många som möjligt (SOU 2014:39). Svaret ska
lämnas till Näringsdepartementet senast den 6 oktober 2014.
I betänkandet föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som ska skapa klarhet i rättsläget vad gäller tystnadsplikt och sekretess när myndigheter lämnar uppgifter
mellan varandra för enbart teknisk bearbetning och teknisk lagring och för information
som lagras i så kallade hjälptjänster och presentationstjänster. Lagförslaget är bra och
tillstyrks.
Förslaget bygger på E-delegationens bedömning av rättsläget vad gäller bestämmelsen i
2 kap 10 § första stycket Tryckfrihetsförordningen om undantag från allmän handling.
Om delegationens bedömning inte skulle vara riktig uppstår stora problem för myndigheterna när de system, som med stora kostnader byggts upp utifrån denna bedömning
av rättsläget, inte kommer att kunna användas för de syften som de skapats. Det är därför av största vikt att en utredning omgående tillsätts för att skapa en tydligt rättslig
reglering som skapar klarhet i begreppet allmän handling i elektronisk miljö och förutsättningar för nya lösningar kommunikation mellan myndigheter och medborgare.
För landstingen och kommunernas del är det också av vikt att man ser över regleringen
av den kommunala kompetensen så att det blir möjligt för landstingen och kommunerna
att samarbeta om informationsteknologin.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom samordningskansliet.
Lanstingets yttrande och betänkandets förslag har ingen negativ påverkan på uppsatta
mål för jämställdhet och jämlikhet inom Jämtlands läns landsting. Betänkandets förslag
inkräktar inte på barnens rätt att förstå och bli förstådd och inte heller på barnens rätt
till information.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på betänkandet Så enkelt som möjligt för så många som möjligt (SOU
2014:39)
Missiv till Remiss: Betänkande Så enkelt som möjligt för så många som möjligt (SOU
2014:39)
Sammanfattning av betänkandet Så enkelt som möjligt för så många som möjligt (SOU
2014:39)

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till Näringsdepartementet på betänkandet Så enkelt som möjligt för
så många som möjligt enligt utarbetat förslag.
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2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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14. Svar på granskning av primärvården (LS/982/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisionskontor har under 2014 granskat landstingets primärvård. Syftet
har varit att granska om landstingsstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll
av att kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom den landstingsdrivna primärvården
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Syftet har också varit att följa upp tidigare granskningar av primärvårdens arbete med att förbättra telefontillgängligheten och hälsocentralernas förutsättningar för flyktingmottagning.
Förslag till svar har utarbetats av centrum av primärvård tillsammans med samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på granskning av primärvården
Missiv – granskning av primärvården
Granskningsrapport – granskning av primärvården.

Landstingsdirektörens förslag
Svar på granskning av primärvården lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat
förslag.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Olle Christmansson
Chef Centrum för primärvård
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15. Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande om svar
på remiss Samverkan och ledning – gemensamma
grunder vid hantering av samhällsstörningar
(LS/1332/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen Samverkan
och ledning – gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Remissvaret ska lämnas senast 23
oktober.
För att kunna utnyttja tiden fram till senaste inlämningsdatum föreslås att landstingsstyrelsens ordförande efter samråd med landstingsstyrelsens andre vice ordförande tar
beslut om landstingets remissvar.

Beslutsunderlag

Missiv till remiss: Samverkan och ledning – gemensamma grunder vid hantering av
samhällsstörningar
Remiss: Samverkan och ledning – gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss Samverkan
och ledning – gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar efter samråd
med andre vice ordföranden.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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16. Svar på initiativärende från Thomas Andersson (C)
om långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar (LS/1192/2014)
Ärendebeskrivning
Thomas Andersson (C) lämnade den 25 augusti in ett initiativärende om en långsiktig
utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar. Thomas Andersson föreslår att landstinget i samråd med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tar fram en långsiktig
utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar och ett ökat frisktal. Planen ska innefatta
en analys av orsaker till det höga sjukskrivningstalet i Jämtland och hur sjukskrivningsprocessen går till.
Landstingsfullmäktige gav i juni 2014 landstingsstyrelsen uppdrag att ta initiativ till en
analys av de höga sjuktalen i Jämtlands län. I samband med landstingsstyrelsens
sammanträde den 26 augusti informerade landstingsdirektören att han tagit initiativ till
att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar. Ett extra ärende
kring detta lades fram till styrelsen samma dag och styrelsen beslutade följande:
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.
Thomas Anderssons förslag stämmer väl överens med landstingsfullmäktiges uppdrag
och styrelsens beslut som togs den 26 augusti varför initiativärendet kan anses besvarat.

Beslutsunderlag

Initiativärende från Thomas Andersson (C) om långsiktig utvecklingsplan för minskade
sjukskrivningar
Protokollsutdrag från styrelsen 2014-08-26, § 181

Landstingsdirektörens förslag
Initiativärendet anses besvarat.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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17. Uppföljning av internkontroll 2014 (LS/299/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade 2013-10-02 att anta Landstingsstyrelsens uppföljningsoch internkontrollplan för verksamhetsår 2014. Enligt gällande internkontrollreglemente
ska regelbunden uppföljning av internkontroll ske vid styrelsens sammanträden i mars,
maj, september och november 2014.

Beslutsunderlag

Bilaga – uppföljning internkontroll 2014-09-30
Landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan 2014 (LS/349/2013)

Landstingsdirektörens förslag
1. Uppföljning av internkontrollpunkter godkänns.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att vidta åtgärder för att öka antalet
avvikelserapporteringar.
3. Arbetet med anpassningar av förebyggande arbete och rutiner i länet för hot och
våld följs upp.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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18. Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2014 (LS/2/2014)
Beslut fattade av centrumchef för Primärvården
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter augusti, Centrum för Medicinska specialiteter
Kostnadskrävande patienter augusti, Centrum för Barn/Kvinna/Psykiatri
Kostnadskrävande patienter augusti, Centrum för Opererande specialiteter
Beslut om begäran om utlämnande av handling.
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Priodialogen den 20/8 2014
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Migration och hälsa den 10/9 2014 i Sundsvall
Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2014-08-11—2014-09-16
Information:
Avveckling av stiftelser
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19. Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen 2014 (LS/3/2014)
Länets handikappråd: Protokoll från sammanträde 2014-06-05
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 2014-06-12
Ekonomiutskott: Protokoll från sammanträde 2014-08-11
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträde 2014-08-29
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 2014-08-28
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträde 2014-08-29
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2014-09-12
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TILL FULLMÄKTIGE
20. Delårsbokslut augusti 2014 (LS/633/2014)
Ärendet behandlas på ekonomiutskottet den 25 september.
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21. Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning (LS/1810/2013)
Ärendet behandlas på ekonomiutskottet den 25 september.
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22. Informationer
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