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

1. Följande ärenden tillkommer:
• Utredning om att inrätta egen onkologiverksamhet i Jämtlands läns landsting
(LS/1384/2014)
• Komplettering av beslut om skatteväxling för kollektivtrafiken inför regionbildning (LS/22/2014)
2. Preliminär föredragningslista fastställs med dessa tillägg som slutlig föredragningslista.

§ 210 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
2014 (LS/4/2014)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Presentationer som hör till ärendena är diarieförda och finns tillgängliga under diarienummer LS/4/2014.
Delårsbokslut per augusti presenteras av Björn Eriksson och Örjan Strömqvist.
Genomgång av måluppfyllelse; femton mål uppvisar resultatförbättring och sex mål
redovisar resultatförsämring. De prioriterade målen för sjukfrånvaro, kömiljarden,
väntetid på akuten och återinskrivningar inom 30 dagar presenteras särskilt. Ekonomiskt
resultat visar på ett utfall på minus 10,7 miljoner kronor efter augusti, vilket är en försämring med 54 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år.
Prognos för helår 2014 är -133,3 miljoner kronor.
Föredragningen hör till ärende Delårsbokslut augusti (LS/633/2014), se § 228.
Jämställdhet och mångfald presenteras av Anna Ebenmark, mångfaldsstrateg.
Uppföljning av arbetet inom området redovisas;
- utbildningssatsning inom ledning och styrning
- deltagande vid Nordiskt Forum
- läkargrupp för jämställd och jämlik vård där ett utbildningsprogram ska tas fram
- arbetsgrupp för mått och mätetal skapad
- material för APT:er framtaget med diskussions- och reflektionsfrågor
- rutin för ärendehantering för att stärka jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet i beslutsunderlagen
- retrospektiv journalstudie pågår, beräknas vara klar till årsskiftet
- våld i nära relationer; målbild, nya rutiner och utbildningsinsatser

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(31)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-09-30—10-01

Forskning, utveckling och utbildning presenteras av Göran Larsson, FoUU-chef.
• Totalt finns 45-50 disputerade inom landstinget, varav två docenter, tre professurer
och nio lektorer. Ett antal utvecklingsuppdrag pågår:
- Virtuella hälsorum
- Välfärdsteknologi och glesbygdsmedicin
- TINA-projektet i Ragunda
- JLL som testbäddslandsting
•

KFC – Kliniskt Forskningscentrum – en forskningsmottagning med labb på plan 6
håller på att färdigställas.

•

Jämtlands läns landsting är ett utbildningslandsting – cirka 60 läkarkandidater under
utbildning, förmedlar mer än 1000 praktikplatser/år för vårdutbildningar, undersköterskor, läkarsekreterare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster etc.
Landstinget antar 20 underläkare årligen till AT-utbildningen om 21 månader. Dvs.
det är kontinuerligt ca 45 AT-läkare under utbildning och det finns ca 100 ST-läkare
under utbildning inom alla specialiteter.

•

Den nationella AT-rankningen sjönk från plats 35 (2013) till plats 56 (2014) främst
beroende på avsaknaden av AT-chef, problem inom primärvården och psykiatrin.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar följande med anledning av föredragningarna:
Jämställdhet och mångfald – ”Landstingsstyrelsen är positiv till den utveckling som sker
inom området för jämställdhet och mångfald och kan konstatera att vi nått långt i
arbetet med frågorna inom vårt landsting. Landstingsstyrelsen vill särskilt notera, att i
arbetet med beredning av ärenden och beslut, nu påbörjats att säkra att uppsatta mål för
jämställdhet och jämlikhet samt barnens rätt finns med i ärendebeskrivningar.
Landstingsstyrelsen ser i den fortsatta utvecklingen att arbetet med hur vi kan mäta och
styra jämlik och jämställd vård ytterligare fokuseras.”
FOU - ”Landstingsstyrelsen ser positivt på den utveckling som sker inom området för
forskning, utveckling och utbildning och kan konstatera att vi fortsätter vara en stor
utbildningsanordnare. Landstingsstyrelsen vill särskilt betona betydelsen av att det nu
rekryterats studierektor för AT. Styrelsen vill även uppmana till marknadsföring av de
insatser som görs inom området för att göra det mer känt inte minst bland länets
invånare.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sina egna yrkanden och finner dem antagna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Landstingsstyrelsen är positiv till den utveckling som sker inom området för
jämställdhet och mångfald och kan konstatera att vi nått långt i arbetet med
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frågorna inom vårt landsting. Landstingsstyrelsen vill särskilt notera, att i arbetet
med beredning av ärenden och beslut, nu påbörjats att säkra att uppsatta mål för
jämställdhet och jämlikhet samt barnens rätt finns med i ärendebeskrivningar.
Landstingsstyrelsen ser i den fortsatta utvecklingen att arbetet med hur vi kan mäta
och styra jämlik och jämställd vård ytterligare fokuseras.
3. Landstingsstyrelsen ser positivt på den utveckling som sker inom området för
forskning, utveckling och utbildning och kan konstatera att vi fortsätter vara en
stor utbildningsanordnare. Landstingsstyrelsen vill särskilt betona betydelsen av att
det nu rekryterats studierektor för AT.
Styrelsen vill även uppmana till marknadsföring av de insatser som görs inom
området för att göra det mer känt inte minst bland länets invånare.

§ 211 Styrelsens information om frågor som kan inverka
på landstingets utveckling och ekonomiska ställning 2014
(LS/5/2014)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Presentationer som hör till ärendena är diarieförda och finns tillgängliga under diarienummer LS/5/2014.
Uppföljning styrelsens internkontrollplan presenteras av Daniel Nilsson.
Föredragning tillhör ärende Uppföljning av internkontroll 2014 LS/299/2014, se § 224
Planeringsprocessen 2015-2016 presenteras av Ingela Jönsson, planeringschef.
Januari-februari
Planeringsförutsättningar fastställs i RS och RF
Mars-april
Politisk dialog och arbete med mål och ekonomi i regionplan
Arbete inleds med styrelsens och nämndernas planer
Maj-juni
Regionplan fastställs i RS och RF.
Arbete påbörjas med direktörens och förvaltningschefernas planer. Utkast skickas till
CC i slutet av maj.
Förfrågningsunderlag inför hälsoval fastställs i RS och RF.
September
Handlingsplaner inför kommande år färdigställs för att ingå i direktörens plan
Oktober
Regiondirektörens verksamhetsplan fastställs (okt)
Styrelsen och nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner och beslutar samtidigt om
behov och budgetförslag inför kommande år.
Justerandes sign
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November
Reviderad regionplan fastställs i RS och LF.
Centrumens verksamhetsplaner fastställs av RD
Centrumen formulerar skrivelse med behov och budgetförslag inför kommande år.
December
Enheternas/Områdenas verksamhetsplaner fastställs inom centrumen
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 212 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund 2014
(LS/6/2014)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:

Landstingsbostäder i Jämtlands län
Mona Olofsson, VD, presenterar bland annat organisation, hyresförhandlingar,
boendeinflytande, miljömål, förmedling av lägenheter, energiförbrukning och uppföljning av budget. Bolaget följer fastighetsmäklarnas utbud av fastigheter för eventuella
bostadsförvärv men har svårt att hitta intressanta objekt. Möjligheten till nybyggnationer
är liten eftersom hyreskostnaderna blir för hög för landstingets personal. Landstingsbostäders främsta prioritet är att hitta bostäder för uthyrning till nyrekryterad personal
inom landstinget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 213 Information från landstingsstyrelsens utskott 2014
(LS/7/2014)
Personalpolitiska utskottet
Bengt Bergqvist (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde den 22 september
där bland annat följande punkter togs upp; friskvårdsprogrammet, svar på motion från
Berit Johansson (C), uppföljning sommaren 2014, delårsbokslut, ny företagshälsovård,
handlingsplan för Attraktiv arbetsgivare och värdegrundsarbete. Nästa sammanträde är
den 30 oktober.
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde den 29
augusti där bland annat följande punkter togs upp; omvärldsbevakning av nya behandJusterandes sign
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lingsmetoder, värdegrundsarbete, normkritiskt perspektiv, jämställd och jämlik vård,
etiska överväganden i prioriteringsarbetet – behov av politisk arena för dessa frågor och
nya patientlagen.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträden den 22 och 25
september då framförallt ärenden till styrelsen behandlades.
FoU-rådet
Monalisa Norrman (V) berättar att rådet planerar en studieresa i början av 2015 för att
se hur andra organiserar FoU-frågorna.

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

Lean – användningen av pulstavlor ökar, landstinget strävar efter att arrangera
Lean Forum Healthcare 2018.

•

Värdebaserad sjukvård – hur öka värdet av det vi gör? Styrning genom att
fokusera på kvalitet och uppnådda hälsoeffekter; mäta utfall som är relevanta för
patienten istället för produktions- och ekonomivariabler, t.ex. överlevnad vid
cancer istället för antal operationer.

•

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. (Kristin Gahnström Jonsson)

•

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. (Åsa Paletun)

•

Lägesavstämning - kartläggning av konsekvenser i samband med nya patientlagen. Alla konsekvenser är ännu inte kända. Landstingets utbudsbegränsningarna är oförändrade från 2009. Mer information inhämtas dels den 6
oktober när JLL har ett internt möte om patientlagen för tjänstemän och
politiker, dels vid SKL:s konferens den 23 oktober om patientlagen i Stockholm,
möjlighet finns att delta via webbsändning. (Nina Fållbäck-Svensson)

•

Information om regiondirektörens verksamhetsplan för 2015 (Mikael Ferm)
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Yrkanden
Thomas Andersson (C) yrkar följande:
”Landstingsstyrelsen vill se hur landstingets resor förutom miljöpåverkan även påverkar
landstingets produktivitet i förhållande till tidsåtgång för olika resesätt.
Landstingsstyrelsen vill se olika sätt att klimatkompensera våra klimatpåverkande resor.
En koldioxidbudget per verksamhet bör inrättas.”
Anna Hildebrand (MP) och Monalisa Norrman (V) yrkar följande:
1. ”Landstingsstyrelsen vill få förslag på olika sätt att stimulera en förändring av våra
resemönster.
2. Landstingsstyrelsen vill att mått och mätetal tas fram som synliggör förändring i
resemönster inkluderat resfria möten.”
Lena Bäckelin (S) yrkar följande:
”Landstingsstyrelsen vill se patientresornas påverkan på koldioxidutsläppen.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrand och Monalisa Norrmans yrkande
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Lena Bäckelins yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att
- visa hur landstingets resor förutom miljöpåverkan även påverkar landstingets
produktivitet i förhållande till tidsåtgång för olika resesätt.
-

ge förslag på olika sätt att klimatkompensera våra klimatpåverkande resor.

-

utreda hur en koldioxidbudget per verksamhet kan inrättas.

-

ge förslag på olika sätt att stimulera en förändring av våra resemönster.

-

ta fram mått och mätetal som synliggör förändring i resemönster inkluderat
resfria möten.

-

visa patientresornas påverkan på koldioxidutsläppen.

Justerandes sign
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§ 215 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.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

§ 216 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.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-09-30—10-01

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 217 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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar på remiss av Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017
lämnas till Regionförbundet enligt ovan.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(31)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-09-30—10-01

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 218 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 30 september 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.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-09-30—10-01

§ 219 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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-09-30—10-01

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

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.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

§ 220 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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-09-30—10-01

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 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.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 221 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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-09-30—10-01

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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 222 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
Remiss: Samverkan och ledning – gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar (missiv)
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
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-09-30—10-01

och ledning – gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar efter samråd
med andre vice ordföranden.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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.

§ 223 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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen

2014-09-30—10-01

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

Landstingsdirektörens förslag
Initiativärendet anses besvarat.
---------

Yrkande
Thomas Andersson (C) yrkar bifall till motionen.

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

Initiativärendet anses besvarat.

§ 224 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.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Uppföljning av internkontrollpunkter godkänns.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen
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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.

§ 225 Utredning om att inrätta egen onkologiverksamhet i
Jämtlands läns landsting (LS/1384/2014)
Ärendebeskrivning
Den onkologiska verksamheten vid Östersunds sjukhus bedrivs för närvarande på olika
områden; kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård m fl. En stor del av cancersjukvården
bedrivs vid område kirurgi av kirurgspecialister som arbetar med cancerkirurgi.
Onkologi är en egen specialitet och onkologiska läkemedelsbehandlingar blir allt mer
avancerade. Sedan 1988 har onkologikonsulter anlitats för mottagning av patienter vid
Östersunds sjukhus. Behovet har ökat kraftigt sedan mitten av 80-talet då antalet
behandlingar var 200-300 per år till att nu omfatta ca 2500. 1992 inrättades en onkologmottagning vid Östersunds sjukhus, område kirurgi, bemannad med specialistutbildade
onkologisjuksköterskor. Onkologmottagningen har 10 behandlingsplatser där 12-24
patienter dagligen får behandling.
Kostnaderna för onkologiverksamheten genom tjänsteköp av onkologer är betydande.
En hel del av Jämtlands läns patienter får sin vård vid NUS och vid Sundsvalls sjukhus
till höga kostnader då Östersunds sjukhus inte har en egen onkologiverksamhet. Läkemedelskostnaderna har också ökat påtagligt under senare år och förväntas fortsatt öka
med nya avancerade och effektiva läkemedel. För närvarande saknas cytostatikadoseringssystem, s k cytodos vid Östersunds sjukhus, ett system som förbättrar säkerheten vid dosering av de allt mer avancerade, toxiska och verkningsfulla läkemedlen.
Den stora expansionen inom onkologin har lett till att område kirurgi upplever volym,
komplexitet och åtagande som mycket svårhanterat och har därför framfört förslag om
inrättande av egen onkologiverksamhet vid Östersunds sjukhus. Verksamheten skulle
omfatta samtliga cancerpatienter i behov av onkologisk behandling, d vs en centrumövergripande verksamhet.
Specialister i onkologi är svårrekryterade. Tidigare har försök gjorts att rekrytera färdiga
specialister till område kirurgi utan resultat. För närvarande bekostar området utbildning
av två ST läkare för att på så vis tillgodose behoven på sikt. En egen onkologiverksamhet skulle kunna vara mer attraktivt att söka sig till för färdiga specialister och skulle
också skapa bättre förutsättningar för att behålla ST-läkare som utbildas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta en egen onkologiverksamhet vid Östersunds sjukhus. Utredningen ska omfatta kostnadsberäkningar och
förslag till finansiering av en egen verksamhet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta en egen
onkologiverksamhet vid Östersunds sjukhus. Utredningen ska omfatta kostnadsberäkningar och förslag till finansiering av en egen verksamhet.

§ 226 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
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen

2014-09-30—10-01

§ 227 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
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om landstingsstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.

TILL FULLMÄKTIGE
§ 228 Delårsbokslut augusti 2014 (LS/633/2014)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-09-25, § 74, om delårsbokslut
augusti 2014.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet i augusti visar resultatförbättring inom många målområden. Det visar
även att det återstår ett stort arbete innan de prioriterade målen för tillgänglighet till
vård, återinläggningar, sjukfrånvaro och ekonomi kan klaras.
Ekonomin för landstinget är fortsatt bekymmersam och nettokostnadsutvecklingen 6,2
% är hög. Störst är kostnadsökningen för köpt vård, vårdpersonal och övriga verksamhetskostnader. En återbetalning från AFA år 2013 på 48 miljoner kronor påverkar
nettokostnadsökningen med 2,2 % utifrån att motsvarande belopp inte erhållits år 2014.
Landstinget redovisar ett ekonomiskt utfall på minus 10,7 miljoner kronor efter augusti,
vilket är en försämring med 54 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos för helår 2014 är -133,3 miljoner kronor. I prognosen ingår inte en
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(31)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-09-30—10-01

förväntad återbetalning från AFA på 20 miljoner kronor. Beslut om återbetalningen
fattas i oktober.
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.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut augusti 2014

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Delårsbokslut augusti 2014 godkänns.
2. Arbetet för långsiktigt god ekonomisk hushållning och aktuella handlingsplaner
för 2014 ska genomföras som planerat.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Delårsbokslut augusti 2014 godkänns.
2. Arbetet för långsiktigt god ekonomisk hushållning och aktuella handlingsplaner
för 2014 ska genomföras som planerat.
---------Delårsbokslutet kompletteras med bilagorna:
- Uppföljning av landstingsplanens framgångsfaktorer – augusti 2014
- Redaktionella ändringar
----------

Yrkanden
Thomas Andersson (C) och Berit Johansson (C) yrkar följande:
1. ” Trots att landstingsstyrelsen har föreslagit och till viss del tagit en rad beslut
för att komma i balans med ekonomin i landstinget visar delårsbokslutet på en
mycket negativ prognos för helår 2014. Centerpartiet kräver att de fattade
besluten om hård återhållsamhet inom landstinget ska fullföljas för en ekonomi i
balans, tillgänglig vård och fokus på ökade intäkter.
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2. Centerpartiet anser att det är viktigt att förvaltningen ser över hur periodiseringar och mätningar av olika resultat sammanställs så att styrelsen kan följa utvecklingen över tid. Bland annat har vi frågor om hur vi ska kunna följa utvecklingen inom arbetat tid och antal tjänster inom landstinget. Delårsbokslutet
innehåller redovisningar som ger en oklar bild över landstingets ekonomiska
ställning.
3. Centerpartiet föreslår åter att landstingsdirektören får i uppdrag att i samråd med
våra anställda snabbare ta vara på de förslag som kommer fram i Lean arbetet. I
det dagliga arbetet kan man hitta smått och stort som inte skapar ett värde i
verksamheten och detta bör snabbt genomföras. Detta ligger främst ute i linjeorganisationen genom beslutet om att delegera ut budgetansvaret, som ger frihet
och ansvar för att dagligen genomföra förbättringar.
4. Under årets första åtta månader har landstinget investerat för 110,6 miljoner
kronor. Investeringsutrymmet för helår 2014 är enligt landstingsplanen 70
miljoner kronor och kommer alltså att överskridas. Centerpartiet anser att det är
viktigt att landstingets investeringar ryms inom den beslutade ramen.
5. Centerpartiet anser att landstinget noga måste följa och genomföra åtgärder av
landstingets resultat i öppna jämförelser. Resultaten visar att Jämtlands läns
landsting ligger långt efter många andra landsting på flera målområden.
6. Centerpartiet kräver ett fortsatt intensivt arbete med att förbättra patientsäkerhetsarbetet för att undvika vårdskador.
7. Centerpartiet kräver en fördjupad analys och uppföljning av produktionen i förhållande till antalet medarbetare.
8. Centerpartiet vill åter markera att fattade beslut ska genomföras. För att följa
detta vill vi att styrelsen har en snabbare uppföljning och genomförande av
beslut.
9. Åtgärdsplanen för balanskravet måste genomföras.”
Susanné Wallner (M) och Christer Siwertsson (M) yrkar följande:
” Moderaterna, men också övriga i oppositionen, har lagt flertalet förslag för att få en
god ekonomisk hushållning men också försökt skapa utrymme för att få en ekonomi i
balans. Samtidigt kan vi konstatera att majoritetens sätt att leda och styra inte får den
effekt man önskar. Det är därför varken seriöst eller hållbart att fortsätta på inslagen väg
eftersom vi måste värna sjukvården och dess möjlighet till utveckling. Med stora underskott och ökad obalans i ekonomin kommer vården att utarmas. Vi moderater vill därför
lämna ett antal förslag med tydliga åtgärder för att, utöver den LUP som nu tas fram, få
en mer harmonisk och trovärdig ekonomi inför regionbildningen.
Många har höga förväntningar på en ny region och för att inte tappa kraft och möjligheter till utveckling på kort och lång sikt yrkar vi därför på:
Att införa den kriskommission som vi tidigare fått avslag på. En kriskommission skulle
på kort sikt få till uppgift att hämta hem en del av de underskott som är rimligt enligt ett
antal färdiga förslag enligt nedan:
Sparbeting införs på 2,5 procent, exklusive finansiella kostnader, i hela landstingets
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verksamheter, vilket skulle ge en intäkt på ca: 95 miljoner
Arbeta bort de stora finansiella kostnaderna.
Inför ett inköpsstopp på samtliga inköp som inte är regelvidrig vad gäller vårdens
utförande och som inte har direkt koppling till, eller slår mot våra patienter.
Inför ett resestopp på alla typer av resor som inte är sjukreserelaterade i form av patientresor och annat.
Ovanstående insatser skulle om de hanteras rätt och målen uppnås leda till ett mycket
bra utgångsläge för vår nya region.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
” Delårsbokslutet efter aug 2014 som indikerar ett årsunderskott på drygt -133 miljoner
kronor (maj 104 mkr) mot budgeterat +10,8 mkr noteras till protokollet samt föranleder
nedanstående uppdrag till landstingsdirektören.
1. Om möjligt minska antalet arbetade timmar i landstingsorganisationen med 120
000 timmar.
2. Kräva av Regionförbundet Jämtlands län att minska antalet arbetade timmar
med 40 000 timmar.
3. Strategiskt förbereda motsvarande minskningar kommande två verksamhetsår.
”Åtgärderna” är extremt tuffa men då lönekostnaderna i landstinget utgör ca 60 % av
totalkostnaderna måste även besparingarna drabba denna kostnadspost, för alla inser att
besparingarna måste drabba ALLA verksamheter, även lönekostnaden. Men en
noggrann snabb analys av konsekvenserna måste först genomföras. Regionförbundet
minimerar just nu sina ”projekt” då ett tidsglapp skapat finansieringsproblem vilket
”underlättar” personalreduceringen hos förbundet.
Skulle det visa sig att vissa åtgärder är ogörliga eller att de sammantaget ger en sämre
sjukvård än vad som ges i övriga Sverige är jag inte främmande för att begära stöd och
hjälp av staten. Men först måste landstinget göra ”hemläxan”.
Landstinget bör enligt min mening ha två övergripande mål:
• En tillgänglig sjukvård som minst motsvarar sjukvården i övriga Sverige
• En sjukvård i ekonomisk balans.
Nästan identiska yrkanden framfördes av Folkpartiet redan vid delårsbokslutet i maj och
hade kunnat igångsättas redan då. Måluppfyllelsen är förfärlig vad gäller ekonomin. Sex
”mål” redovisar resultatförsämring.
- Landstinget är dåligt vad avser diabetesvård inom primärvården.
- Sjukskrivningsdagarna hos egen personal är högst i landet.
- Återinskrivningen till sjukhuset inom 30 dagar är för hög.
- För många väntar för länge på att få besöka doktorn.
- Den inhyrda personalen är för stor och för dyr.
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Nettokostnadsutvecklingen är på tok för hög.
Nettoökningen av anställda är 73 personer vilket är förvånande många.

Man kan rada upp mängder av konstateranden som alla på något sätt måste behandlas
och åtgärdas. Många kan ske genom vardagsrationaliseringar men många åtgärder kräver
mycket mer, vissa t.o.m. politiska beslut.
En väg som nu prövas är LUP:en ”God ekonomisk hushållning 2015-2025” som skall
besluts av fullmäktige i höst. Den kräver potenta åtgärder redan 2014 vad avser de 9
”paketen”. Bland annat inom primärvården. LUP:en är rätt, men den förutsätter också
att landstinget/regionen ålägger sig kraftfulla åtgärder i vardagen, då kommande
budgetar måste hållas. Underskott blir förbjudet.
Jag avslutar mitt yrkande med några ”nya” vardagsrationaliseringar:
• Effektivisera deltagande i utbildningar och konferenser genom bättre planering
och framförhållning för att på så sätt minska kostnaderna för dels anmälningsavgifter, dels resor, dels boende och dels traktamenten. Låt deltagaren själv leta
”bästa resa och boende”.
• Övertyga våra ”forskarstudenter” att det är mer lönsamt att ”jobba mot
patienter” än att forska på mer än deltid.
• Övertyga ”specialistläkare” att det ibland är mer lönsamt att ”jobba mot”
patienter ute på hälsocentralerna än att ta emot dem på sjukhuset.
• Begränsa antalet remissvar till staten för att prioritera och minimera administrationen.”

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 14.00
Sammanträdet återupptas 14.30

Yrkanden
Robert Uitto (S) yrkar avslag på Thomas Anderssons, Susanné Wallners och Finn
Crombergers yrkanden.
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg:
”Landstingsdirektören får i uppdrag att redovisa landstingets genomförda investeringar
2014 vid styrelsens sammanträde i november 2014.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Andersson m.fl. yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallner m.fl. yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande och finner
det antaget.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att redovisa landstingets genomförda
investeringar 2014 vid styrelsens sammanträde i november 2014.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Delårsbokslut augusti 2014 inklusive redaktionella ändringar godkänns.
b. Arbetet för långsiktigt god ekonomisk hushållning och aktuella
handlingsplaner för 2014 ska genomföras som planerat.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Reservation
Thomas Andersson (C), Berit Johansson (C), Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner
(M) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.

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

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-09-25, § 75 om Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning.

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

Fullmäktige beslutade 2014-06-17-18, § 138, Ärendet återremitteras med följande
motivering:
Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning ska omarbetas och
kompletteras så att dokumentet;
- utgår ifrån aktuellt ekonomiskt läge,
- innehåller åtgärder och mål för att svara upp mot utmaningar,
- innehåller förtydligande över vad som innefattas i ”omstrukturering av primärvården”,
- innehåller en konsekvensanalys av de föreslagna åtgärderna, t ex kostnadsminskningar
av primärvården och
- kompletteras så att den täcker den kommande regionens hela verksamhet

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från fullmäktige 2014-06-17-18, § 138
Reviderat förslag till Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning godkänns.
2. Planen ska revideras våren 2015 så att den dels uppdateras utifrån de utredningar
som gjorts till dess och dels för att täcka hela Region Jämtland Härjedalens verksamhet.

Yrkanden

Harriet Jorderud (S) yrkar på följande redaktionella ändringar :
• Under avsnitt 3.2, första meningen, ska juni ändras till augusti vad gäller
det prognostiserade underskottet.
• Under avsitt 3.3 ska nettokostnadsminskningen ändras till 120 mkr
istället för 110 mkr.

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

1. Förslag på redaktionella ändringar godkänns.
2. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign
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a. Den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning
godkänns.
b. Planen ska revideras våren 2015 så att den dels uppdateras utifrån de
utredningar som gjorts till dess och dels för att täcka hela Region Jämtland
Härjedalens verksamhet.
----------

Yrkanden
Susanné Wallner (M) och Christer Siwertsson (M) yrkar följande:
”För att godkänna LUP:en är det viktigt att vi har ett aktuellt läge kring landstingets
ekonomi. Därför förväntar vi oss att ett sådant aktuellt läge, med kvalitetssäkrat
underlag, tas fram innan LUP:en verkställs.”
Monalisa Norrman (V) yrkar avslag på Susanné Wallners och Christer Siwertssons
yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallner och Christer Siwertssons yrkande
och finner det avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning
godkänns.
b. Planen ska revideras våren 2015 så att den dels uppdateras utifrån de
utredningar som gjorts till dess och dels för att täcka hela Region Jämtland
Härjedalens verksamhet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Susanné Wallner (M) och Christer Siwertsson (M) reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.
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§ 230 Komplettering av beslut om skatteväxling för
kollektivtrafiken inför regionbildning (LS/22/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutande den 18 juni 2014, 142 § dels att regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom Region Jämtland Härjedalen, dels att
Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för kollektivtrafiken genom
en skatteväxling från kommunerna till landstinget och dels att nivån på skatteväxlingen
beräknat utifrån då kända förhållanden i SKL:s prognoser i cirkulär 14:02, Landstingets
ekonominytt 17/13 och en uppräkning av Länstrafikens budget 2014, skulle göras på 35
öre. Samtliga kommuner i länet har fattat motsvarande beslut.
Förutsättningarna för överförande av ansvaret för kollektivtrafiken och
kostnadsansvaret för trafiken var, förutom att att skatteväxling skulle ske, att
skatteväxlingen skulle påverka den kommunalekonomiska utjämningen. Detta framgår
av de underliggande beräkningarna i beslutsunderlaget.
Landstingets och kommunernas ovannämnda beslut kom inte att innehålla någon
formell begäran om ändring i det kommunalekonomiska utjämningssystemet, vilket är
en förutsättning för att få ändringen till stånd. Ett beslut om en sådan begäran måste
fattas snarast.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige § 142 Kollektivtrafiken inför regionbildning
Slutrapport Region 2015 - Kollektivtrafik 2014-05-15 med bilagor

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting begär tillsammans med samtliga kommuner i Jämtlands län hos
regeringen
att de länsvisa skattesatserna enligt 2, 3 och 3a §§ förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning, från och med den 1 januari 2015, höjs med 35 öre för
landstinget och sänks med 35 öre för kommunerna och
att kommunernas andel av standardkostnaden för kollektivtrafiken enligt 26 § ovan
nämnda förordning från och med samma tidpunkt fördelas mellan kommunerna med
lika stora belopp per invånare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting begär tillsammans med samtliga kommuner i
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Jämtlands län hos regeringen
att de länsvisa skattesatserna enligt 2, 3 och 3a §§ förordningen
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från och med den 1
januari 2015, höjs med 35 öre för landstinget och sänks med 35 öre för
kommunerna och
att kommunernas andel av standardkostnaden för kollektivtrafiken enligt
26 § ovan nämnda förordning från och med samma tidpunkt fördelas
mellan kommunerna med lika stora belopp per invånare.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 231 Informationer
Tisdag 30 september
• Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2014)
(Annika Jonsson och Ingela Jönsson)
•

Svar på remiss: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas
specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar (LS/976/2014) (Göran
Larsson)

•

Svar på remiss: Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017
(LS/953/2014) (Ingela Jönsson)

•

Svar på remiss om bildande av ett gemensamt kommunalförbund mellan
landstingen och regioner i Sverige för svenskt Ambulansflyg (LS/1023/2014)
(Ingela Jönsson)

•

Svar på remiss av SOU 2014:39 Bättre juridiska förutsättningar för samverkan
och service (LS/1073/2014) (Helge Jonsson)

•

Svar på granskning av primärvården (LS/982/2014) (Jan Olov Undvall och
Marianne Nilsson)

•

Redovisning av granskning av landstingsstyrelsens arbete, ansvar och
uppföljning (Majvor Enström, Dag Boman, Capire och Håkan Thorngren)

•

Internationella frågor (Robert Uitto (S) och Monalisa Norrman (V))
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