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§ 210
Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Ärende om bidrag till utmärkelse till personer som främjat matkulturen i Jämtlands län tas upp
som extra ärende.
2. Ärende nr 7, Anställningsavtal för landstingsdirektören, utgår.
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 211
Landstingsdirektörens rapport
Snabbrapport september
Inga stora förändringar i förhållande till augustirapporten. Prognosen visar på + 29 mkr. Dock har
"den gamla" pensionsskulden ökat med 35 mkr.
Budget 2007
Skatteintäkten har minskat i förhållande till den som beräknades när landstingsplanen togs i juni.
Jämtlands län har färre personer i de vårdtunga grupperna än tidigare vilket leder till ca 22 mkr i
lägre intäkter. Andra omräkningar ger dock plus vilket ger en total minskning med 6 mkr.
Vårdgaranti
En redogörelse för nya metoder för analyser av vårdproduktionen lämnas.
Primärvårdens ledningsorganisation
Ett nytt förslag till ledningsorganisation för primärvården har tagits fram. Förslaget innebär att
primärvården blir ett primärvårdsområde med en verksamhetsområdeschef. Detta kommer att leda
till nya uppgifter på vissa enhetsschefstjänster. Strukturen på verksamheten kommer inte att
förändras. Samverkan med personaloganisationerna kommer att ske i landstingskommittén den 30
oktober. Därefter skall en förankringsprocess starta i pimärvården.
Norrlandstingens regionförbund
Som företrädare för Norra sjukvårdsregionen har Levi Bergström (ledamot)och Eva Söderberg
(ersättare) nominerats till Rikssjukvårdsnämnden.
Norrlandstingens regionförbund har ansökt hos Vinnova om projektmedel för ett projekt om
palliativ vård. Projektet förutsätter medfinansiering från landstingen. För Jämtlands del förutsätts
att medfinansiering kan ske med personal- och lokalresurser i befintlig verksamhet i Storsjögläntan.
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Ensamkommande flyktingbarn
Östersunds kommun har beslutat att ställa 11+ 2 platser till förfogande för ensamkommande
flyktingbarn. Landstinget kommer att svara för vården av dessa barn och för detta utgår en
ersättning från staten med det schablonbelopp per barn som skall täcka beräknat vårdbehov. För
vård som kostar mer än 100 000 kr betalas faktisk vårdkostnad. Erfarenheten från andra landsting
där mottagning redan kommit igång visar på ett litet vårdbehov hos dessa barn.
§ 212
Remiss: Jakten på makten (SOU 2006:46) Betänkande av kommittén om hot och våld mot
förtroendevalda (LS/805/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Justitiedepartementet har gett Jämtlands läns landsting möjlighet att avge yttrande över
betänkandet Jakten på makten (SOU 2006:46)
Jämtlands läns landsting tillstyrker beredningens överväganden och förslag. Landstinget har redan
börjat arbeta efter de intentioner som finns i utredningen. Bl a har en riktad utbildning genomförts
och en särskild handlingsplan utarbetats med rutiner för hur landstinget ska agera vid hot och våld
mot förtroendevalda.
BESLUTSUNDERLAG
Sammanfattning av utredningen
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingdirektörens förslag
§ 213
Projekt: Etablering av Jämtlands Aqua Centrum (LS/672/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har sökt om medel från olika finansieringskällor för att etablera Jämtlands Aqua
Centrum (JAC). Målet är att skapa förutsättningar för cirka 100 arbetstillfällen i länet fram till år
2013. Etableringen, som skall ske i samarbete med Krokom kommun, kommer sannolikt att bli vid
det s k gamla reningsverket i Ås.
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Etableringen skapar förutsättningar för utbildningar inom sektorerna naturbruk, livsmedel och
småföretagande inom fiskeodling och förädling. Hela projektet är kostnadsberäknat till 8 miljoner
kronor varav 4 miljoner kronor söks som omställningsmedel av länsstyrelsen, en miljon vardera
från Fiskeriverket och Krokoms kommun. Landstingets medfinansiering under 2006-2007 är enligt
förslaget 2 000 tkr. För ändamålet har 1 124 tkr reserverats inom JiLU och Jegrelius. Resterande
876 tkr behöver anvisas, vilken är en engångssumma för landstinget.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan om strukturstöd till Fiskeverket
Ansökan om projektfinansiering till Länsstyrelsen
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
876 tkr från strategiska medel för verksamhetsutveckling i 2007 års budget disponeras för
finansiering av etablering av Jämtlands Aqua Centrum.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 214
Strategigrupp för Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (LS/633/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting och Östersunds kommun har tillsammans med kommunförbundet, Länsstyrelsen, Länsbiblioteket, Föreningsarkivet, Landsarkivet och Länsmuseet,
under ett antal år (2002-2005), medverkat i en styrgrupp som diskuterat en utveckling av en nationell/mittnordisk mötesplats för forskning och utbildning om kulturarv, bild och
lärande - i projektet Kunskapens Hus som utmynnat i ett förslag om att skapa ett
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).
Landstinget och kommunen har underhand slagit fast att man inte är beredd att medverka i
en sådan investering. Däremot har man uttryckt sig positivt avseende förslag till projektorganisation för ett centrum i ett första steg.
Landstingsstyrelsen har beslutat (§ 142/2006) att medfinansiera ett projekt under åren
2007-2009. Förslag till projektorganisation har därför presenterats där kommunen,
landstinget, Länsstyrelsen m.fl. har representanter. Landstinget föreslås utse vice ordförande
i styrgruppen för projektet.
BESLUTSUNDERLAG
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik - utvecklingsprojekt fas 1: 2006-2009
Justerandes sign
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Upprättat förslag till projektorganisation godkänns för Nordiskt Centrum för
kulturarvspedagogik utvecklingsprojekt fas 1: 2006-2009.
2. Vice ordförande i projektets styrgrupp utses.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Upprättat förslag till projektorganisation godkänns för Nordiskt Centrum för
kulturarvspedagogik utvecklingsprojekt fas 1: 2006-2009.
2. Robert Uitto (s) utses som vice ordförande i projektets styrgrupp.

§ 215
Bidrag till utmärkelse till personer som främjat matkulturen i Jämtlands län (LS 1152/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landshövdingen i Jämtlands län, Maggi Mikaelsson, fyller 60 år och har med anledning av det
inbjudit landstingsstyrelsen till mottagning på Residenset i Östersund. I inbjudan har hon uttryckt
önskemål om att, i stället för en eventuell personlig gåva, ett bidrag ges till en utmärkelse till personer som främjat matkulturen i Jämtlands län.
En sådan utmärkelse ligger i linje med det länsutvecklingsarbete som landstinget bedriver särskilt
inom JiLU. En lämplig storlek på bidraget kan vara tiotusen kronor.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till beslut 2006-10-26
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Jämtlands läns landsting lämnar tiotusen (10 000:-) kronor i bidrag till Maggi Mikaelssons
utmärkelse till personer som främjat matkulturen i Jämtlands län.
2. Bidraget skall belasta anslaget för landstingsstyrelsens representation.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 216
Anmälan av inkomna handlingar till styrelsen (LS/3/2006)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 217
Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen (LS/4/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2002-12-19, § 141, skall beslut
som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 218
Utdebitering 2007 (LS 483/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt kommunallagen skall kommuner och landsting senast i oktober föreslå utdebiteringen för
kommande år.
Utdebiteringen för år 2007 föreslås ligga kvar på samma nivå som 2006 för Jämtlands läns
landsting.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Utdebiteringen 2007 fastställs till 10:15 kr.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 219
Huvudmannadirektiv avseende Stiftelsen Jämtlands läns museum 2007-2010 (LS/857/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Under 2006 har nya huvudmannadirektiv avseende Stiftelsen Jämtlands läns museum tagits fram.
Direktiven föreslås gälla för perioden 2007 - 2010. Förutom projektgrupp och styrgrupp med en
representant vardera från Östersunds kommun och landstinget har ZÖ -gruppen varit
ledningsgrupp. Referensgruppen har bestått av representanter från Jämtlands läns museum,
Jämtlands läns Konstförening, Heimbygda och Östersunds Turist och kongressbyrå AB.
Huvudmännen ser Jamtli som en tillgång och resurs för regionen med en stor utvecklingspotential
och önskar att stiftelsen ska vara en del av länets bidrag till Lissabonprocessen genom att utvecklas
till en europeisk förebild.
I Kulturprogram för Jämtlands län, antaget av samtliga fullmäktigeorgan i länet, anges att länets
kulturinstitutioner har som målsättning att bidra till länsinvånarnas livskvalitet och till en
kontinuerlig förnyelse av kulturlivet. I kommunens Plan för kultur har kommunfullmäktige som
mål att skapande verksamhet och kulturella upplevelser bidrar till ökad livskvalitet samt kulturen
utvecklas och kulturella uttrycksformer ökar vilket bidrar till lokal och regional utveckling,
skapande och bevarande av positiva livsmiljöer och förbättring av folkhälsan.
BESLUTSUNDERLAG
Huvudmannadirektiv avseende Stiftelsen Jämtlands läns museum för perioden 2007 - 2010.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fastställa Huvudmannadirektiv avseende
Stiftelsen för Jämtlands läns museum för perioden 2007 - 2010.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
I beslutet deltar inte Mona Nyberg och Thomas Andersson.
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§ 220
Gåva av konstverk av konstnären Primus (LS/1108/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Konstnären Primus Mortimer Pettersson var under lång tid fram till sin död inskriven vid Frösö
sjukhus. Vid hans död förvarades en hel del av hans konstverk i landstingets lokaler, konstverk som
fortfarande är kvar i landstingets förvar eller som landstinget deponerat hos annan vårdgivare.
Primus Mortimer Petterssons arvtagare Karl-Erik Pettersson, Anna Lena Pettersson och Eva Karin
Pettersson vill nu skänka konstverken till landstinget. Givarna vill att landstinget även fortsättningsvis skall sköta konsten på det sätt som skett hittills, d v s att konsten skall förvaras samlat inom
Jämtlands län och att den skall göras tillgänglig för allmänheten genom att placeras i landstingets
lokaler till vilka allmänheten har tillträde.
Gåvan är självfallet förenad med kostnader för landstinget i form av kostnader för inventering, registerhållning, konservering från tid till annan och produktion av information om verken. Dessa
kostnader, som idag till största delen består av personalkostnader, har landstinget redan eftersom
konstverken förvaras hos landstinget. Kostnaden ingår i budgeten för verksamhetsområde Kultur.
Några kostnader utöver dessa beräknas gåvan inte medföra. Kostnader som kan uppkomma till följd
av att särskilda åtgärder vidtas med konstverken, t ex utställningar eller utlåning, får beslutas i
samband med att åtgärden beslutas.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till beslut 2006-10-11
Gåvobrev 2006-10-18
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting tar med tacksamhet emot gåvan, med de villkor som föreskrivs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 221
Svar på motion från Björn Sandal om samiska hänvisningar i landstingets lokaler (LS/697/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Justerandes sign
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Björn Sandal har i en motion yrkat att landstinget i sina lokaler skyltar på både svenska och samiska
samt att det gäller den aktuella skyltningen av sjukhuset.
YTTRANDE
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har med sakstöd av landstingets skyltgrupp berett
motionen.
Beredningen är positiv till idén om att lyfta fram och synliggöra sydsamiskan. Skyltningen på
sjukhuset är dock avsedd att vägleda för att besökare, m.fl. ska hitta inom området och då torde
svenska och engelska vara rätt prioritering.
Dock bör man på annat sätt synliggöra samiskan, kanske genom att göra en övergripande
informationstavla på sydsamiska placerad i sjukhusets foajé.
Ett uppslag som bör överlämnas till landstingets skyltgrupp
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
ovanstående.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.

§ 222
Svar på medborgarförslag från Börje Gyllsén, Östersund om vården för psoriasissjuka
(LS 321/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Börje Gyllsén har lämnat ett medborgarförslag om vård av psoriasissjuka.
Vård och rehabiliteringsberedningen har fått i uppdrag att bereda ärendet.
Medborgarförslaget innehåller förslag på längre öppettider på behandlingsavdelningen Östersunds
sjukhus till t.ex. kl. 18.00 två kvällar i veckan samt att behandlingsanläggningen i Strömsund måste
komma igång.
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Verksamhetsansvariga har i yttrande till vård- och rehabiliteringsberedningen framfört behov av nya
resurser om medborgarförslaget genomförs.
Vård- och rehabiliteringsberedningen föreslår ändrade öppethållandetider på sjukhuset samt att
försöksverksamhet startas i Strömsund och att ytterligare kostnadsanalyser görs.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Börje Gyllsén
Vård- och rehabiliteringsberedningens protokoll § 79, 2006-10-04
VÅRD- OCH REHABILTERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Vård- och rehabiliteringsberedningen förleslår landstingsfullmäktige
1. Förslaget om förskjutna öppettider på behandlingsavdelningen Östersunds sjukhus bifalls.
2. Beredningen föreslår att behandlingsanläggningen i Strömsund tas med i höstens budgetarbete
med förslag om en tvåårig försöksverksamhet som därefter utvärderas.
3. En analys över kostnaderna för resor, avseende behandlig av hudsjukdomar, till Östersunds
sjukhus samt en uppdatering av vad som tidigare hänt i ärendet ska göras.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att genomföra en samlad verksamhets- och ekonomisk
konsekvensanalys innan ställning tas till medborgarförslaget.
2. Ärendet tas upp på landstingsfullmäktige i februari 2007.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 223
Svar på medborgarförslag från Inga-Maj Persson, Strömsund om att anställa en kurator vid
hälsocentralerna som resurs till läkarna (LS/651/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Inga-Maj Persson, Strömsund, har i maj 2006 lämnat in ett medborgarförslag med förslag att
Jämtlands läns landsting ska anställa en kurator på hälsocentralerna. Tanken är att en sådan resurs
ska avlasta läkarna och stödja patienterna i bl a sjukskrivningsbedömningar.
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen har fått i uppdrag att bereda ärendet.
Den typ av kompetens som förslagsställaren föreslår ska inrättas finns redan i form av psykosociala
team/resurser. Vidare pågår processutveckling av sjukskrivningsprocessen.
Landstingsdirektören har upprättat ett förslag till yttrande över medborgarförslaget.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag om kuratorer på hälsocentralerna
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Upprättat yttrande antas som svar på medborgarsförslaget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

