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

1. Följande ärende tillkommer.
• Nominering av ledamöter i Strukturfondspartnerskapet 2014-2020 Mellersta
Norrland (LS/1525/2014)
2. Preliminär föredragningslista fastställs med detta tillägg som slutlig föredragningslista.

§ 235 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.
Månadsrapport september och redovisning av genomförda investeringar presenteras
av Karin Jonsson. Föredragning hör till ärende (LS/12/2014), se § 243.
Reviderad Regionplan 2015-2017 presenteras av Karin Jonsson. Föredragning hör till
ärende (LS/1811/2013), se § 256.
Inventering av landstingets brukardialoger presenteras av Nina Fållbäck-Svensson.
De flesta verksamheter har någon typ av brukardialog med sina patientgrupper. Hur
råden ska fungera och hanteras inom den nya organisationen är något som politiken ska
diskutera och besluta om.
Ledningssystemet, status och tillämplighet, riktighet och effektivitet presenteras
av Solweig Nesterud. Socialstyrelsen ställer krav på ledningssystem för kvalitet i hälsooch sjukvården (SOSFS 2011:9). Verksamheten ska säkerställa att de krav och mål som
gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter uppfylls.
Under våren 2014 genomfördes intern revision för att undersöka följsamhet till regler
och rutiner. Resultatet visar att regelverken är kända och tillämpas. Några avvikelser
kring SITHS-kort och avsaknad av kemikalieförteckningar har rapporterats.
Utifrån SOSFS 2011:9 saknas:
- kvalitetspolicy med definition av vad som menas med kvalitet
- definierade processer för intern samverkan gällande patient för att kunna driva
ett systematiskt kvalitetsarbete.
Justerandes sign
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Den fortsatta implementeringen av ledningssystemet under 2015 kommer att ske genom
träffar med samtliga områdesledningar och genom att informera vid arbetsplatsträffar
och andra typer av möten. Ledningssystemet kommer inför 2015 att kompletteras med
Regional utveckling.
Samverkan med kommunerna; SVOM och Barnarenan presenteras av Nina
Fållbäck-Svensson och Carsten Dencker.
Internkontrollreglemente och styrelsens internkontrollplan för 2015 presenteras av
Daniel Nilsson. Reglementet har arbetats om och anpassats för Region Jämtland
Härjedalen och nämndernas ansvar har lagts till. Tydligare beskrivning av vad som ska
kontrolleras genom kontrollmål och tydligare ansvarsutkrävande genom åtgärdsplaner.
Internkontrollplanen tar sin utgångspunkt i landstingsstyrelsens verksamhetsplan.
Delegationsbeslut har lagts till som kontrollpunkt och en tydligare riskbedömning har
redovisats.
Föredragning hör till ärende Internkontrollreglemente 2015 för Region Jämtland
Härjedalen (LS/1477/2014) och Regionstyrelsens internkontrollplan 2015
(LS/1481/2014), se §§ 247-248.
Barnkonventionen och nationella minoriteter presenteras av Sofia Kling.
Handlingsplaner för 2015-2017 har tagits fram för både barnkonventionen och
nationella minoriteter. Rutin, vägledning och kunskapsunderlag för barn som anhöriga
finns framtaget. BVC-kontroller med integrerad sydamiska håller på att utvecklas.
Samverkan mellan glesbygdsmedicinskt centrum, Sametinget och Samisk nasjonalt
kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) i Norge pågår. Samarbetsavtal
ska tas fram.

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:
Samverkan med kommunerna, SVOM och barnarenan
”Landstingsstyrelsen tycker det är positivt med de gemensamma handlingsplaner som
arbetats fram. Det är viktigt att åtaganden genomförs och följs upp.”
Brukardialoger
”Landstingsstyrelsen tycker det är tillfredsställande att brukardialoger genomförs i stor
utsträckning. Metoder för dialog, såväl inom verksamheterna som på politisk nivå, kan
vidareutvecklas bland annat genom att ta del av varandras kompetens och erfarenheter.”
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
Ledningssystemet
”Landstingsstyrelsen är positiv till redovisningen och utvecklingen av arbetet med
ledningssystemet.. Styrelsen noterar att det saknas kvalitetspolicy och definierade
processer för intern samverkan.
Landstingsstyrelsen beslutar uppdra till landstingsdirektören att ta fram en kvalitetsJusterandes sign

Justerandes sign
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policy samt att arbetet med definierade processer för intern samverkan gällande patient
påbörjas för att kunna driva ett systematiskt kvalitetsarbete.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Samverkan med kommunerna, SVOM och barnarenan
Landstingsstyrelsen tycker det är positivt med de gemensamma handlingsplaner
som arbetats fram. Det är viktigt att åtaganden genomförs och följs upp.
3. Brukardialoger
Landstingsstyrelsen tycker det är tillfredsställande att brukardialoger genomförs i
stor utsträckning. Metoder för dialog, såväl inom verksamheterna som på politisk
nivå, kan vidareutvecklas bland annat genom att ta del av varandras kompetens och
erfarenheter
4. Ledningssystemet
Landstingsstyrelsen är positiv till redovisningen och utvecklingen av arbetet med
ledningssystemet.. Styrelsen noterar att det saknas kvalitetspolicy och definierade
processer för intern samverkan.
Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram en kvalitetspolicy samt att arbetet
med definierade processer för intern samverkan gällande patient påbörjas för att
kunna driva ett systematiskt kvalitetsarbete

§ 236 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
2014 (LS/6/2014)
Ärende enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Norrlandstingens regionförbund, NRF, presenteras av Ingela Jönsson.
Förbundets uppdrag är att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälsooch sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter.
Norrlandstingen har ett gemensamt ansvar för beställning, planering och samordning av
regionsjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv.
Regionsjukvården ska samordnas till enheter där en tillräcklig volym, hög vårdkvalitet
och en kostnadseffektiv verksamhet kan garanteras.
Justerandes sign
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Viktiga beslut som fattats av regionförbundet från december 2013 till september 2014
redovisas. Bokslutet 2013 visade på ett resultat på -88 tkr vilket föreslogs balanseras i ny
räkning.

Yrkande
Bengt Bergqvist (S) yrkar följande:
”Efter att landstingsstyrelsen tagit del av
- NRF:s fattade beslut av större vikt
- NRF:s budget och bokslut
och genom att landstingets ledamöter i NRF sitter i landstingsstyrelsen har styrelsen god
insyn i NRF:s verksamhet. Därmed anser landstingsstyrelsen att det inte finns någon
anledning till åtgärd.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvist yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Efter att landstingsstyrelsen tagit del av
- NRF:s fattade beslut av större vikt
- NRF:s budget och bokslut
och genom att landstingets ledamöter i NRF sitter i landstingsstyrelsen har styrelsen
god insyn i NRF:s verksamhet. Därmed anser landstingsstyrelsen att det inte finns
någon anledning till åtgärd.

§ 237 Information från landstingsstyrelsens utskott 2014
(LS/7/2014)
Personalpolitiska utskottet
Utskottet har inte haft något sammanträde sedan sist.
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde den 24
oktober där framförallt kunskapsstyrning togs upp.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde den 22 oktober då
framförallt ärenden till landstingsstyrelsen behandlades. Centrumcheferna deltog under
punkten månadsrapport per september 2014.
FoU-rådet
Lena Bäckelin (S) rapporterar från rådets senaste möte där bland annat lokalfrågor,
medicinskt bibliotek och innovationer togs upp. En logglista med frågor som bör överföras till de nya ledamöterna i rådet 2015 ska tas fram.
Justerandes sign
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§ 238 Landstingsdirektörens rapport 2014 (LS/8/2014)
Landstingsdirektör Björn Eriksson rapporterar om följande punkter:
•

Uppvaktning av benbankens medarbetare med anledning av att SKL:s
vävnadsråd tilldelat benbanken på Östersunds sjukhus 12 miljoner kronor för en
ny operationssal för bentransplantationer. Benbankens medarbetare Gunilla
Widegren, Åke Hamberg och Per Ramberg berättar om verksamheten.

•

Regionens tjänstemannaorganisation (Björn Eriksson)

•

Status för arbetet med Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning (Annika Jonsson)

•

Inventering av vård på distans/telemedicin (Bo Karlsson)

•

Regiondirektörens verksamhetsplan 2015 (Mikael Ferm)

•

Uppföljning av fattade beslut (Mikael Ferm)

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
” Styrelsen får information om SKL:s vävnadsråds satsning på Östersunds sjukhus och
byggande av operationssal för bentransplantationer. 12 miljoner kronor har tilldelats
verksamheten. Styrelsen ser positivt på den verksamhet som bedrivs med benbank och
forskning kring donation och transplantation.”
”Avseende LUP god ekonomisk hushållning ser styrelsen positivt på det arbete som
påbörjats och styrelsen kommer att intensivt följa arbetet.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Styrelsen ser positivt på den verksamhet som bedrivs med benbank och forskning
kring donation och transplantation.”
2. Avseende LUP god ekonomisk hushållning ser styrelsen positivt på det arbete som
påbörjats och styrelsen kommer att intensivt följa arbetet.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 239 Svar på remiss: Läkemedel för särskilda behov SOU
2014:20 (LS/909/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har av Socialdepartementet inbjudits att lämna synpunkter på
delbetänkandet Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20.
Delbetänkandet är en del av Läkemedels- och apoteksutredningen som sedan tidigare
har lämnat delbetänkandena Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75) och Ersättning vid läkemedelsskador
och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23). Utredningens uppdrag är att
göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgång och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet.
I detta delbetänkande behandlas frågor om
a. hantering och prissättning av smittskyddsläkemedel
b. hantering och prissättning av licensläkemedel
c. prissättning av extemporeläkemedel
Ett förslag till svar har upprättats inom patientsäkerhetsenheten. Landstingets
synpunkter ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2014.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på remiss Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20
Missiv till remiss Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20
Sammanfattning av remiss Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss, Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20, lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar på remiss, Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20, lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 240 Svar på remiss: Rätt information på rätt plats i rätt
tid. SOU 2014:23 (LS/1001/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har getts möjlighet att lämna remissvar till Socialdepartementet
avseende slutbetänkandet av utredningen om rätt information i vård och omsorg.
Utredningen sammanfattas i separat PM.
Utredningen lämnar förslag till två nya lagar: hälso- och sjukvårdsdatalagen samt socialtjänstdatalagen. Följdändringar måste också göras i flera andra lagar med anledning av
att patientdatalagen upphävs och ersätts av den nya lagen. Utredningen lämnar också
förslag som ska underlätta informationsutbytet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Jämtlands läns landsting har valt att inte kommentera de delar som endast berör Socialtjänstens verksamhet.
Jämtlands läns landsting ställer sig sammantaget positiv till att patientsäkerhetsperspektivet är utgångspunkt i utredningens förslag och att det innebär en övergång från
ett organisatoriskt fokus till ett patientfokus med sammanhållen vårdprocess som målbild. Landstinget tillstyrker i stort upprättat förslag men lämnar synpunkter på följande
delar av förslaget:
En ny lag: Hälso- och sjukvårdsdatalag, kapitel 7
Här lämnas synpunkter på begreppet Huvudman samt förslagens relation andra lagar
som Offentlighet- och sekretesslagen, Hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Synpunkter lämnas också på definitionen vårddokumentation.
Grundläggande bestämmelser om behandling av personuppgifter, kapitel 8
Synpunkter lämnas på att det önskas förtydligande avseende personuppgiftsansvaret för
huvudman respektive vårdgivare. Förutsättningar för personuppgiftsbehandling bör
också förtydligas i Hälso- och sjukvårdslagen.
Säker och ändamålsenlig hantering av personuppgifter, kapitel 9
Synpunkter lämnas avseende ansvar för informationssystemens utformning.
Skydd för personuppgifter vid samverkan mellan personuppgiftsansvariga,
kapitel 10
Synpunkter lämnas kring förslag om överenskommelser om informationssäkerhet
mellan vårdgivare.
Elektroniskt utlämnande av personuppgifter, kapitel 11
Synpunkter lämnas kring monitorering genom direktåtkomst av pågående forskningsstudier.
Ett tydligare ansvar för patientjournalen och dess innehåll, kapitel 12
Synpunkter lämnas kring förslag om undantag om notering i journalen vid utlämnande
av uppgifter till kvalitetsregister samt borttagande av signeringskrav i patientjournalen.
En informationshantering med patienten i centrum, kapitel 13
Justerandes sign
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Synpunkter lämnas på reglering av kraven på informationshantering samt hantering av
information avseende privata aktörer. Synpunkter lämnas också kring förslag om spärrhantering.
En ny sammanhållen journalföring, kapitel 14
Synpunkter lämnas avseende att förslag om att vårdgivarens informationsplikt bör
regleras i hälso- sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.
Rätt information om läkemedel, kapitel 15
Landstinget tillstyrker förslag om samlad läkemedelslista samt om undantag från rätten
till spärr.
Informationshantering mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, kapitel 32
Synpunkter lämnas på förslaget att införa möjlighet till direktåtkomst mellan hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Förslaget om gemensam journal avstyrks.
Förslag till yttrande har upprättats inom Samordningskansliet i samarbete med
Planerings- och beställarstaben, IT staben samt Hälso- och sjukvårdsstaben.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på remiss Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23
Remiss: Rätt information på rätt plats i rätt tid. SOU 2014:23 (missiv)
Sammanfattning av betänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till Socialdepartementet på betänkande Rätt information på rätt
plats i rätt tid, SOU 2014:23 enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar lämnas till Socialdepartementet på betänkande Rätt information på rätt
plats i rätt tid, SOU 2014:23 enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 241 Svar på remiss: Delaktighet och rättssäkerhet vid
psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28) (LS/1233/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har av Socialdepartementet inbjudits att ge synpunkter på
promemorian Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014:28.
I april 2012 överlämnade Psykiatrilagsutredningen betänkandet Psykiatrin och lagen –
tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Betänkandet innehåller
omfattande förslag bl.a. beträffande den psykiatriska tvångslagstiftningen och
Justerandes sign
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betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. I syfte att förstärka
patientens rättssäkerhet och att stärka patientens ställning och möjlighet till inflytande i
tvångsvården föreslås i denna promemoria, delvis med utgångspunkt i Psykiatrilagsutredningens betänkande, vissa ändringar i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
förkortad LPT, och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, förkortad LRV. Det
handlar bl.a. om patientens medverkan i vårdplanen, frågor om tvångsåtgärder och
särskilda frågor rörande barn i psykiatrisk tvångsvård.
Ett förslag till svar har upprättats inom centrum för barn, kvinna och psykiatri.
Landstingets synpunkter ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 1 december 2014.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på remiss Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds
2014:28)
Missiv till remiss Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28)
Sammanfattning av remiss Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds
2014:28)

Landstingsdirektörens förslag
Svar på remiss, Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28),
lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
Punkt 2: Styrelsen ser utöver angivet remissvar med oro på att den i psykiatriutredningen uttryckta behovet av särskilda vårdplatser för barn och unga ej medtagits i
det fortsatta arbetet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar på remiss, Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds
2014:28), lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Styrelsen ser utöver angivet remissvar med oro på att det i psykiatriutredningen
uttryckta behovet av särskilda vårdplatser för barn och unga ej medtagits i det fortsatta arbetet.

Justerandes sign
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§ 242 Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande om
svar på remiss Upphävande av Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av
patienter i hälso- och sjukvården (LS/1457/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll
m.m. av patienter i hälso- och sjukvården. Remissvaret ska lämnas senast 21 november.
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 – upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården (missiv)
Sändlista
Konsekvensutredning – upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2)
om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll
m.m. av patienter i hälso- och sjukvården efter samråd med andre vice ordförande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll
m.m. av patienter i hälso- och sjukvården efter samråd med andre vice ordförande.

§ 243 Månadsrapport efter september 2014 till
landstingsstyrelsen (LS/12/2014)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-10-22, § 84, om månadsrapport per
september 2014 till landstingsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Månadsrapporten efter september 2014 för Jämtlands läns landsting lyfter bland annat
fram att landstinget under året varit Sverigebäst både när det gäller korta ledtider till
datortomografi för buk och när det gäller låg andel vårdrelaterade infektioner. TillgängJusterandes sign

Justerandes sign
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ligheten till vård är fortsatt lägre än för riket i övrigt medan värdena för återinskrivningar har förbättrats under de senaste månaderna. Sjukfrånvaron ligger på oförändrad
nivå jämfört med föregående år.
Ekonomin oroar och även september månad uppvisade underskott. Resultatet efter
september är --35,2 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen är hög, vilket både beror
på kraftigt ökade kostnader för personal och köpt vård jämfört med tidigare år och att
landstinget år 2013 fick 48 miljoner kronor återbetalt från AFA.
Prognos för helår 2014 är -128,9 miljoner kronor vilket är en förbättring med 4,5
miljoner kronor jämfört med augustiprognosen. I prognosen ingår inga riktade statsbidrag som inte är fastställda och ingen återbetalning från AFA. Beslut om återbetalning
av 2004 års premier från AFA väntas fattas av AFA:s styrelse under oktober månad. För
Jämtlands läns landsting skulle en återbetalning innebära cirka 20 miljoner kronor.
Arbetet med Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning 2015-2025
(LUP ekonomi) pågår och en projektledare har rekryterats för att driva arbetet i deluppdragen. Parallellt med arbetet inom ramen för LUP ekonomi har centrumcheferna i
uppdrag att genomföra handlingsplaner för att förbättra 2014 års resultat.

Beslutsunderlag
Månadsrapport efter september 2014

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Månadsrapport efter september 2014 godkänns
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Månadsrapport efter september 2014 godkänns
----------

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:
”Landstingsdirektören får i uppdrag att
a. ta fram en uppföljning av orsak till ökning av antal arbetade timmar per
verksamhetsområde.
b. intensifiera arbetet med rekrytering av främst läkare men även sjuksköterskor för
att minska behov av inhyrd personal.”
Susanné Wallner (M) yrkar följande:
”Moderaterna men också övriga i oppositionen har lagt flertalet förslag för att få en
både god ekonomisk hushållning men också försökt skapa utrymme för att få en
ekonomi i balans. Samtidigt kan konstatera att majoritetens sätt att leda och styra inte får
Justerandes sign
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den effekt man önskar och då är det inte heller längre vare sig seriöst eller hållbart att
fortsätta på inslagen väg. 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 nedan:
- Sparbeting införs på 2,5 % på finansiella kostnader i hela landstingets 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:
” Månadsrapporten efter sep 2014 som indikerar ett årsunderskott på ca 129 miljoner
kronor (maj 104 mkr) mot budgeterat +10,8 mkr noteras till protokollet samt föranleder
nedanstående uppdrag till landstingsdirektören.
1. Omedelbart påbörja minskning av antalet arbetade timmar i landstingsorganisationen med 120 000 timmar i år och kommande år.
2. Kräva av Regionförbundet Jämtlands län att minska antalet arbetade timmar
med 40 000 timmar.
3. Strategiskt förbereda motsvarande minskningar kommande tre 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”.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(54)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-11-04--05

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
augusti och hade kunnat igångsättas redan då. Måluppfyllelsen är förfärlig vad gäller
ekonomin. Flera 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.
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, bland annat nettokostnadsökningar på maximalt 2,1%, vilket är synnerligen tufft, då kommande budgetar
måste hållas. Underskott blir förbjudet.
Jag avslutar mitt yrkande med några ”nya” vardagsrationaliseringar:
• Pröva att låta våra egna läkare ”stafetta” i eget landsting/region, eventuellt i ett
landstingsägt bolag.
• 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.
PS. Under linjen vill jag framhålla att väldigt mycket gott finns i landstingets många verksamheter
vilket tydligt går att läsa i månadsrapporten. Ledtider för datortomografi av bukar och ledtider för
ultraljud av hjärta och för EEG är några exempel. Det finns många fler goda exempel men de utgör
inte tillräcklig motvikt gentemot den ekonomiska utmaningen. Som fortsatt måste vara prioritet 1.
DS”
Justerandes sign
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Thomas Andersson (C) bifaller Ann-Marie Johanssons yrkande och lämnar följande
tilläggsyrkande:
”Landstingsdirektören får i uppdrag att redovisa effekter av delegerat budgetansvar.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons (S) yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers (FP) yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallners (M) yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons (C) yrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Månadsrapport efter september 2014 godkänns.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att:
a. ta fram en uppföljning av orsak till ökning av antal arbetade timmar per
verksamhetsområde.
b. intensifiera arbetet med rekrytering av främst läkare men även sjuksköterskor
för att minska behov av inhyrd personal.
c. redovisa effekter av delegerat budgetansvar.

Reservationer
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Susanné Wallner (M) och Christer Siwertsson (M) reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.

§ 244 Förändring av kostenhetens verksamhet
(LS/1482/2014)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-10-22, § 87, om förändring av
kostenhetens verksamhet.

Ärendebeskrivning
Kostenheten har tagit fram en utvecklingsplan som innefattar produktion av patientkost,
Justerandes sign
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produktion och drift av restauranger, lokaler, utrustning och bemanningsbehov.
Kostenhetens huvudsakliga målgrupp är sjuka patienter med nedsatt immunförsvar.
Många patienter har nedsatt aptit och/eller eller nedsatt förmåga att äta och dricka pga.
sjukdom och/eller medicinering. Kostenheten svarar också för restaurangerna i
landstingets lokaler så att personal, dagpatienter och anhöriga har möjlighet att inta en
ordentlig lunch och fika.
Nuläge
 Kostsam produktionsmetod
 Nedslitna kökslokaler och utrustning lever inte upp till livsmedelslagens krav
 Höga sjukskrivningstal, bristande arbetsmiljö
 Stora investeringsbehov för att kunna säkerställa livsmedelshanteringen och
arbetsmiljön
 Hissar som blockeras av matvagnstransporter
 Vårdavdelningar och patienter styrs av när maten anländer och tidsgräns för
varmhållning
 Minskat kundunderlag i Restaurang Kajutan
För att kunna tillhandahålla en säker patientkost behöver risker i livsmedelshanteringen
elimineras både vad gäller livsmedelshygien och näringsriktighet. Arbetsmiljön för medarbetarna behöver också förbättras. Detta innebär att produktionsmetoden behöver
förändras, utrustning behöver förnyas och nya lokaler som är anpassade efter dagens
behov behöver byggas.
Kostenheten har jämfört tre alternativa produktionsmetoder:
– Cook serve – traditionell varmmatsproduktion, (dagens metod) tillagning i
produktionskök, varmhållning i vagnar som transporteras till avdelning och som
måste serveras inom viss tid från tillagning.
– Cook chill – kallmatssystem med snabb nedkylning, maten kyls ned till +3ºC inom
90 minuter efter tillagning. Med en obruten kylkedja och en temperaturen på högst
+3ºC håller maten i upp till fem dagar. Återupphettas till minst 70°C i mikrovågsugn
på avdelningen.
– Ångtryckskokning – kallmatssystem med tillagning i mikrovågsugn, råvarorna
placeras i en speciell värmetålig och trycksäker plastförpackning som försluts. Maten
tillagas i mikrovågsugn i ett slutet system. Hållbarheten är densamma som för cook
chill, fem dagar i obruten kylkedja +3ºC.
Kostenheten förordar en anpassning och övergång till cook chill utifrån säkerhet,
kvalitet, flexibilitet, arbetsmiljö och kostnadseffektivitet. En övergång av produktionsmetod innebär en personalminskning som kan lösas med pensionsavgångar, erbjudande
om alternativa arbetsuppgifter, t.ex. tjänst inom vårdnära service och genom minskning
av antalet timanställda.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Utvecklingsplan för kostenheten

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen) övergår till produktionsmetoden
cook chill. Övergången skall vara klar senast halvårsskiftet 2016.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen) övergår till produktionsmetoden
cook chill. Övergången skall vara klar senast halvårsskiftet 2016.
-------------

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Beslutsunderlaget bör dels kompletteras med en konsekvensanalys vad det gäller
energiförbrukning, matsvinn och alternativa förpackningsmaterial, och dels en redovisning av de offentliga kök som tidigare infört system med ”Cook and chill” men sedan
frångått detsamma.”
Thomas Andersson (C) bifaller Anna Hildebrands yrkande och lämnar följande yrkande
om tillägg i motiveringen:
”Ytterligare frågor kring ekonomi och verksamhetspåverkan ska belysas”
Finn Cromberger (FP) yrkar bifall till ekonomiutskottets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande om återremiss eller om
ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet återemitteras.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons tillägg i motiveringen och
finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ärendet återremitteras med följande motivering:
Beslutsunderlaget bör dels kompletteras med en konsekvensanalys vad det gäller,
energiförbrukning, matsvinn och alternativa förpackningsmaterial, och dels en redovisning av de offentliga kök som tidigare infört system med ”Cook and chill” men
sedan frångått detsamma. Ytterligare frågor kring ekonomi och verksamhetspåverkan
ska belysas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(54)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-11-04--05

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

§ 245 Struktur för landstingsdrivna primärvården i
Östersunds kommun (LS/1758/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-10-22, § 79, om struktur för
landstingsdrivna primärvården i Östersunds kommun.

Ärendebeskrivning
Uppdraget i paket 6 i den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning,
att förändra strukturen för den landstingsdrivna primärvården i Östersundsområdet och
resten av länet, har startat. Utgångspunkten är att se över arbetssätt inom primärvården,
hur ny teknik kan användas och hur verksamheten kan organiseras på bästa sätt för att
finna samordningsfördelar.
Övergripande mål är att strukturen ska bidra till att möta länsinvånarnas behov av
primärvård, inom tilldelad budget. För att det ska vara möjligt, måste hälsocentraler och
hälsomottagningar vara arbetsplatser med en bra arbetsmiljö, så att verksamheten kan
drivas med fast anställd personal i största utsträckning. Kostnader för inhyrd personal
utgör en stor del av nuvarande negativa ekonomiska resultat. Synpunkter från
personalen i primärvården och representanter för länets befolkning kommer att beaktas.
Som ett sista steg i utredningsarbetet kan lokalbehov behöva utredas. Förslag till
struktur för den landstingsdrivna primärvården i Östersund och övriga länet kommer
enligt planen att presenteras i mitten av 2015.
Primärvårdens utmaningar är flera: Verksamheten måste anpassas till de förändringar
som förutses i befolkningsstrukturen med en minskande befolkning ute i länet och en
allt större andel äldre. Behovet av vård till flyktingar som bor på olika orter under
varierande tidsperioder måste mötas med flexibla lösningar. På grund av en
prognostiserad minskning av antalet distriktsläkare i framtiden riskerar rekryteringen av
läkare att bli ännu svårare.

Beslutsunderlag
Tjänstemannarapport: Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning –
Paket 6 Förändra strukturen för den landstingsdrivna primärvården, Delrapport 1

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Delrapport 1 för Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning – Paket 6
Förändra strukturen för den landstingsdrivna primärvården ska ligga till grund för arbetet med
Justerandes sign
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att ta fram förslag på en ny struktur för primärvården i Östersund och primärvården i
övriga länet.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Delrapport 1 för Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning – Paket 6
Förändra strukturen för den landstingsdrivna primärvården ska ligga till grund för arbetet med
att ta fram förslag på en ny struktur för primärvården i Östersund och primärvården i
övriga länet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Delrapport 1 för Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning – Paket 6
Förändra strukturen för den landstingsdrivna primärvården ska ligga till grund för arbetet med
att ta fram förslag på en ny struktur för primärvården i Östersund och primärvården i
övriga länet.

§ 246 Begäran hos Folkbildningsrådet om ersättning till
folkhögskolorna till Region Jämtlands Härjedalen
(LS/1493/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-10-22, § 86, om begäran hos Folkbildningsrådet om ersättning till folkhögskolorna till Region Jämtlands
Härjedalen.

Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 27 maj 2014 att Jämtlands läns landsting från och med den 1
januari 2015 ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna har sedan år 2011 legat i det regionala samordningsorganet Regionförbundet
Jämtlands län. Ansvaret för Birka och Bäckedals folkhögskolor har sedan 2012 legat i
Regionförbundet och stadsbidragen till skolorna har utbetalats till förbundet. Till följd
av riksdagens ovannämnda beslut kommer största delen av verksamheten, inklusive
folkhögskolorna, i Regionförbundet att den 1 januari 2015 överföras till Jämtlands läns
landsting, som från och med 2015 kommer att kallas Region Jämtland Härjedalen.
Regionförbundet kommer att upphöra.
Regionförbundet har meddelat Folkbildningsrådet att Birka och Bäckedals folkhögskolor kommer att överföras till landstinget och att utbetalningen av stadsbidraget
därför bör göras till landstinget. Med hänsyn till detta måste landstinget också begära
hos Folkbildningsrådet att de statliga bidragen till Birka och Bäckedals folkhögskolor
från och med den 1 januari 2015 utbetalas till Jämtlands läns landsting. Ett förslag till
Justerandes sign
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skrivelse har upprättats inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Förslag till skrivelse Begäran hos Folkbildningsrådet att få stadsbidragen för Birka och
Bäckedals folkhögskolor utbetalt till Jämtlands läns landsting.

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Begäran om att få stadsbidragen för Birka och Bäckedals folkhögskolor utbetalt till
Jämtlands läns landsting lämnas till Folkbildningsrådet enligt upprättat förslag.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Begäran om att få stadsbidragen för Birka och Bäckedals folkhögskolor utbetalt till
Jämtlands läns landsting lämnas till Folkbildningsrådet enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Begäran om att få stadsbidragen för Birka och Bäckedals folkhögskolor utbetalt till
Jämtlands läns landsting lämnas till Folkbildningsrådet enligt upprättat förslag.

§ 247 Internkontrollreglemente 2015 för Region Jämtland
Härjedalen (LS/1477/2014)
Ärendebeskrivning
Internkontrollreglemente för landstingsstyrelsen antogs av landstingsfullmäktige den
22—23 oktober 2013. Internkontrollreglementet har under hösten 2014 arbetats om för
att möta de krav som uppkommer i och med bildandet av Region Jämtland Härjedalen.

Beslutsunderlag
Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen inkl. bilagor

Landstingsdirektörens förslag
Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen antas.
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§ 248 Regionstyrelsens internkontrollplan 2015
(LS/1481/2014)
Ärendebeskrivning
Internkontrollreglemente för landstingsstyrelsen antogs av landstingsfullmäktige den
22—23 oktober 2013. Enligt reglementet ska landstings/regionstyrelsen årligen fastställa
en internkontrollplan.

Beslutsunderlag
Regionstyrelsens internkontrollplan 2015

Landstingsdirektörens förslag
Regionstyrelsens internkontrollplan 2015 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsens internkontrollplan 2015 antas.

§ 249 Patientsäkerhetsstrategi (LS/1410/2014)
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsarbete utgör det viktigaste kvalitetsområdet i landstinget. 2014 är det
sista av fyra års nationell satsning på området, patientsäkerhetsöverenskommelsen. Flera
viktiga områden inom patientsäkerhetsarbetet har utvecklats och förbättrats under den
nationella överenskommelsen, t ex markörbaserad strukturerad journalgranskning,
minskad antibiotikaförskrivning i öppenvård, utveckling av ett infektionsverktyg som
integreras i journalsystemen mm
Då den nationella satsningen upphör finns all anledning att fortsatt prioritera arbetet
med att utveckla patientsäkerheten på alla nivåer i verksamheterna och att göra det långsiktigt och strategiskt. Med anledning av det har en patientsäkerhetsstrategi för Region
Jämtland Härjedalen utarbetats.
Visionen är att inga människor skadas inom hälso- och sjukvården eller tandvården.
Till visionen knyts fem långsiktiga och patientfokuserade målområden
• God patientsäkerhetskultur ska genomsyra all verksamhet
• Frekventa eller allvarliga vårdskador ska identifieras och förebyggas
• Patientsäkerhetsarbetet ska utgå från evidensbaserade metoder
• Patienten ska vara delaktig i sin egen vård och behandling
• Vård ska ske inom den kompetensnivå som situationen kräver
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Beslutsunderlag
Förslag till Patientsäkerhetsstrategi

Landstingsdirektörens förslag
Patientsäkerhetsstrategin antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Patientsäkerhetsstrategin antas.

§ 250 Regiondirektörens verksamhetsplan 2015
(LS/727/2014)
Ärendebeskrivning
Inför kommande regionbildning 1 januari 2015 har Jämtlands läns landstings styrmodell
setts över och anpassats efter de nya förutsättningarna. Syftet med styrmodellen är att
det ska finnas en enhetlig struktur för hur Region Jämtland Härjedalen ska styras och
följas upp. Det ska också finnas en röd tråd från övergripande mål till de mål som upprättas på verksamhetsnivå.
Regiondirektören har ett övergripande ansvar för att politiska mål verkställs. Med
utgångspunkt från Landstingsplan/Regionplan 2015-2017 och utkastet till regionstyrelsens verksamhetsplan (fastställs i början på 2015) samt utifrån direktörens övriga
ansvarsområden har en treårig verksamhetsplan för regiondirektören upprättats. Den
innehåller strategiskt viktiga utvecklingsområden i form av mål och resultatmått för
regionstyrelsens och vårdvalsnämndens verksamhetsområden. Den omfattar också
målen som finns i de övergripande handlingsplanerna. För 2015 har regiondirektören
även fyra fokusområden. De är Tillgänglighet till vård, Mest sjuka äldre, Attraktiv
arbetsgivare och Effektivitet = kvalitet och produktivitet.
Regiondirektörens verksamhetsplan för 2015 har upprättats av landstingsdirektören i
samverkan med ledningsgrupp och chefsgrupp samt med stöd av landstingets verksamhetsstrateger. I arbetet med målformuleringar har landstingets mål om jämställdhet och
jämlikhet beaktats. Det finns i de övergripande handlingsplanerna också en koppling till
mål om jämställdhet- och jämlikhet, barns rättigheter samt miljö. Regiondirektörens
verksamhetsplan gäller för tre år men ska revideras varje år. Utifrån att verksamhetsplanerna för regionstyrelsen och vårdvalsnämnden 2015 fastställs först i början på 2015
kan det blir aktuellt att revidera direktörens verksamhetsplan redan då.
Det är landstingsdirektören/regiondirektören som fastställer sin verksamhetsplan men
den ska enligt styrmodellens principer också informeras till landstingsstyrelsen/regionstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Regiondirektörens verksamhetsplan 2015-2017
Bilaga med övergripande handlingsplaner enligt förteckning i regiondirektörens verksamhetsplan

Landstingsdirektörens förslag
Landstingstyrelsen tar emot information om regiondirektörens verksamhetsplan för
2015-2017 samt ingående handlingsplaner och lägger informationen till handlingarna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingstyrelsen tar emot information om regiondirektörens verksamhetsplan för
2015-2017 samt ingående handlingsplaner och lägger informationen till handlingarna.

§ 251 Uppdrag till beredningen för vård- och
rehabilitering avseende hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och sjukvården
(LS/1174/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från beredningen för vård och rehabilitering 2014-10-09, § 24.

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutar 19-20 juni 2012 att ge landstingstyrelsen i uppdrag att
”tillsammans med ytterligare landsting, föreslå SKL, i samarbete med andra relevanta
aktörer, att förstärka stödet till medlemmarna i det folkhälso- och hälsofrämjande
arbetet”, § 134, punkt 4.
Landstingsstyrelsen anser att det utifrån beredningen för vård och rehabiliterings
sakkunskap och upprättade kontakter i ärendet är lämpligt att beredningen utför uppdraget att tillsammans med ytterligare landsting, föreslå SKL, i samarbete med andra
relevanta aktörer, att förstärka stödet till medlemmarna i det folkhälso- och hälsofrämjande arbetet.
Utifrån Landstingsstyrelsens beslut § 183, 2012-08-28 där beredningen för vård och
rehabilitering föreslås att utföra uppdraget så ska uppdraget återrapporteras till
landstingsstyrelsen vid dess sammanträde den 11 december 2012. Utifrån Landstingsstyrelsens beslut § 291, 2012-12-11 fick beredningen uppskov med ärendet för att återrapportera när uppdraget slutförts.
Arbetets fortsatta gång har diskuterats inom vårt landsting och med de landsting och
regioner som vi samarbetat med inom ärendet. Slutsatsen är att en bra kanal för att förstärka stödet till oss aktörer i det folkhälso- och hälsofrämjande arbetet är att fokusera
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(54)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-11-04--05

på en EU ansökan. Det finns många möjligheter inom EU:s olika program att söka för
ett hälsofrämjande arbete. Dessa program innehåller ofta krav som det bakgrundsmaterial som ligger till grund för ärendets utredning passar väl in i, dvs. i de relevanta
utlysningarna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2012-08-28, § 183.
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2012-12-11, § 291.

Förslag till beslut
Beredningen för vård och rehabilitering föreslår landstingsstyrelsen
Ärendet återlämnas till landstingsstyrelsen.

Beslut av beredningen för vård och rehabilitering
Beredningen för vård och rehabilitering föreslår landstingsstyrelsen
1. Ärendet återlämnas till landstingsstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
----------

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsstyrelsen återtar uppdraget eftersom beredningen för vård och
rehabilitering upphör 2014-12-31.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen återtar uppdraget eftersom beredningen för vård och
rehabilitering upphör 2014-12-31.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet.

§ 252 Valärenden 2014 (LS/1/2014)
Ärendebeskrivning
Harriet Jorderud (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, varför landstingsstyrelsen behöver utse ny ledamot
för tiden till och med 31 december 2014.
LÖFs styrelse kommer att kalla till extra bolagsstämma för att avgöra frågan om
bolagets behov av extra kapitaltillskott och lösande av reverser. Föreslagen tid för
stämman är den 11 december kl.16.15-17.15. Det är på grund av detta viktigt att
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Jämtlands läns landsting utser en ny ledamot för att kunna rösta vid bolagsstämman.

Beslutsunderlag
Begäran från Harriet Jorderud (S) om entledigande som ledamot i LÖF

Landstingsdirektörens förslag

1. Harriet Jorderud (S) entledigas som ledamot i Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag, LÖF.
2. Landstingsstyrelsen utser ………. till ledamot i Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag, LÖF, för tiden till och med 31 december 2014.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) föreslår Ann-Marie Johansson (S) som ny ledamot.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag punkt 1 och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag i punkt 2 och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Harriet Jorderud (S) entledigas som ledamot i Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag, LÖF.
2. Landstingsstyrelsen utser Ann-Marie Johansson (S) till ledamot i Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, för tiden till och med 31 december 2014.

§ 253 Nominering av ledamöter i Strukturfondspartnerskapet 2014-2020 Mellersta Norrland
(LS/1525/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att nominera ledamöter till Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland. Näringsdepartementet har bett tillväxtansvariga i
regionen Mellersta Norrland att ta fram nomineringar till det nya partnerskapet. De tillväxtansvariga, Länsstyrelsen Västernorrlands län och Regionförbundet Jämtlands län ber
i sin tur organisationerna att nominera ledamöter. Organisationerna ska nominera en
man och en kvinna för varje ledamotspost.
Landstinget och kommunerna i länet ska sammanlagt utse 5+5+1 ledamot. Landstinget
bör nominera ett antal ledamöter och ge förslag på ordförande. Nomineringarna ska
vara Regionförbundet Jämtlands län tillhanda senast 10 november.
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Beslutsunderlag
Inbjudan att nominera ledamöter i kommande strukturfondspartnerskap
Näringsdepartementets Erbjudande att nominera ledamöter till strukturfondspartnerskapen

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting nominerar… …till ledamöter i Strukturfondspartnerskapet
2014-2020 Mellersta Norrland. Till ordförande föreslås… I

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) nominerar Robert Uitto (S) som ordförande och Margareta
Winberg (S) som ledamot.
Elin Hoffner (V) nominerar Monalisa Norrman (V) och Bo Danielsson (V).
Karin Österberg (MP) nominerar Anna Hildebrand (MP).
Thomas Andersson (C) nominerar Eva Hellstrand (C) och Bosse Svensson (C).
Finn Cromberger (FP) nominerar Mats El Kott (FP) och Kia Carlsson (FP).
Christer Siwertsson (M) nominerar Susanné Wallner (M) och Jan-Olof Andersson (M).

Proposition
Ordföranden finner Robert Uitto (S), Margareta Winberg (S), Monalisa Norrman (V),
Bo Danielsson (V), Anna Hildebrand (MP), Eva Hellstrand (C), Bosse Svensson (C),
Mats El Kott (FP), Kia Carlsson (FP), Susanné Wallner (M) och Jan-Olof Andersson
(M) nominerade till ledamöter i Strukturfondspartnerskapet 2014-2020 Mellersta
Norrland. Till ordförande föreslås Robert Uitto (S).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Jämtlands läns landsting nominerar Robert Uitto (S), Margareta Winberg (S),
Monalisa Norrman (V), Bo Danielsson (V), Anna Hildebrand (MP), Eva Hellstrand
(C), Bosse Svensson (C), Mats El Kott (FP), Kia Carlsson (FP), Susanné Wallner
(M) och Jan-Olof Andersson (M) till ledamöter i Strukturfondspartnerskapet 20142020 Mellersta Norrland. Till ordförande föreslås Robert Uitto (S).
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 254 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen 2014 (LS/2/2014)
Beslut fattade av finansekonom
Pensionsplaceringar LS/1411/2014, 2014-10-06
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter september, Barn, kvinna
Justerandes sign
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Kostnadskrävande patienter oktober, Opererande specialiteter, kirurgi
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Konferens om Patientlagen-SKL, 23/10 2014
i Stockholm
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Föräldrastöd för föräldrar till tonåringar
12/11 2014 i Östersund
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Kultur är hälsa den 2-3/10 2014 i Åre
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Nationella eHälsodagen den 22/10 2014
i Stockholm
Svar på remiss om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen LS/1458/2014
Avtackningsmiddag för landstingsfullmäktiges ledamöter LS/1354/2014
Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2014-09-17–2014-10-27
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 255 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen 2014 (LS/3/2014)
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträde 2014-09-02
Ekonomiutskott: Protokoll från sammanträde 2014-09-16
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträde 2014-09-22
Landstingets ungdomsråd: Protokoll från sammanträde 2014-09-23
Länets handikappråd: Protokoll från sammanträde 2014-09-24
Norrlandstingens regionförbund, Förbundsdirektionen: Protokoll från sammanträde
2014-09-24
Ekonomiutskott: Protokoll från sammanträde 2014-09-25
Regionförbundet Jämtlands län, Regionstyrelsen: Protokoll från sammanträde 2014-1006
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträde 2014-10-09
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

TILL FULLMÄKTIGE
§ 256 Regionplan/Landstingsplan 2015-2017
(LS/1811/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-10-22, § 83, om reviderad
landstingsplan/regionplan 2015-2017.

Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstingsfullmäktige fastställde den 17-18 juni 2014, § 139,
Landstingsplan/Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017. Planen innehåller övergripande vision, strategiska mål och ekonomiska ramar för verksamheten
samt en budget för 2015. I samband med att landstingsfullmäktige fattade beslut om
planen uppgavs också att det måste göras några förändringar under hösten 2014, bland
annat vad gäller förstärkningar av vissa prioriterade områden och omdisponering i
budgeten. Ett förslag till reviderad plan har nu upprättats.
I den reviderade versionen av landstingsplanen/regionplanen är det framförallt avsnitten
om de ekonomiska förutsättningarna och budgeten som reviderats. Följande ändringar
har gjorts:
• Avsnittet om ekonomi i kapitlet om planeringsförutsättningar har uppdaterats
med SKL:s senaste prognoser från oktober 2014.
• Förändringar i avsnittet Budget 2015 består i att Regionförbundet Jämtlands läns
verksamhet har räknats in i resultat- och balansräkning samt i finansieringsbudget.
Dessutom har ytterligare medel, 5,2 mkr avsatts för Länstrafikverksamheten.
Hänsyn har också tagits till skatteväxling.
• Som konsekvens av nya resultat- och balansräkningar har mätetalen inom
avsnittet Finansiella mål ändrats.
• Ytterligare inprioriteringar har lagts till. Det avser Socialpsykiatriskt team 890 tkr
samt handläggare inom mångfald 400 tkr.
• Som konsekvens av ovanstående har även resultat-, balansräkning samt
finansieringsbudget ändrats. Resultaträkningen har också kompletterats med en
kolumn för prognos 2014. Dessutom har anmärkningar lagts till som beskriver
att resultaträkningar för 2013 och 2014 endast avser nuvarande Jämtlands läns
landsting. 2015-2017 kommer de att innefatta hela Region Jämtland Härjedalen.
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Det budgeterade resultat för planperioden uppgår totalt till -103,4 miljoner kronor,
fördelat på år 2015 -92,8 miljoner kronor, år 2016 -21,4 miljoner kronor och år 2017
10,8 miljoner kronor. Landstingsplanen/Regionplanen bygger på höjd landstingsskatt
beroende på skatteväxling för kollektivtrafik mellan kommuner och landsting, i stort
oförändrade avgifter och bättre finansiering än tidigare år då skattetillväxten i riket ökar
och utjämningssystemet förändrats positivt för Jämtlands län. De ökade intäkterna motverkas dock av kraftigt ökade pensionskostnader under planperioden. Det budgeterade
resultatet kommer inte att räcka för att återställa det balanserade underskottet från
tidigare år som totalt uppgår till 187,3 mkr.
Verksamhet och kostnader inprioriteras år 2015 för 32,0 miljoner kronor. Jämfört med
föregående version av regionplanen/landstingsplanen har ytterligare 5,2 mkr avsatts till
Länstrafiken. För NUS-avtalet har beloppet ökats med 5 miljoner kronor medan Leansatsningen sänkts med 1 miljon kronor. Resterande rader avser nya inprioriteringar.
Inprioriterade kostnader för år 2015 uppgår till 33,3 miljoner kronor enligt nedan.
Inprioriterad kostnad

2015
(tkr)

2016
(tkr)

2017
(tkr)

NUS (Höjd prisnivå)

5 000

5 000

5 000

Pott Reknisk utveckling (enl LUP)

2 000

2 000

2 000

Nationalmuseum Norr

1 066

1 066

1 066

Jamtli, utökat driftbidrag

500

Varumärkesbyte Regionen

3 500

Skyltbyten Regionen

2 000

Strålkanon på Akademiska

2 700

2 700

2 700

Cosmic

6 000

6 000

6 000

Konkurrensneutralitet Hälsoval

1 000
110

110

110

Budgetäskande Länstrafiken inför junifullmäktige

1 940

1 940

1 940

Budgetäskande oktober Länstrafiken

5 240

5 240

5 240

Socialpsykiatriskt team

890

890

890

Handläggare inom mångfald

400

400

400

Mobimed i ambulans

718

718

718

Onkologisk kompetens

720

720

720

33 284

26 784

27 284

Höjd OH-ersättning Hälsoval

Summa

Verksamheten prognostiserar år 2014 ett underskott på ca 130 miljoner kronor. Detta är
beaktat i det budgeterade resultatet och kommer att mötas med åtgärder som beskrivs i
Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (Dnr LS/1810/2013) som
under planperioden förväntas ge kostnadssänkningar på 100 miljoner kronor fördelat
med 2 miljoner kronor år 2015, 58 miljoner kronor år 2016 och ytterligare 40 miljoner
kronor år 2017. Till det kommer förväntade intäktsökningar på ytterligare cirka tjugo
miljoner kronor år 2015.
Den kontinuerliga uppföljningen sker genom månadsrapporter, delårsbokslut per april
Justerandes sign

Justerandes sign
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och augusti samt årsbokslut till styrelse och nämnder. Regionfullmäktige behandlar delårsbokslut och årsbokslut. Samtliga uppföljningar inkluderar en ekonomisk helårsbedömning.
Landstingsskatten uppgår till 10,85 kr för år 2014. Beslut om skatteväxling av kollektivtrafiken år 2015 har fattats av landstingsfullmäktige och länets kommuner. Beslutet
innebär en höjning med 35 öre, vilket innebär att landstingsskatten 2015 höjs till 11.20
kr.
I samband med att dokumentet har reviderats har också ytterligare översyn gjorts av hur
de olika sakområdena för den nya regionen har sammanförts i planen. Arbetet med det
kommer att fortsätta i samband med att en regionplan för åren 2016-2018 ska tas fram.
Med utgångspunkt från fastställd landstingsplan/regionplan har landstingsdirektören
under hösten också beslutat om en verksamhetsplan för regiondirektören 2015-2017.
De har också tagits fram ett utkast till verksamhetsplan för regionstyrelsen och
nämnderna som kommer att behandlas när den politiska plattformen för kommande
mandatperiod är klar.

Beslutsunderlag
Reviderad Landstingsplan/Regionplan 2015-2017

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Skattesatsen för år 2015 fastställs till 11.20.
2. Reviderad Landstingsplan/Regionplan 2015-2017 antas.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
1. Socialpsykiatriskt team, 890 000 kronor, samt handläggare inom mångfald,
400 000 kronor, ska läggas till som inprioriteringar för 2015 och resultat-,
balansräkning samt finansieringsbudget ska justeras utifrån det.
2. Utifrån de nya inprioriteringarna ska texten i ärendebeskrivningen justeras inför
att ärendet ska behandlas i landstingsstyrelsen.
a. Istället för 32 miljoner kronor uppgår de inprioriterade kostnaderna
för år 2015 till 33,3 miljoner kronor.
b. Regionplanens budgeterade resultat för planperioden uppgår totalt till
– 103,4 miljoner kronor istället för 99,5, fördelat på år 2015 -92,8
istället för 91,5, år 2016 -21,4 miljoner kronor istället för 20,1 och år
2017 10,8 miljoner kronor istället för 12,1
Justerandes sign
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3. Redaktionella ändringar ska göras enligt följande:
a. Resultatbudgeten på sidan 60 ska kompletterats med en kolumn för
prognos 2014.
b. En anmärkning ska läggas till som beskriver att resultaträkningar för 2013
och 2014 endast avser nuvarande Jämtlands läns landsting. 2015-2017
kommer de att innefatta hela Region Jämtland Härjedalen.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

1. Socialpsykiatriskt team, 890 000 kronor, samt handläggare inom mångfald, 400 000
kronor, ska läggas till som inprioriteringar för 2015 och resultat-, balansräkning
samt finansieringsbudget ska justeras utifrån det.
2. Utifrån de nya inprioriteringarna ska texten i ärendebeskrivningen justeras inför att
ärendet ska behandlas i landstingsstyrelsen.
a. Istället för 32 miljoner kronor uppgår de inprioriterade kostnaderna för år 2015
till 33,3 miljoner kronor.
b. Regionplanens budgeterade resultat för planperioden uppgår totalt till – 103,4
miljoner kronor istället för 99,5, fördelat på år 2015 -92,8 istället för 91,5, år
2016 -21,4 miljoner kronor istället för 20,1 och år 2017 10,8 miljoner kronor
istället för 12,1.
3. Redaktionella ändringar ska göras enligt följande:
a. Resultatbudgeten på sidan 60 ska kompletterats med en kolumn för prognos
2014.
b. En anmärkning ska läggas till som beskriver att resultaträkningar för 2013 och
2014 endast avser nuvarande Jämtlands läns landsting. 2015-2017 kommer de
att innefattar hela Region Jämtland Härjedalen.
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Skattesatsen för år 2015 fastställs till 11.20.
2. Reviderad Landstingsplan/Regionplan 2015-2017 med genomförda ändringar
enligt ekonomiutskottets beslut antas.
--------------

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
A. Den reviderade planen med budgeterat resultatet för 2015 om 5 mkr antas av
landstingsfullmäktige
Det budgeterade resultatet för 2016 är 20 mkr.
Det budgeterade resultatet för 2017 är 60 mkr.
B. Skattesatsen för 2015 fastställs till 11.20 kr (efter skatteväxling om 35 öre med
kommunerna)
Landstinget har under denna period tre övergripande mål.
Justerandes sign
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1. En tillgänglig sjukvård som i alla avseenden minst motsvarar sjukvården i övriga
Sverige
2. Ett landsting/region i ekonomisk balans.
3. Ett landsting/region med en reell utveckling av hela sin potential.
Under perioden används ca 93 % av tillgängliga skattemedel, statsbidrag och avgifter till
verksamheter inom sjuk- o hälsovården. Ca 7 % används för region- utveckling som,
infrastruktur och kultur.
Under 2015-2017 struktureras alla verksamheter om främst med avseende på personaltillgången. Trovärdiga utredningar visar att enda sättet att komma i balans är genom
personalinskränkningar. Viktigt är att markera att ”personalen närmast vården” i
görligaste mån skall lämnas oförändrad. De nio åtgärdspaket som landstingsdirektören i
”God ekonomisk hushållning 2015-25” föreslagit fullmäktige skall i huvudsak genomföras, helst i forcerad takt.
Vi tillstyrker i huvudsak inprioriteringarna perioden 2015-2017 men är medveten om att
Nationalmuseum Norr har ”dissats” av den nya Regeringen. Vi är tveksamma till
omfattningen och kostnaden för Regionens varumärkesbyte och handläggare inom
mångfald.
Landstinget har en längre tid, sedan 2008 med undantag av 2010 haft stora årliga underskott, även detta år 2014 räknas med ett underskott på över 130 mkr. Totalt kan man
”brutalt räkna” med närmare 300 mkr i underskott som på något sätt måste hämtas in
kommande år. Det egna kapitalet är slut 2018 och inga löner kan då betalas ut. Kraftfulla åtgärder måste vidtas. Som befolkningen kommer att drabbas av på ett eller annat
sätt.
Regionen skall under 2015 kraftsamla för att minimera onödiga politiska beslut som i all
välmening har fattats tidigare och som vi idag inte har råd med. När det är gjort finns
det kanske anledning att gå till staten och ”be om hjälp”. Om det känns ogörligt återstår
antingen förändringar i sjukvården, inskränkningar i läns/regionutvecklingen eller
skattehöjning. Folkpartiet är av åsikten att det på sikt krävs en regionförstoring vad
avser sjukvården i vår del av landet. Det finns de som framhärdar ett statligt övertagande av landstingen.”
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”Inprioriterade kostnader utökas med 0,5 mkr avseende kostnader för IVF och PGD.
Budgeterat resultat blir således 2015 -93,3 mkr, 2016 -21,9 mkr och 2017 10,3 mkr.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(54)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-11-04--05

1. Inprioriterade kostnader utökas med 0,5 mkr avseende kostnader för IVF och
PGD. Budgeterat resultat blir således 2015 -93,3 mkr, 2016 -21,9 mkr och
2017 10,3 mkr.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Skattesatsen för år 2015 fastställs till 11.20.
b. Reviderad Landstingsplan/Regionplan 2015-2017 med genomförda
ändringar enligt ekonomiutskottets och landstingsstyrelsens beslut antas.

Protokollsanteckning
Christer Siwertsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaternas förslag till reviderad landstingsplan/regionplan 2015-2017 lämnas när
ärendet behandlas i landstingsfullmäktige.
Thomas Andersson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Centerpartiets förslag till reviderad landstingsplan/regionplan 2015-2017 lämnas när
ärendet behandlas i landstingsfullmäktige.

Justerandes sign
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§ 257 Framtida struktur för folktandvården
(LS/1408/2014)
Ärendebeskrivning

För att säkerställa medborgarnas tillgänglighet till en kvalitativ och konkurrenskraftig
tandvård med god ekonomisk balans, har Folktandvården på landstingsdirektörens uppdrag gjort en rapport om tänkbara alternativ till Folktandvårdens framtida struktur inom
allmäntandvården. Rapporten med de olika alternativen har tagits upp på ekonomiutskottets sammanträde den 22 oktober 2014, § 85, och därefter kompletterats med de
uppgifter som ekonomiutskottet efterfrågade.
Folktandvården i Jämtlands län är en av landets ”minsta” Folktandvårdsorganisationer.
En liten verksamhet innebär att samkostnaderna, dvs. kostnaderna som är oberoende av
hur mycket verksamhet som bedrivs, blir större per patient. Det är därför svårt att
jämföra verksamheten i Jämtlands län med verksamhet i de större organisationerna, med
de som har nära till utbildningsorter, där avstånden är kortare mellan kliniker/för
patienter och framför allt med de län som har ett större befolkningsunderlag. I
Östersund finns även en mycket stor andel privata vårdgivare.
Ett framtida minskat befolkningsunderlag påverkar förutsättningarna att upprätthålla
verksamhet med tillgänglighet över hela länet. Små kliniker med litet patientunderlag har
eller kan i framtiden komma att få problem med att upprätthålla tillgänglighet till en
rimlig kostnad. Att rekrytera nya medarbetare till vissa kliniker i glesbygd är svårare än
till kliniker i Östersundsområdet. Det är också svårare att rekrytera nya medarbetare till
små kliniker än till större enheter. Små kliniker är inte att föredra utifrån bl. a sårbarhet
vid frånvaro och behov av kollegialt utbyte och stöd. Nyutexaminerade medarbetare ska
alltid kunna erbjudas handledning och stöd från rutinerade kollegor.
Rapporten baseras på de förutsättningar som är kända idag och som påverkar Folktandvårdens framtid. En beskrivning görs av olika faktorer som bör uppfyllas för att erbjuda
medborgarna en trygg och kvalitativt god vård. Vidare beskrivs nuvarande struktur och
en framtida standard presenteras, vilken ska känneteckna allmäntandvården inom
Folktandvården i länet år 2021.
Sist presenteras tre alternativ till förändrad struktur.
Den framtagna standarden, med förändrad teamsammansättning kräver ett förändrat
arbetssätt, en långsiktig strategi i form av kompetensutveckling i verksamheten och
marknadsföring av Folktandvården. Här spelar alla medarbetares engagemang och
professionalism en avgörande roll.
Alla tre alternativ som presenteras innebär en minskning av antalet kliniker i länet.
Samtliga alternativ innebär förändringar i tillgängligheten till tandvård för medborgarna
men tillgängligheten på de kliniker som kvarstår ska förbättras genom utökade öppettider och med minst två team eller fler på i stort sett alla kliniker.
Justerandes sign
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Samtliga alternativ är utformade för att uppnå kravet om besparing på 5 miljoner enligt
landstingets Långsiktiga utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning 2015-2025.
Hur de olika alternativen faller ut i verkligheten beror på flera faktorer såsom t.ex.
bemanningssituationen, patientantal och i hur stor utsträckning respektive team planerar
och arbetar utifrån bästa effektiv omhändertagandenivå (BEON). Eventuell avvecklingstakt och planering av hur förändringsarbetet ska bedrivas kommer beslutas när
Folktandvårdens framtida struktur är fastställd. Förändringen påverkar alla kliniker.
Kostnader för omställning/avveckling är inte beräknade i rapporten.
Alternativ 1
Innebär att Folktandvården har färre men större kliniker. Klinikantalet minskar från 20
till 13.
• I Härjedalen avvecklas kliniken i Hede, patienterna erbjuds tandvård i Sveg och
Funäsdalen.
• I Bergs kommun avvecklas kliniken i Myrviken, patienterna erbjuds tandvård i
Svenstavik.
• I Bräcke kommun avvecklas klinikerna i Gällö och Kälarne, patienterna i Gällö
erbjuds tandvård i Bräcke. Patienterna i Kälarne erbjuds tandvård i
Hammarstrand.
• I Krokoms kommun avvecklas kliniken i Föllinge, patienterna erbjuds tandvård
i Krokom.
• I Strömsunds kommun avvecklas klinikerna i Hammerdal och Hoting,
patienterna erbjuds tandvård i Strömsund.
Ekonomisk effekt alternativ 1: Givet att allt annat är oförändrat ger klinikavvecklingen en minskning av fasta kostnaderna med 4,6 miljoner. För att nå målet på 5
miljoner innebär det att verksamheten måste effektiviseras motsvarande 0,4 miljoner, ca
0,6 % effektivitetsökning. Ytterligare effektivitetsökning på ca 2 % behövs för att täcka
kostnaderna för utveckling av verksamheten.
Alternativ 2
Innebär att något färre kliniker än i alternativ 1 avvecklas. Klinikantalet minskar från 20
till 16. De 3 kliniker (Gällö, Myrviken och Hoting) som blir kvar i jämförelse med
alternativ 1, kvarstår så länge de kan bemannas och som uppdraget utförs.
• I Härjedalen avvecklas kliniken i Hede, patienterna erbjuds tandvård i Sveg och
Funäsdalen.
• I Bräcke kommun avvecklas kliniken i Kälarne, patienterna erbjuds tandvård i
Hammarstrand.
• I Krokoms kommun avvecklas kliniken i Föllinge, patienterna erbjuds tandvård
i Krokom.
• I Strömsunds kommun avvecklas kliniken i Hammerdal patienterna erbjuds
tandvård i Strömsund.
Ekonomisk effekt alternativ 2: I alternativ 2 minskas de fasta kostnaderna med 2,3
Justerandes sign
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miljoner jämfört med 4,6 miljoner i alternativ 1. För att nå målet om 5 miljoner innebär
det att verksamheten måste effektiviseras motsvarande 2,7 miljoner, ca 4 %
effektivitetsökning. Ytterligare effektivitetsökning på ca 2 % behövs för att täcka
kostnaderna för utveckling av verksamheten.
Alternativ 3
Innebär samma avveckling av kliniker som i alternativ 1, men kompletteras med mobil
enhet.
Ekonomisk effekt alternativ 3: Eftersom förutsättningarna enligt alternativ 1 kvarstår,
minskas fasta kostnader med 4,6 miljoner. Om den mobila enheten förutsätts kosta 2,5
miljoner årligen innebär det att verksamheten måste effektiviseras motsvarande 2,5
miljoner, ca 4 % effektivitetsökning. Ytterligare effektivitetsökning på ca 2 % behövs för
att täcka kostnaderna för utveckling av verksamheten.
Sammantaget visar rapporten att alternativ 1 är att föredra. Det är det enda av
alternativen som ger långsiktigt hållbar folktandvårdsstruktur enligt den beskrivning som
gjorts av den framtida standarden som ska känneteckna allmäntandvården inom
Folktandvården i länet år 2021. Det är också det enda alternativet som uppfyller kravet
på kostnadsminskning med 4,6 mkr.

Beslutsunderlag
Rapport om framtida struktur för folktandvården - allmäntandvård

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Alternativ 1 i rapporten om framtida struktur för folktandvården – allmäntandvård ska
genomföras.
-----------

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Beslutsunderlaget bör dels kompletteras med konsekvenser för ekonomi och
kompetensförsörjning i den händelse det blir privata etableringar och dels en redovisning av lokalkostnader ur ett koncernperspektiv. Återremissen ska också ge tid för
dialog med medborgare.”
Finn Cromberger (FP) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Jag begär återremiss för att undersöka konsekvenserna, främst de ekonomiska men
även andra reella konsekvenser av min idé om att koncentrera landstingets frivilliga
vuxentandvård till länet utanför Östersunds tätort. Jag menar att den frivilliga vuxentandvården inte är nödvändig i Östersunds tätort med det stora privata utbudet som där
finns. Bättre vore att koncentrera resurserna till länet utanför Östersund , då det är där
som problemen finns nu och förmodligen också i en framtid. Bäst är att lägga
landstingets knappa resurser där de gör mest nytta.”
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Bengt Bergqvist (S) yrkar avslag på Finn Crombergers yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons motivering och finner den
antagen.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers motivering och finner den
avslagen.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons yrkande om återremiss och
om ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska återremitteras.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ärendet återremitteras med följande motivering:
Beslutsunderlaget bör dels kompletteras med konsekvenser för ekonomi och
kompetensförsörjning i den händelse det blir privata etableringar och dels en redovisning av lokalkostnader ur ett koncernperspektiv. Återremissen ska också ge tid för
dialog med medborgare.

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

§ 258 Logotyp för Region Jämtland Härjedalen
(LS/1498/2014)
Ärendebeskrivning
1 januari 2015 bildas Region Jämtland Härjedalen. Detta efter ett beslut i riksdagen att
Jämtlands läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret. Regionbildningen
innebär att Jämtlands läns landsting, Regionförbundet Jämtlands län samt delar av Länsstyrelsen går samman i en enda organisation med gemensamma kärnvärden och gemensam vision.
För att tydligt visa att en ny organisation bildas har en logotyp för Region Jämtland
Härjedalen arbetats fram. Eftersom regionen kommer att ha ansvaret både för det
organisatoriska varumärket samt för platsens varumärke har logotypen utformats utifrån
befintliga styrkor på det som är oföränderligt, nämligen platsen. I nulägesanalysen har
områdets natur och fjäll lyfts fram som en av de större styrkorna för platsen.
Logotypen ska skapa en känsla av något nytt och fräscht, en framåt och aktiv region
som attraherar både medborgare, medarbetare, framtida anställda och besökare av
regionen. Den visar fjäll som avspeglas i vatten och regionens två landskap tillsammans.
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Den kan även ses som pilar som går framåt och uppåt, organisationens riktning.
Logotypen framhäver också landskapsnamnen Jämtland och Härjedalen, inte ordet
”region”. Detta för att bygga vidare på de starka varumärken som landskapsnamnen
redan utgör och för att skilja vår region från andra regioners logotyper. Den gröna
färgen står för natur, miljövärden, tillväxt, framåtanda, positivitet, idérikedom och
nyskapande.
Logotypen är en del i regionens grafiska profil som arbetas fram under hösten 2014 och
våren 2015. Den grafiska profilen är i sin tur en del i regionens varumärke som under
samma tid ska processas fram och inkludera såväl medarbetare som medborgare. I den
processen fylls varumärket med ytterligare innehåll.

Beslutsunderlag
Förslag till logotyp för Region Jämtland Härjedalen

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Logotyp för Region Jämtland Härjedalen godkänns.
2. Logotypen ska användas i allt material som från årsskiftet framställs inom Region
Jämtland Härjedalen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Logotyp för Region Jämtland Härjedalen godkänns.
2. Logotypen ska användas i allt material som från årsskiftet framställs inom Region
Jämtland Härjedalen.

§ 259 Förslag på samverkansavtal mellan Region
Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional
samverkan (LS/1345/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-10-22, § 88, om förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om
regional samverkan.

Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 27 maj 2014 att Jämtlands läns landsting från och med den 1
Justerandes sign
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januari 2015 ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna har sedan år 2011 legat i det regionala samordningsorganet Regionförbundet
Jämtlands län. I samband med ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret beslutade landstingsstyrelsen att starta projektet Region 2015 för att förbereda
övertagande av de uppgifter som Regionförbundet Jämtlands län har inom regional
utveckling. Som ett led i avvecklingen av Regionförbundet har diskussioner förts om
hur man även fortsättningsvis kan hålla ihop den verksamhet som innefattar samarbetet
mellan kommunerna och mellan kommunerna och landstinget. Diskussionen har lett
fram till ett förslag till överenskommelse som omfattar alla de verksamheter som
Regionförbundet bedriver idag. Genom detta skapas kontinuitet i det regional arbete
som Regionförbundet genomfört och utvecklat under sina fyra verksamhetsår och
skapar möjlighet för fortsatt samverkan mellan kommunerna och regionen i det
regionala arbetet.
För de uppgifter som regionen utför för kommunernas räkning ersätter kommunerna
regionen med en summa som motsvarar regionförbundets nuvarande kostnader för det
mellankommunala stödet.
Den kommunala referensgruppen för projekt Region 2015, som fått Styrgruppens uppdrag att lämna rekommendation till landstinget och kommunerna, har rekommenderat
att landstinget och kommunerna ingår överenskommelse enligt bilaga ”Samverkansavtal
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan”.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunala referensgruppen inom projekt Region 2015,§ 34
Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner
om regional samverkan Förslag till Samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen
och XX kommun om regionalt samarbete inklusive bilaga.

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting tecknar samverkansavtal med respektive kommun i Jämtlands
län om regionalt samarbete enligt upprättat förslag.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting tecknar samverkansavtal med respektive kommun i Jämtlands
län om regionalt samarbete enligt upprättat förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting tecknar samverkansavtal med respektive kommun i Jämtlands
län om regionalt samarbete enligt upprättat förslag.

§ 260 Övertagande av Regionförbundet Jämtlands läns
verksamhet (LS/1517/2014)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-10-22, § 89, om övertagande av
Regionförbundet Jämtlands läns verksamhet.

Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 27 maj 2014 att Jämtlands läns landsting från och med den 1
januari 2015 ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna har sedan år 2011 legat i det regionala samordningsorganet Regionförbundet
Jämtlands län. I samband med ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret beslutade landstingsstyrelsen att starta projektet Region 2015 för att förbereda
övertagande av de uppgifter som Regionförbundet Jämtlands län har inom regional
utveckling.
Som ett led i avvecklingen av Regionförbundet har länets kommuner och landstinget
gemensamt bestämt att likvidera Regionförbundet Jämtlands län och att verksamheterna
överförs till Jämtlands läns landsting från och med 2015-01-01, med undantag av
familjerådgivningen som överförs till Östersunds kommun.
Ett förslag till överlåtelseavtal är upprättat mellan Regionförbundet Jämtlands län och
Jämtlands läns landsting. I detta avtal regleras
• vilken verksamhet som överlåts,
• att det är fråga om övergång av verksamhet enligt 6 b § i lagen om anställningsskydd,
• villkor för personalens övergång,
• ekonomiska regleringar gällande övertagande av inventarier, aktier, andelar,
projekt och resultat efter likvidation samt
• ansvarsfrågor gällande arkiv och ingångna avtal
De belopp som anges i förslaget till överlåtelseavtalet speglar läget i Regionförbundets
delårsbokslut 2014-08-31, men uppdateras till 2014-12-31

Beslutsunderlag
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
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Förslag till överlåtelseavtal mellan Regionförbundet Jämtlands län och Jämtlands läns
landsting om övertagande av Regionförbundets verksamhet i samband med att Region
Jämtland Härjedalen får överta det regionala utvecklingsansvaret.

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting tecknar överlåtelseavtal med Regionförbundet Jämtlands län
enligt upprättat förslag.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting tecknar överlåtelseavtal med Regionförbundet Jämtlands län
enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting tecknar överlåtelseavtal med Regionförbundet Jämtlands län
enligt upprättat förslag.

§ 261 Regler och villkor för bidrag till externa
organisationer samt för länskulturens övriga stödformer
(Dnr RS/2012-268) (LS/926/2014)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-10-23, § 80, om Regler och villkor
för bidrag till externa organisationer samt för länskulturens övriga stödformer.

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2015 övertar Jämtlands läns landsting det regionala utvecklingsansvaret
från Regionförbundet Jämtlands län och bildar region med direktvalt regionfullmäktige.
Verksamheten för den nya regionen styrs av olika styrdokument. Dels finns styrdokument som styr verksamheterna inom Region Jämtland Härjedalen, till exempel
policyer, verksamhetsplaner, regler och riktlinjer. Dels finns också ett antal länsövergripande dokument som påverkar hela länets utveckling och som Region Jämtland
Härjedalen har att förhålla sig till i sitt utvecklingsarbete, till exempel Regional
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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utvecklingsstrategi, Kulturplan och Trafikförsörjningsprogram.
Inför regionbildningen har en översyn gjorts av de styrdokumenten som finns inom
Jämtlands läns landsting och inom regionförbundet. Översynen visar att vissa dokument
som beslutats av regionförbundet måste tas upp av landstingsfullmäktige/ regionfullmäktige för att kunna gälla även för den nya regionen.
Ett av de styrdokumenten är Regler och villkor för bidrag till externa organisationer
samt för länskulturens övriga stödformer. I och med regionbildningen ansvarar regionen
för utbetalning av bidrag varför regler för det måste finnas. Regionförbundets regler har
därför redaktionellt anpassats efter den nya juridiska personen.

Beslutsunderlag
Regler och villkor för bidrag till externa organisationer

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler och villkor för bidrag till externa organisationer fastställs att gälla för Region
Jämtland Härjedalen från och med 1 januari 2015.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler och villkor för bidrag till externa organisationer fastställs att gälla för Region
Jämtland Härjedalen från och med 1 januari 2015.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler och villkor för bidrag till externa organisationer fastställs att gälla för Region
Jämtland Härjedalen från och med 1 januari 2015.

§ 262 Reglemente för kulturpris och stipendier
(Regionförbundets dnr: RS/2013-228) (LS/927/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-10-22, § 82, om reglemente för
kulturpris och stipendier.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2015 övertar Jämtlands läns landsting det regionala utvecklingsansvaret
från Regionförbundet Jämtlands län och bildar region med direktvalt regionfullmäktige.
Verksamheten för den nya regionen styrs av olika styrdokument. Dels finns styrdokument som styr verksamheterna inom Region Jämtland Härjedalen, till exempel
policyer och verksamhetsplaner. Dels finns också ett antal länsövergripande dokument som
påverkar hela länets utveckling och som Region Jämtland Härjedalen har att förhålla sig
till i sitt utvecklingsarbete, till exempel den regionala utvecklingsstrategin.
Inför regionbildningen har en översyn gjorts av de styrdokumenten som finns inom
Jämtlands läns landsting och inom regionförbundet. Översynen visar att vissa dokument
som beslutats av regionförbundet måste tas upp av landstingsfullmäktige/ regionfullmäktige för att kunna gälla även för den nya regionen.
Regionförbundet har beslutat om stadgar för kulturpris till Peterson-Bergers minne och
kulturstipendium till Peterson-Bergers minne. De är avsedda att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden så som litteratur, musik,
konst, slöjd, teater, film, dans och andra jämförbara områden. Priset och stipendierna
utdelas till personer eller grupper som är folkbokförda i Jämtlands län eller genom sin
konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära anknytning till länet. Från
årsskiftet är det den nya regionen som ansvarar för länets kulturpris och kulturstipendier
varför stadgarna då ska gälla inom den nya regionen. Regionförbundets stadgar har
därför redaktionellt anpassats till den nya juridiska personen samt bytt namn till
”Reglemente” för att följa regionens dokumenthanteringsregler.

Beslutsunderlag
Reglemente för kulturpris och stipendier

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för kulturpris och stipendier fastställs att gälla för Region Jämtland
Härjedalen från 1 januari 2015.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för kulturpris och stipendier fastställs att gälla för Region Jämtland
Härjedalen från 1 januari 2015.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för kulturpris och stipendier fastställs att gälla för Region Jämtland
Härjedalen från 1 januari 2015.

§ 263 Reglemente för stipendiet Företagsam skola
Jämtlands län (RS/2014-35) (LS/1138/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-10-23, § 81, om Stadgar för
stipendiet "Företagsam skola Jämtlands län".

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2015 övertar Jämtlands läns landsting det regionala utvecklingsansvaret
från Regionförbundet Jämtlands län och bildar region med direktvalt regionfullmäktige.
Verksamheten för den nya regionen styrs av olika styrdokument. Dels finns styrdokument som styr verksamheterna inom Region Jämtland Härjedalen, till exempel
policyer och verksamhetsplaner. Dels finns också ett antal länsövergripande dokument som
påverkar hela länets utveckling och som Region Jämtland Härjedalen har att förhålla sig
till i sitt utvecklingsarbete, till exempel Regional utvecklingsstrategi och Trafikförsörjningsprogram.
Inför regionbildningen har en översyn gjorts av de styrdokumenten som finns inom
Jämtlands läns landsting och inom regionförbundet. Översynen visar att vissa dokument
som beslutats av regionförbundet måste tas upp av landstingsfullmäktige/ regionfullmäktige för att kunna gälla även för den nya regionen.
Regionförbundet har beslutat om stadgar för Företagsam skola i Jämtlands län. Syftet
med stipendiet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom området skola
och arbetsliv med att fördjupa kontakterna mellan skola, företag och samhälle.
Stipendiet ska gå att söka även från Region Jämtland Härjedalen. Regionförbundets
stadgar har därför redaktionellt anpassats till den nya juridiska personen samt bytt namn
till ”Reglemente” för att följa regionens dokumenthanteringsregler.

Beslutsunderlag
Reglemente för stipendiet Företagsam skola

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för stipendiet Företagsam skola fastställs att gälla för Region Jämtland
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Härjedalen från och med den 1 januari 2015.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för stipendiet Företagsam skola fastställs att gälla för Region Jämtland
Härjedalen från och med den 1 januari 2015.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för stipendiet Företagsam skola fastställs att gälla för Region Jämtland
Härjedalen från och med den 1 januari 2015.

§ 264 Svar på medborgarförslag från Kristina Wrang m.fl.
om att införa enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning
vid ny - och ombyggnationer av fastigheter och andra
offentliga miljöer (LS/352/2014)
Ärendebeskrivning
Kristina Wrang m.fl. har lämnat in ett medborgarförslag att i samband med bildandet av
Region Jämtland Härjedalen införa enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny
och ombyggnationer av fastigheter och andra offentliga miljöer och infrastruktur. De
föreslår också att professionella konstnärers yrkeskunskap ska tas tillvara i hela
processen.
Konstnärlig miljögestaltning omfattar fasta konstnärliga miljögestaltningar som
integreras i eller monteras i golv, väggar eller tak i byggnader, samt som integreras i eller
monteras på marken utanför byggnad i kringliggande utemiljö. Det kan även gälla lös
konstnärlig miljögestaltning vilken placeras utan byggteknisk påverkan.
Den 6 oktober 2014 antog Regionförbundet i Jämtlands län Kulturplan för Region
Jämtland Härjedalen 2015-2018. I planen har man sagt att regionen ska verka för att region
och kommuner har som målsättning att lägst en procent i samband med ny och ombyggnation ska gå till
konstnärlig gestaltning.
Några av länets kommuner har redan målsättningen att en procent av byggnadskostnaden ska gå till konstnärlig gestaltning, medan andra utgår från 0,5 procent eller
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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inte har preciserat en ambitionsnivå.
Sedan 1986 (Förvaltningsutskottets protokoll 1986, § 118) avsätts 0,5 procent av
Jämtlands läns landstings totala investeringsplan till konstnärliga miljögestaltningar.
Medlen hanteras av konstverksamheten som har samråd med konstnärlig rådgivare i
samband med miljögestaltning.
Att höja beloppet med 0,5 procent innebär en kostnadsökning på ca 175 000 kronor.
Den befintliga fastighetsinvesteringsbudget är idag för liten för att klara vårdens behov
av lokalanpassningar och en kostnadsökning på 0,5 procent innebär att budgeten blir
ytterligare ansträngd.
Jämtlands läns landsting är positiv till konstnärlig utsmyckning för att skapa attraktiva
miljöer för patienter, besökare och personal. För att nå målsättningen i Kulturplanen
föreslås att medborgarförslaget bifalls och Region Jämtland Härjedalen inför
enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnationer. Kostnadsökningen bör inrymmas i befintlig budget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kristina Wrang m.fl. om att införa enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny - och ombyggnationer av fastigheter och andra offentliga
miljöer

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget bifalls.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget bifalls.

§ 265 Svar på medborgarförslag från Kirsten Ravn
Jörgensen om att inrätta en primärvårdsmottagning för
personer med LSS insatser (LS/612/2014)
Ärendebeskrivning
Kirsten Ravn Jörgensen har lämnat ett medborgarförslag till landstingsfullmäktige om
att inrätta en primärvårdsmottagning för personer med LSS insatser.
De personer som har LSS-insatser har nedsatt förmåga att ta hand om sej själva och har
oftare än andra olika sjukdomar. Många har konstaterade sjukdomar som de går på
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen
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kontroller för i primärvården - epilepsi, högt blodtryck, hjärtsjukdomar mm. Personer
med LSS-insatser är spridda över länets alla kommuner.
Omhändertagandet i nuläget är uppbyggt på tre olika nivåer:
1. De som har känd sjukdom ska gå på regelbundna kontroller för denna och vid
dessa tillfällen finns också möjlighet att handlägga andra hälsoproblem.
2. Om det uppkommer nya symtom eller hälsoproblem ska primärvården utan
onödiga dröjsmål bedöma dessa besvär, vid behov utreda och behandla och om
så behövs vidareremittera till specialistsjukvården. Här är insatser från vårdpersonal på gruppboenden och andra i personens närhet viktiga för att hitta
avvikelser.
3. Andra hälsokontroller som kan vara av värde - t ex kontroll av syn och hörsel,
vikt och blodtryck sköts bäst i personens närhet, dvs. av personal på gruppboendet eller av kommunens sjuksköterskor. För detta behövs inte hälsocentralens medicinska kompetens.
Det är viktigt att personer med LSS-insatser får vård så nära sitt boende och dagliga liv
som möjligt, både för att undvika långa resor och för att ge trygghet. Därför bedrivs
sjukvård och kontroller bättre på närliggande hälsocentral än på någon mottagning
centralt i länet. Då kan personen få all eller åtminstone huvuddelen av sin sjukvård
utförd på samma ställe.
Ytterligare hälsokontroller av personer som inte har symtom på ohälsa tillför väldigt lite.
De flesta sjukdomar visar sej i förändrad funktion - rörelseförmåga, tarm- eller urinfunktion, viktförändring, aptit, beteende, sömn mm. Detta kan fångas upp av stabil
personal runt personen. Det är relativt få sjukdomar som hittas vid kroppslig undersökning och provtagning på en person utan symtom. Skulle man införa årliga hälsokontroller för denna grupp skulle det innebära att man minskar möjligheten att med kort
varsel ordna besök vid nytillkomna besvär.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kirsten Ravn Jörgensen om att inrätta en primärvårdsmottagning
för personer med LSS insatser

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
---------

Yrkande
Susanné Wallner (M), Christer Siwertsson (M), Berit Johansson (C), Thomas Andersson
(C) och Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Vi yrkar på att man i samband med översynen av primärvården tar hänsyn bland annat
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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till personer med LSS-insatser för att undersöka möjligheten att få in specialistkunskap
ute på våra hälsocentraler.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallners tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. I samband med översynen av primärvården ska hänsyn tas bland annat till personer
med LSS-insatser för att undersöka möjligheten att få in specialistkunskap ute på
våra hälsocentraler.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

§ 266 Svar på medborgarförslag från Göran Edman om
Backe sjukhus (LS/613/2014)
Ärendebeskrivning
Göran Edman, Strömsund, har inkommit med ett medborgarförslag om att inrätta en
permanent medicinsk verksamhet vid Backe sjukhus. Göran Edman framhåller att det
idag finns ett äldreboende och en hälsocentral i lokalerna men stora delar av byggnaden
står outnyttjad och borde kunna användas till verksamheter som exempelvis dialys,
hörsel- och synkontroll. En fördel med detta torde vara att boende i närområdet skulle
slippa tidsödande och fördyrande resekostnader samt ha nära till sjukvård.
Att bedriva hälso- och sjukvård, speciellt specialistsjukvård, är en omfattande,
komplicerad och kostsam verksamhet som, bortsett från medarbetare med rätt
kompetens, kräver erforderlig medicinsk utrustning samt lokaler, anpassade för ändamålet.
Backe hälsocentral hade under 2013 sammanlagt 8 326 patientbesök. Av dessa utgjordes
3 978 av läkarbesök, 3 758 distriktssköterskebesök och 590 sjukgymnastbesök. Detta
kan jämföras med exempelvis Svenstaviks hälsocentral som under samma år hade cirka
14 000 patientbesök och Lugnviks hälsocentral som hade cirka 18 000 patientbesök. Sett
till patientunderlaget skulle således en etablering av specialistsjukvård vid Backe sjukhus
inte vara ekonomisk hållbar eller försvarbar. Idag finns också en stor efterfrågan på
medarbetare med specialistkompetens inom hälso- och sjukvården och landstingen i
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sverige har svårt att rekrytera medarbetare inom området.
Den aktuella byggnaden har en längre tid brottats med en del ekonomiska problem och
bedömning har gjorts att den, ur verksamhetssynpunkt, inte är en lämplig lokal att
använda för ändamålet. Med hänvisning till ovanstående bör medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Göran Edman om Backe sjukhus

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

§ 267 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om rätt
för föräldrar att lämna urinprov från barn vid misstanke
om narkotikaanvändning (LS/285/2014)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har i en motion föreslagit att föräldrar ska ha rätt att lämna
urinprov från sina barn till en sjukvårdsinstans för analys och resultatredovisning i de
fall föräldrarna misstänker att barnet använder narkotiska substanser.
Om föräldrar misstänker att deras barn använder narkotiska substanser ska i första hand
socialtjänsten kontaktas då kartläggning av ett eventuellt missbruk ska bygga på en
helhetsbedömning och en direktkontakt/relation med barnet och dennes vårdnadshavare. Det är också socialtjänsten som har möjlighet att vidta mer tvingande åtgärder
för att åstadkomma att ett urinprov kan tas. Det finns i dag inget lagstöd för en vårdnadshavare att tvinga barnet att lämna urinprov.
Vid Jämtlands läns landsting är det i första hand primärvården som utför drogscreening
vid misstanke om användning av narkotikaklassade preparat. Här kan den egna hälsocentralen kontaktas för tidsbokning av drogscreening. Positiva resultat lämnas över till
socialtjänsten som övertar frågan och kontaktar vårdnadshavare. Föräldrar har inte
automatiskt rätt att ta del av sitt barns provsvar om den underåriga uppnått en ålder och
sådan mognad att den underårige själv får förfoga över patientsekretessen. Vidare är det
viktigt att lämnande av urinprov för droganalys ska övervakas av utbildad personal för
att minska risken för otillförlitliga svar. Med tanke på de konsekvenser som kan uppstå
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vid uppvisande av ett positivt provsvar är det synnerligen viktigt att provet kan knytas
till en specifik individ.
Jämtlands läns landsting kan inte neka föräldrar att lämna in urinprov för analys men
dessa har, som nämns ovan, ingen lagstadgad rätt att tvinga barnet till provtagning eller
att ta del av provsvaret. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om rätt för föräldrar att lämna urinprov för
analysering när de misstänker att sitt barn använder narkotiska substanser.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
---------------

Yrkande
Christer Siwertsson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner Christer Siwertssons yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 268 Svar på motion från Bernt Söderman (C) om att
omvandla medarbetares idéer till nya innovativa
produkter/tjänster som underlättar det dagliga arbetet
eller förbättrar vården för patienterna (LS/587/2014)
Ärendebeskrivning
Bernt Söderman har lämnat motion till landstingsfullmäktige om att omvandla medarbetares idéer till nya innovativa produkter/tjänster som underlättar det dagliga arbetet
eller förbättrat vården för patienterna. Motionären nämner också vikten av att etablera
en förändringskultur i landstinget som en viktig del i utvecklingsarbetet.
Kvalitetsutveckling sker ofta i form av de små stegens förändringar och i nuläget finns
möjlighet för medarbetare att lämna förslag dels på sina arbetsplatser via LEAN
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52(54)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-11-04--05

metodikens måltavlor och dels på Insidan. Ständiga förbättringar är en av de viktigaste
delarna i det utvecklingsarbete som har inletts i JLL. I det här sammanhanget är det
kanske främst förbättringar i arbetssätt och metoder som avses.
Möjlighet att utveckla och tydligare samla ihop den här typen av idéer som lämnas via
befintliga kanaler finns såväl tekniskt som inom befintlig organisation och resurser.
Motionären nämner också samverkan med näringslivet och exempelvis då Almi
företagspartner. Då är det främst produktutveckling som avses. Det tidigare nämnda
utvecklingsarbetet med att stimulera en förbättringskultur i organisationen kan också
leda till att medarbetare i större utsträckning bidrar med förslag och idéer till utveckling
av nya och innovativa produkter.
Regionförbundet har ett etablerat samarbete med Almi. Vidare stödjer Regionförbundet
verksamheter som arbetar med innovativa idéer och produkter.
Från årsskiftet kommer en regionbildning att ske, vilket innebär att landstinget och
regionförbundet åter blir en gemensam organisation. Uppdraget kommer då också att
innefatta näringslivsutveckling.
Det är viktigt att skapa möjligheter att ta tillvara innovativa idéer och förslag från medarbetare inom de gemensamma strukturerna. I den nya organisationen bör motionärens
intentioner beaktas. Ett sätt kan då vara att göra någon typ av försöksverksamhet där
man kan stimulera och uppmärksamma initiativ från medarbetarna och vidareutveckla
de befintliga kanalerna för ändamålet som också utvärderas.

Beslutsunderlag
Motion från Bernt Söderman (C) om att omvandla medarbetares idéer till nya innovativa
produkter/tjänster som underlättar det dagliga arbetet eller förbättrar vården för
patienterna

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
----------

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
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Motionen anses besvarad.

§ 269 Informationer
Tisdag 4 november
• Svar på remiss: Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23
(LS/1001/2014) (Sanna Othman)
•

Svar på remiss: Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014:28
(LS/1233/2014) (Håkan Gadd)

•

Svar på remiss: Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20 (LS/909/2014) (Maria
Omberg)

•

Patientsäkerhetsstrategi (LS/1410/2014) och uppföljning av Lex Maria anmälningar
(Maria Omberg)

•

Information om IVF och PGD (Eva Spetz)

•

Framtida struktur för folktandvården (LS/1408/2014) (Kristin Gahnström Jonsson
och alla områdeschefer inom folktandvården)

•

Struktur för landstingsdrivna primärvården (LS/1758/2014) (Olle Christmansson)

•

Logotyp för Region Jämtland Härjedalen (LS/1498/2014) (Maria Risemark)

•

Internationella frågor (Bengt Bergqvist (S), Monalisa Norrman (V) och Thomas
Andersson (C))
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