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§ 160
Fastställande av föredragningslista
ÄRENDEBESKRIVNING
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 nr 13 utgår.
2. Som extra ärenden tas upp
Kostnader för behandling och undersökningar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Extra föreningsstämma i Carelink Intresseförening
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 161
Landstingsdirektörens rapport
Decentraliserad läkarutbildning.
Sommarsituationen inom länssjukvården.
Behandling av gula fläcken. SBU-rapport över norrlandstingen avvaktas.
Socialstyrelsens uppföljning av läkemedelsbehandling inom beroendevården.
Jämförelserapport avseende sjukvården i Sverige - andra länder.
Den 8 oktober kommer en rapport om öppna jämförelser. Det blir en presskonferens angående
resultatet för Jämtlands läns landsting.
Kampanj angående nationell patientsäkerhet äger rum den 8 oktober.
Arbetet med den nya organisationen pågår som planerat samt flytten till Hus 2 kommer att ske
enligt tidplanen. Den 1 oktober görs en grovplanering avseende rumsfördelningen (funktioner,
enheter och samband), därefter följer facklig förhandling.
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§ 162
Anmälan av ordförandebeslut: Framtagande av regional plan för Europiska socialfonden i
Mellersta Norrland 2007-2013 (LS 737/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Ordföranden för strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland önskar synpunkter på hur den
Europeiska socialfondens medel skall användas i Sverige under perioden 2007 - 2013.
Eftersom remissvaret skulle vara insänt senast den 10 september har styrelsens ordförande avgett
svaret.
BESLUTSUNDERLAG
Remissvar: Regional plan för Europeiska socialfonden i Mellersta Norrland 2007-2013
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Beslutet noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 163
Granskning av det personaladministrativa systemet Palett (LS 553/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har granskat om den interna kontrollen är tillräcklig i delar av det
personaladministrativa systemet Palett med tillhörande rutiner samt om det finns tydliga direktiv
och anvisningar för införandet av den nya versionen av Palett.
Landstingets revisorer föreslår att landstingsstyrelsen omedelbart beslutar om att skjuta på
införandet av den nya versionen av Palett tills vissa åtgärder har vidtagits.
Ärendet har beretts av Personalpolitiska utskottet.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingets revisorers granskningsrapport om personaladministrativa systemet.
Personalpolitiska utskottets förslag till svar på granskningsrapporten.
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PERSONALPOLITISKA UTSKOTTET FÖRSLAG
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Upprättad förslag till svar på revisionens granskning överlämnas till landstingets revisorer.
2. Med redan vidtagna åtgärder skall införandet av nya versionen i personalsystemet fortsätta enligt
upprättad tidplan.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt personalpolitiska utskottets förslag.
§ 164
Kostnader för behandling och undersökningar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
(LS 348/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
En patient har begärt ersättning för kostnader för resa till Uppsala för provtagning och merkostnader för kost i samband med det.
Patienten har tidigare avsagt sig den vård som Jämtlands läns landsting erbjudit honom för hans
sjukdom och själv valt att låta Akademiska sjukhuset i Uppsala utföra vården.
Landstinget har tidigare i brev redogjort för skälen till att landstinget inte remitterat honom till
Akademiska Sjukhuset för vård och för reglerna om rätt till ersättning från landstinget för kostnader
som uppkommer i samband med utomlänsvård som man själv valt. Den nu inkomna begäran om
ersättning föranleder inga ändringar av de bedömningar som gjorts tidigare. Någon rätt till ersättning för de aktuella kostnaderna föreligger således inte.
BESLUTSUNDERLAG
Brev från patienten, inkommet 2007-09-03.
Brev till patienten 2006-04-27.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen avvisar patientens krav på ersättning för kostnader i samband med resa för
provtagning i Uppsala.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 165
Extra föreningsstämma i Carelink Intresseförening (LS 95/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget är medlem i Carelink Intresseförening. Intresseföreningens uppgift är att äga bolaget
Carelink AB som har som uppgift att driva fram landstingsgemensamma lösningar inom IT.
Landstinget är, tillsammans med övriga landsting och regioner, delägare i bolaget Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, som har till uppgift att ta fram och underhålla IT-baserade informationssystem för
hälso- och sjukvården.
I syfte att rationalisera föreslås nu en sammanslagning av bolagens verksamhet på så sätt att Sjukvårdsrådgivningen SVR AB övertar Carelink AB från Intresseföreningen och intresseföreningen
läggs ner.
Landstinget har fått kallelse till extra bolagsstämma i Sjukvårdsrådgivningen SVR AB och extra
föreningsstämma i Carelink Intresseförening den 5 oktober 2007 kl 13.00 respektive 13.30 där
dessa frågor skall avgöras.
Robert Uitto är ombud för landstinget på bolagsstämma i Sjukvårdsrådgivningen SVR AB och
Annelie Bengtsson ersättare.
För föreningsstämma i Carelink intresseförening har inte utsetts något ombud.
Faktiskt och rättsligt är det inga problem med förslagen utan dessa kan godtas.
Frågor av denna typ är ägarfrågor som skall behandlas av fullmäktige. Fullmäktige hinner inte med
hänsyn till tidpunkten för stämmorna ta ställning till frågorna innan bolagsstämman respektive
föreningsstämman.
Ombuden är formellt behöriga att företräda landstinget på bolagsstämman, men på föreningsstämman har inga ombud utsetts.
Föreningsstämman är inte beslutför i fråga om försäljningen av bolaget eller nedläggningen av
föreningen om inte samtliga medlemmar är representerade på föreningsstämman.
Styrelsen bör därför med hänvisning till att fullmäktiges beslut inte kan avvaktas, utse ombud till
föreningsstämman i Carelink Intresseförening och instruera ombudet att rösta för förslagen som
behandlas på stämman.
BESLUTSUNDERLAG
Kallelse till extra föreningsstämma i Carelink Intresseförening
Kallelse till extra bolagsstämma i Sjukvårdsrådgivningen SVR AB
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen utser ett ombud till den extra föreningsstämman i Carelink Intresseförening
som hålls den 5 oktober 2007.
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för förslagen som behandlas på stämman.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Bengt Bergqvist (s) utses till ombud till på den extra föreningsstämman i Carelink Intresseförening som hålls den 5 oktober 2007.
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för förslagen som behandlas på stämman.

§ 166
Likviditetsrapport 2007-08-31(LS 268/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under det andra tertialet 2007 av
landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj.
BESLUTSUNDERLAG
Likviditetsrapport 2007-08-31
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 167
Sammanträdesdagar 2008 (LS 941/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt 6 § i landstingsstyrelsens reglemente ska landstingsstyrelsen för varje kalenderår upprätta en
plan över sina sammanträden.
Justerandes sign
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Förslag till sammanträdesdagar hade utarbetats.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Förslaget till sammanträdesdagar fastställs med uppdrag till presidiet att korrigera förslaget före
justering av protokollet.
2. Följande sammanträdesdagar fastställs för 2008: (korrigerade datum)
5 - 6 februari
11-12 mars
8 - 9 april
6 - 7 maj
3 - 4 juni
2 - 3 september
7 - 8 oktober
18 - 19 november
16 december
§ 168
LAKO-gruppen: Fyllnadsval av ersättare för tiden t o m 2010-12-31 för Annéa Johansson (mp)
som avsagt sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ersättare
Anna Hildebrand (mp)
§ 169
Jämtlands läns pensionärsråd: Fyllnadsval av ersättare för tiden t o m 2010-12-31 för Annéa
Johansson (mp) som avsagt sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ersättare
Owen Laws (mp)
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§ 170
Jämtlands läns undsättningsfond: Fyllnadsval av ledamot för tiden t o m 2010- 12-31 för
Annéa Johansson (mp) som avsagt sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Jan-Olof Dahlin (mp)
§ 171
Anmälan av inkomna handlingar (LS/49/2007)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 172
Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen (LS/48/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2006-12-18, § 242, 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
§ 173
Delårsbokslut 2007-08-31 samt prognos 2007-12-31 (LS 379/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
De mål som landstingsfullmäktige satt upp för året bedöms i stor utsträckning kunna uppfyllas.
Några av de mål som inte bedöms kunna infrias är sjukfrånvaro och vissa miljömål.
Processorganisationens arbete avslutas under 2007 med en utvärdering av organisation,
förutsättningar och resultat. Utvecklingen av processorienteringen har kommit olika långt och
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målet under 2007 är att så långt möjligt fullfölja arbetet i pågående 15 processer. Processen äldres
hälsa kommer att starta under oktober med processledare från Ragunda kommun. Inga ytterligare
processer kommer att startas upp. En utvärdering av processorganisationen kommer att genomföras
under hösten.
Antalet nystartade lokala genombrottsprojekt har varit färre 2007 än tidigare år. Arbete pågår i
regionala och nationella genombrott inom stroke, psykisk ohälsa och fysisk aktivitet på recept.
Under hösten startar genombrott VRISS Z - vårdrelaterade infektioner.
I tillämpningen av vårdgarantin kvarstår väsentligen samma problem som redovisats i föregående
delårsbokslut dvs. svårigheter att anpassa produktionsplaneringen till vårdgarantins förutsättningar
samt bristande rutiner för uppföljning och planering av beslutade vårdåtaganden i relation till vad
som är budgeterat i verksamhetens uppdrag. Bristande samordning mellan vårdcentraler för att
tillgodose tillgänglighet till allmänläkare inom 7-dagarsgränsen verkar också vara ett fortsatt
problem att hantera för länets primärvård som helhet.
Den arbetade tiden har under perioden ökat med 0,4 procent totalt inom landstinget jämfört med
samma period 2006. Målet för sjukfrånvaron år 2007, 7,0 % av ordinarie arbetstid, kommer inte
att uppnås. Sjukfrånvaron fortsätter dock att minska, både vad gäller den totala sjukfrånvaron och
långtidssjukfrånvaron.
Kostnaden för användandet av stafettläkare har minskat och prognosen är att landstinget vid årets
slut ska ha minskat kostnaderna med cirka 10,4 mkr jämfört med föregående år. Orsaken till detta
är ett förbättrat bemanningsläge inom Primärvården och Psykiatrin.
Landstinget redovisar ett ekonomiskt överskott på 71,7 mkr. Budget för helår är 11,2 mkr. I
resultatet ingår statsbidrag för åtgärder för att minska sjukfrånvaron i länet med 15,6 mkr samt en
prognostiserad ökning av skatteintäkterna med 26,2 mkr. Dessa intäkter var inte budgeterade för
året. Prognos för helår är 16,0 mkr vilket är 4,8 mkr bättre än budget.
Nettokostnadsökningen under årets första åtta månader är 1,6 procent jämfört med motsvarande
period föregående år. Landstinget har per augusti investerat för 51 mkr fördelat på inventarier 20,5
mkr och fastighetsinvesteringar 30,5 mkr .
Av 16 verksamhetsområden prognostiserar 10 ett ekonomiskt utfall som är sämre än budget.
I syfte att sänka kostnaderna och undvika ekonomiskt underskott beslutade landstingsstyrelsen i
april att godkänna den handlingsplan med åtstramningsåtgärder som landstingsdirektören, hennes
stab och verksamhetsområdescheferna gemensamt föreslagit för att komma i ekonomisk balans för
resten av 2007. Handlingsplanen innehöll en minskning av arbetade timmar med 1 % samt
restriktioner vad gäller tjänsteresor, utbildning, externa konsulter, övertids- och mertidsuttag samt
nyttjande av bemanningsföretag motsvarande en kostnadssänkning med 30 % jämfört med 2006
års utfall.
Efter augusti har arbetad tid ökat med 0,4 % jämfört med motsvarande period föregående år.
Övriga kostnadsslag har minskat med 15,2 mkr eller 20 % under samma period fördelat; utbildning
+0,4 mkr, resor -3,1 mkr, bemanningsföretag -9,2 mkr, konsulter -1,3 mkr, övertid/mertid -1,5
mkr och övriga personalkostnader -0,4 mkr.
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Utöver delårs- och årsbokslut följs verksamhetsområdenas resultat upp månadsvis med avseende på
ekonomiskt utfall, arbetad tid och vårdgarantiåtaganden. Resultatet rapporteras vid styrelsemötena
och styrelsen har därigenom löpande möjlighet att följa resultatet och vidta erforderliga åtgärder.
Samtliga verksamhetsområden har att fortsätta anpassa verksamheten utifrån de beslut som
fullmäktige och styrelse fattat för år 2007 avseende:
sänkning av kostnaderna för administration, stöd och service motsvarande 35 mkr samt
1 % rationalisering inom samtliga verksamhetsområden. Beslut Landstingsplan 20072009
områdesspecifika åtgärder och handlingsplaner fastställda i områdenas
verksamhetsplaner för år 2007.
handlingsplan med åtstramningsåtgärder beslutad april 2007
Inför år 2008 kommer landstingsstyrelsen att föreslå omdisponeringar mellan verksamhetsområdena
så att uppdrag och ekonomi bättre balanseras.
BESLUTSUNDERLAG
Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2007-08-31
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Nuvarande avtal för en privat sjukgymnast i Åre upphör under hösten 2007. Medel för
sjukgymnastikverksamhet i Åre överförs från Privata vårdgivare till Åre hälsocentral. 105 tkr
överförs som tillägg i kapiteringssystemet till verksamhetsområde Åre för år 2007.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
2. Delårsbokslut per 2007-08-31 och prognos per 2007-12-31 godkännes.
YRKANDEN
Marianne Larm-Svensson yrkar avslag på punkt 1 samt att sjukgymnasttjänsten i Åre upphandlas på
nytt.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons yrkande och landstingsdirektörens
förslag under punkt 1 och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag under punkt 2 och finner förslaget
antaget.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Nuvarande avtal för en privat sjukgymnast i Åre upphör under hösten 2007. Medel för
sjukgymnastikverksamhet i Åre överförs från Privata vårdgivare till Åre hälsocentral. 105 tkr
överförs som tillägg i kapiteringssystemet till verksamhetsområde Åre för år 2007.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
2. Delårsbokslut per 2007-08-31 och prognos per 2007-12-31 godkännes.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Lars-Olof Eliasson, Jan-Olof
Andersson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för Marianne Larm-Svenssons
yrkande.
§ 174
Ansökan om borgen för lån för Landstingsbostäder i Jämtland AB (LS 498/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsbostäders styrelse har 2007-04-03 beslutat ansöka om borgen av landstinget för ett nytt
lån om 7 000 000 kr. Lånet ska finansiera nybyggnad av garage och fönsterbyte i kvarteret Fjällkon
på Sollidenvägen i Östersund.
Borgen från landstinget medför att Landstingsbostäder kan erhålla bättre villkor från långivarna än
om säkerhet lämnas i form av pantbrev i bolagets fastigheter. Normalt blir räntan 0,2 till 0,3
procentenheter lägre med borgen som säkerhet, vilket omräknat till kronor blir ca 20 000 kr mindre
i räntekostnader per år.
Landstinget har sedan tidigare beviljat Landstingsbostäder borgen för lån. Den låneskuld som
landstinget tecknat borgen för uppgick per 2006-12-31 till 12 306 854 kr. Landstingsbostäder är
ett av landstinget helägt dotterbolag med en välskött ekonomi.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting tecknar borgen för Landstingsbostäder i Jämtland AB för ett nytt lån om
7 000 000 kr.
2. Borgenshandlingen skrivs under av landstingsstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne, av
vice ordförande, i båda fallen med kontrasignation av landstingsdirektören.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 175
Samordning av samhällsbetalda resor (LS 404/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid sitt sammanträde i januari, § 6, fastställde landstingsstyrelsen ett remissvar om samordning av
samhällsbetalda resor i länet. Förslaget var utarbetat av Länstrafiken AB i Jämtlands län på uppdrag
av Rådet för regional utveckling.
Cirka ¾ av Sveriges län har idag gemensamma beställningscentraler för sjukresor, färdtjänst och
skolskjutsar. Det pågår en process som innebär att administrationen, planeringen och ansvaret för
driften av färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar flyttas från kommunerna och landstinget till
länstrafikbolagen. I vissa län har även myndighetsutövningen för färdtjänsten till länstrafiken
överförts. Anledningen till denna utveckling är dels målet om en integrerad kollektivtrafik
tillgänglig för alla och dels möjligheter att effektivare utnyttja resurserna.
Den 20 augusti hölls ett seminarium om samordning av samhällsbetalda resor. Seminariet vände sig
främst till politiker och tjänstemän som har ansvar för samhällsbetalda resor. Seminariet kan ses som
en fortsättning på den utredning och den remissomgång som följde på utredningen. Tanken med
seminariet var att ge en fördjupad diskussion som skulle leda till ytterligare kunskap i frågan.
Landstinget föreslås nu gå vidare och samordna beställningscentral med de kommuner som också
vill gå vidare. Landstinget föreslås överlämna verksamheten till Länstrafiken i Jämtland AB som i sin
tur upphandlar verksamheten med förhoppning om att samtliga kommuner så småningom ska
ansluta sig till beställningscentralen så att även Jämtlands län får till en total samordning med en
beställningscentral.
En översyn av konsortialavtal, ägardirektiv m.m. behöver göras.
BESLUTSUNDERLAG
Sammanfattning av rapport om inventering och samordning av samhällsbetalda resor, september
2006
Tjänsteskrivelse 2007-08-21 om samordning samhällsbetalda resor
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
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Landstingstyrelsen får i uppdrag dels att tillsammans med de kommuner, som avser att delta i
samordningen av samhällsbetalda resor, arbeta fram förslag till samarbetsavtal mellan landstinget
och berörda kommuner, dels att utarbeta ett uppdragsavtal mellan dessa parter och Länstrafiken för
att verkställa detta beslut. Avtalen ska bygga på de förutsättningar som anges i den tjänsteskrivelse
daterad 2007-08-21, som bifogas ärendet.
YRKANDE
Finn Cromberger yrkar:
Vid utformningen av kravspecifikation avseende ny beställningscentral ska krav ställas så att
landstingets personal i nuvarande beställningscentral erbjuds anställning samt att den nya
beställningscentralen i första hand placeras i Östersund, men även att möjligheten att ha en
gemensam beställningscentral med Västernorrlands län eller både med Västernorrlands län och
Gävleborgs län också prövas.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner yrkandet avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 176
Sjuktransportsamarbetet inom Norrlandstingens Förbund (översyn av sjuktransportorganisationen) (LS 499/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Förbundsdirektionen beslutade 2005-02-16 att göra en översyn av sjuktransportorganisationen i
regionen omfattande sjukresor samt väg- och luftburna ambulanstransporter. Slutrapporten från
denna översyn behandlades vid förbundets direktionssammanträde 2006-12-06--07.
I sjukreseöversynen ingick också att skapa gemensamt regelverk och enhetliga egenavgifter för
sjukresor. Den delen av sjukreseärendet behandlades av Förbundsdirektionen 2007-05-22--23.
Båda dessa beslut innehåller rekommendationer till landstingen.
Under våren 2007 har i Jämtlands län också gjorts en utredning angående samhällsbetalda resor
som beaktas i anslutning till detta ärende.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
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Landstingets ställningstagande till Regionförbundets rekommendationer
1. Jämtlands läns landstings ska delta i en gemensam upphandling av alarmeringstjänsten inom
regionen görs så att nytt avtal finns fr o m 2009.
2. Regionutredningens övriga rekommendationerna vad gäller alarmering och
ambulanstransporter ska prövas och efter bedömning verkställas.
3. Regionförbundets rekommendationen om att samtliga beställningscentraler inom regionen ska
arbeta i ett gemensamt datasystem för beställning och samordning av taxiresor bör beaktas i
kravspecifikationen när Länstrafiken upphandlar gemensam beställningscentral i länet. (Se
ärende angående samhällsbetalda resor).
4. Regionförbundets rekommendationen om en översyn görs av förutsättningarna för samordning
av telefoni/kommunikation mellan beställningscentralerna bör om möjligt beaktas i
kravspecifikationen när Länstrafiken upphandlar gemensam beställningscentral i länet. (Se
ärende angående samhällsbetalda resor).
5. Det regiongemensamma regelverket antas, inklusive de enhetliga egenavgifterna för sjukresor
och ett högkostnadsskydd på 1200 kr. De nya regelverket och avgifterna ska börja tillämpas
fr o m 2008-10-01.
6. Jämtlands läns landsting beslutar att ungdomar upp t o m 19 år ska vara egenavgiftsbefriade.
7. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att beakta möjligheter att harmonisera egenavgift för sjukresor
med kommunernas egenavgifter för färdtjänst, och återkomma till landstingsfullmäktige med
förslag på detta när det bedöms lämpligt.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 177
Upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting (LS 608/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram ett förslag
på en policy för upphandling. Beredningen har i samverkan med upphandlingsenheten tagit fram
ett förslag. Beredningen har också tagit hänsyn till Jonny Springes av fullmäktige hänvisade
motioner (LS/1276/2006 och LS/1277/2006).
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BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag Demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2007-08-23, § 39
Upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting
Underlag till upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting
DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS BESLUT
Beredningen föreslår fullmäktige
Utarbetat förslag till upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting antas.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsdirektörens tillstyrker beredningens förslag.
2. Uppdrag till landstingsstyrelsen att ta fram en strategi.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag med uppdrag till landstingsstyrelsen att ta fram en strategi.

§ 178
Kommunikations- och informationspolicy för Jämtlands läns landsting (LS 121/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen har av fullmäktige fått i uppdrag att se över landstingets kommunikationspolicy. Beredningen har i samverkan med informationsenheten gjort en
översyn och tagit fram ett förslag på ny policy.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag Demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2007-08-23, §38
Kommunikations- och informationspolicy för Jämtlands läns landsting
DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS BESLUT
Beredningen föreslår fullmäktige
Utarbetat förslag till kommunikations- och informationspolicy för Jämtlands läns landsting antas.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsdirektören tillstyrker beredningens förslag.
2. Uppdrag till landstingsstyrelsen att ta fram en strategi.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag med uppdrag till landstingsstyrelsen att ta fram en strategi.
§ 179
Policy för uthyrning av landstingets lokaler (LS 1080/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram ett förslag
på en policy för uthyrning av landstingets lokaler. Beredningen har i samverkan med fastighetsenheten tagit fram ett förslag.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag Demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2007-08-23, §37
Policy för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting
Underlag till policy för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting
DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS BESLUT
Beredningen föreslår fullmäktige
Utarbetat förslag till policy för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting antas.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsdirektörens tillstyrker beredningens förslag.
2. Uppdrag till landstingsstyrelsen att ta fram en strategi.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag med uppdrag till landstingsstyrelsen att ta fram en strategi.
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§ 180
Svar på motion från Marianne Larm Svensson (c) m fl om språk i vården (LS 221/2007
ÄRENDEBESKRIVNING
Centerpartiet begär i en motion att Jämtlands läns landsting genomför en inventering i vilka
språkkunskaper landstingets anställda har, för att vid behov kunna erbjuda dessa kunskaper vid
kontakter med patienter/besökare som inte behärskar svenska.
Centerpartiet vill vidare att landstinget kompletterar informationstavlorna vid huvudingångarna till
landstingets lokaler med en enkel information på engelska.
BESLUTSUNDERLAG
Motion : Språk i vården
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen föreslås bifallas på så sätt att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter och
konsekvenser avseende den interna tolkhjälpen som motionen förespråkar samt att genomföra
kompletterande information på engelska vid huvudingången till sjukhuset.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 181
Information
25 september
Pensionsutbetalningar (Annika Jonsson)
Information från personalpolitiska utskottet (Harriet Jorderud)
Lägesrapport angående utökning av mammografiverksamheten (Ulla Svedinger)
Dialog med Jan Åke Björklund, regeringens utredare för genomförandefrågor avseende
Ansvarskommittens förslag
Förändringar inom sjukhusapoteket (Ingela Jönsson)
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Föredragning av ärende 15: Regionförbundets sjuktransportutredning (Ingela Jönsson)
Föredragning av ärende 11: Delårsbokslut 2007-08-31 samt prognos 2007-12-31.
(Karin Strandberg-Nöjd, Karin Jonsson)
26 september
Genombrottsprojekt (Karin Milling, Gun-Britt Pålsson-Wiik)
Föredragning av ärende 13: Utredning av etiska kommittén (Marianne Ottosson)
Redovisning av vårdgarantiläget på kirurgområdet, ortopediområdet samt område hud,
infektion, ögon, öron (HIÖÖ) (Bengt Sandhammar, Roger Olsson, Olle Kristmansson)
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