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§ 210
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 6 utgår.
2. Som extra ärende tas upp Revidering av reglemente för landstingets politiska organisation
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 211
Landstingsdirektörens rapport
Genomlysning av psykiatri
De väsentligaste förändringarna som i princip är nödvändiga för psykiatrin är
att en beroendeenhet inrättas
att den specialiserade psykiatrins öppenvård förstärks på ett för geografin anpassat sätt
att man utvecklar primärvårdens psykosociala team
Samtliga övriga förslag kan ses som förbättringsområden för en psykiatri som i allt väsentligt
fungerar väl.
En styrgrupp inrättas för att analysera rapporten och prioritera uppdrag m m.
Från SKL och landstingsdirektörsföreningen
Nationell IT och regional IT-strategi
LÖF
Hepatit C
Arbetstidslagen
Inför Norrlandstingens regionförbundsdirektion den 4 -5 december
Beslutspunkter:
Yttrande och åtgärdsplan för nationella hjärtriktlinjer
PCI i Sundsvall
Justerandes sign
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Avtal om regionvård 2008-2010
Budget för regionförbundet
Reviderade regler för regional utbildning
Regionalt avtal om verksamhetsförlagt utbildning
Månadsrapport oktober
Resultatet per den 31 oktober är + 72 mkr. Prognosen efter oktober är + 36 mkr.
Redovisning åtgärdsprogram
April - oktober 2007:
Mål - 1 % arbetade timmar
Resultat oktober: -0,2 %
Mål sänkta kostnader 30%
Resultat oktober: - 17,3% = 18 mkr
Minskning av övertid, mertid och resor, färre konsulter och bemanningsföretag.
Tillgänglighet
Operationer - väntat över 90 dagar; t ex gråstarr 97 st, utprovning av hörapparat 26 st, primär
knäprotes 61st, fetma 7 st, ljumskbråck 74 st.
Besök - väntat över 90 dagar: 2 125 st.
Mäta för att leda
Projektet Mäta för att leda har utarbetats av SKL och målet är att samtliga landsting på ledningsnivå
ska delta. Syftet är att stödja landstingsledningarnas kompetens att bygga system med förmågan att
styra på data samt att åstadkomma ett varaktigt nätverk på strategisk ledningsnivå mellan
landstingen.
Från ledardialogdag: Mål och förutsättningar för verksamhetsutveckling
Ökat värdeskapande i organisationen:
Vi-känsla - värdegrund
Möjlighets- och lösningsfokusering i stället för problemfokusering
Chefen som förebild
Sjukskrivningsprocessen
Sjukfrånvaron är högst i Jämtland och har den lägsta minskningen i landet. Projektet
Sjukskrivningsprocessen har från staten fått 15,6 mkr för att arbeta med att minska sjuktalen.
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Habilitering
Ett kompetenscentrum för habilitering för vuxna ska byggas upp i länet.
§ 212
Lönestrategi för Jämtlands läns landsting (LS 1064/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Inom ledningsstab personal har förslag till lönestrategi utarbetats. Förslaget har tagits fram i en
arbetsgrupp bestående av personalhandläggare. Arbetsgruppens förslag har därefter samverkats
med fackliga organisationerna i vanlig ordning.
Ärendet har beretts av personalpolitiska utskottet.
BESLUTSUNDERLAG
Lönestrategi
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet
Protokollsutdrag från landstingskommittén
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS FÖRSLAG
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Lönestrategi för Jämtlands läns landsting 2008 - 2010 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt personalpolitiska utskottets förslag.

§ 213
Hälso- och arbetsmiljöstrategi med friskvårdsregler (LS 1059/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Inom ledningsstab personal har förslag till Hälso- och arbetsmiljöstrategi utarbetats. Förslaget har
tagits fram i en arbetsgrupp med representanter för de fackliga organisationerna, chefer och
friskvårdspersonal. I strategin ingår även förslag till regler för friskvård.
Ärendet har beretts av personalpolitiska utskottet.
BESLUTSUNDERLAG
Hälso- och arbetsmiljöstrategi med friskvårdsregler
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet
Protokollsutdrag från landstingskommittén
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PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS FÖRSLAG
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Hälso- och arbetsmiljöstrategi med friskvårdsregler antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt personalpolitiska utskottets förslag.
§ 214
Ansökan om finansiering av Energikontoret åren 2008 - 2010 (LS 1123/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Energimyndighetens ram har sänkts från 200 mkr till 140 mkr per år kommande period. För att
möjliggöra en fortsatt möjlighet till regional offentlig finansiering för åren 2008 - 2010 har
Kommunförbundet vid sitt möte i maj rekommenderat länets kommuner att ställa upp med
finansiering för kommande period med totalt 300 tkr.
Ansökan till landstinget
Landstinget har nu fått en begäran från Energikontoret om medfinansiering av Energikontoret med
100 tkr per år i tre år.
Ett av delmålen i den fastställda Regionala utvecklingsstrategin för Jämtland är en god miljö och att
ett målmedvetet arbete för att uppnå de regionala miljömålen ska ske.
Av landstingets sedan tidigare avsatta projektmedel föreslås att 100 tkr per år, i tre år, avsätts till
Energikontoret för att möjliggöra ett fortsatt arbetet med den positiva utvecklingen av energi- och
klimatarbetet i Jämtlands län.
Den plats i Energikommittén som landstinget erbjuds föreslås tillsättas med en tjänsteman.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan om finansiering av Energikontoret 2008 -2010
Tjänsteskrivelse Finansiering av Energikontoret 2008 - 2010
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Av sedan tidigare, hos Almi, avsatta medel för projekt avsätts 100 tkr per år i tre år som
delfinansiering av Energikontoret 2008 - 2010.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 215
Samarbete mellan Valgamaa och Jämtlands län (LS 946/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Valgamaa-Jämtlands Län Ekonomisk Förening har framfört en begäran om fortsatt 5-årigt avtal om
samarbete mellan Valgamaa i Estland och Jämtlands län. Förslaget till avtal omfattar tiden från 1
januari 2008 - 31 december 2012.
Föreningens förslag är att samarbetet ska täcka många samarbetsområden, bland annat näringsliv,
utbildning, kultur, idrott, sjukvård, folkhälsa, socialpolitik, miljöfrågor, demokrati, jämställdhet,
social ekonomi, kyrkan, annat föreningsliv samt kommunernas, landstingets och de olika regional
förvaltningarnas verksamhet i övrigt. Övriga parter i samarbetet föreslås vara Länsstyrelserna i respektive län liksom kommunförbunden i respektive län.
En promemoria har upprättats inom sekretariatet. Av promemorian framgår att samarbetet med
Valga sedan 2004 i praktiken har bestått i att både parterna, Jämtlands län och Valgamaa län, delfinansierat projekten Esisrano 2 och Esisrano 3 med syfte att utveckla demokratin i den ryska kommunen Staraya Russa.
Landstingets medlemskap i Valgamaa-Jämtlands Län Ekonomiska Förening, beslutat av landstingsstyrelsen 2000-04-13, § 54, bygger på att föreningen är en aktiv part i samarbetet mellan Valgamaa
län och Jämtlands län.
BESLUTSUNDERLAG
Brev från Valgamaa-Jämtlands Län Ekonomisk Förening, inkommet 2007-09-11
Promemoria upprättad 2007-11-05
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Jämtlands läns landsting avstår från att ingå som part i ett 5-årigt avtal mellan Valgamaa län i Estland och Jämtlands län.
Jämtlands läns landsting skall begära utträde ur Valgamaa-Jämtlands Län Ekonomiska Förening.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar att landstinget ska fortsätta samarbetet samt ingå ett 5-årigt avtal med
Valgamaa.
Gunnar Engnér yrkar bifall till landstingsdirektörens förslag.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Bengt Bergqvists yrkande
och finner Bengt Bergqvists yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Jämtlands läns landsting ingår med ett 5-årigt avtal som part i fortsatt samarbete med Valgamaa i
Estland.
I beslutet deltar inte Thomas Hägg.
Justerandes sign
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RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Gunnar Engnér, Lise Hjemgaard-Svensson och Finn Cromberger till
förmån för landstingsdirektörens förslag.
§ 216
Deltagande och medfinansiering i projektet Esisrano 4 (LS 769/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Kommunförbundet Jämtlands län har frågat om landstingets intresse att delta i projektet Esisrano
etapp 4 och därmed bidra med finansiering med 25 000 kronor. Projektets syfte är att tillsammans
med Valga län i Estland fortsätta ett utvecklingsarbete i den ryska kommunen Staraya Russa.
Landstinget har deltagit i och bidragit med finansiering i samverkansprojektet mellan Jämtlands län,
Valga län i Estland och Staraya Russa kommun i Ryssland sedan år 1991. Samverkansprojektet har
genomförts i tre etapper och etapp 4 är en fortsättning på projektet.
En promemoria har upprättats inom sekretariatet.
BESLUTSUNDERLAG
Brev från Kommunförbundet Jämtlands län 2007-08-10
Promemoria upprättad 2007-11-05
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Jämtlands läns landsting avstår från att delta i projektet Esisrano etapp 4.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar att landstinget även fortsättningsvis deltar i projektet.
Gunnar Engnér yrkar bifall till landstingsdirektörens förslag.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Bengt Bergqvists yrkande
och finner Bengt Bergqvists förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Jämtlands läns landsting deltar i projektet Esisrano etapp 4.
2. Finansieringen tas från Motsedda kostnader.
I beslutet deltar inte Thomas Hägg.
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RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Gunnar Engnér, Lise Hjemgaard-Svensson och Finn Cromberger till
förmån för landstingsdirektörens förslag.
§ 217
Nationell samordning av informations- och IT-användning i hälso- och sjukvården
(LS 1105/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
I mars 2005 tillsatte socialministern en nationell ledningsgrupp för IT i vård och omsorg. Ett år
senare presenterades en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Den nationella IT- strategin
handlar om att öka och förbättra patientsäkerheten, använda personalens tid och kompetens på
bästa sätt och att öka vårdens tillgänglighet och service för medborgarna. För detta krävs bland
annat en gemensam informationsstruktur och en gemensam teknisk infrastruktur. Landstingsfullmäktige beslöt 2007-02-14, § 18, att anta och tillämpa den Nationella IT strategin för vård och
omsorg.
För att IT - strategin ska kunna förverkligas måste en rad IT frågor hanteras och lösas gemensamt
på nationell nivå. Det ska ske inom ramen för sex insatsområden, i samverkan mellan vårdens alla
aktörer, med en gemensam beställarorganisation och handlingsplan.
Landstingsförbundets styrelse beslöt 2006-09-22 att rekommendera landstingen att medverka i och
gemensamt genomföra förslaget till handlingsplan för förverkligande av en nationell IT-infrastrukturplattform med början 2007 och att rekommendera landstingen att överta huvudansvaret för
kvalitetsregistren, deras finansiering, utveckling och gemensamma administration.
Svenska kommunförbundets och landstingsförbundets styrelser beslöt samma dag att det pågående
arbetet med att inrätta beställarfunktion för gemensamma informations- och IT-tjänster inom vård
och omsorg i landstingen skulle fullföljas och att beställarfunktionen utformas så att den i samverkan med kommunerna senare kan hantera även informations- och IT-tjänster inom kommunal vård
och omsorg.
Sveriges kommuner och landsting har nu översänt förslag till avtal mellan dem och Jämtlands läns
landsting om inrättande och drift av ett gemensamt beställarkansli för sjukvårdshuvudmännens
räkning.
Kostnaderna för det gemensamma arbetet kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningstalen. För Jämtlands läns landstings del innebär det en andel på 1,4 %. Finansieringen får
hanteras inom ramen för den strategiska utvecklingsplanen för IT-verksamheten i landstinget.
BESLUTSUNDERLAG
Förbundsstyrelsernas beslut nr 8, 2006-09-22, Nationell samordning av informations- och IT-användningen i hälso- och sjukvården - rekommendation till landstingen
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Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, 2007-08-29, Avtal mellan landstingen/regionen
och Sveriges Kommuner och Landsting om inrättande och drift av ett beställarkansli för gemensam
IT i vården.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Jämtlands läns landsting skall medverka i och gemensamt genomföra förslaget till handlingsplan
för förverkligande av en nationell IT-infrastrukturplattform med början 2007.
2. Jämtlands läns landsting övertar huvudansvaret för kvalitetsregistren, deras finansiering, gemensamma utveckling och administration tillsamman med samtliga övriga regioner och
landsting under förutsättning att dessa tar motsvarande beslut.
3. Jämtlands läns landsting ingår avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om inrättande och
drift av ett beställarkansli för gemensam IT i vården.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 218
Anmälan av inkomna handlingar (LS/49/2007)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 219
Anmälan av delegationsbeslut (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
§ 220
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Omförhandling av samarbetsavtal
(LS 579/2004)
ÄRENDEBESKRIVNING
Sedan 2005 bedriver Strömsunds kommun och Jämtlands läns landsting närvård inom
Frostvikenområdet i gemensam regi, Gemensam nämnd för närvård i Frostviken .
Justerandes sign
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En utvärdering av verksamheten har nu gjorts för att få ett bra underlag inför ställningstagande om
förlängning eller ej av avtalet.
Syftet med uppdraget är att:
göra en uppföljning av om de intentioner som fanns inför förändringen har infriats
utifrån de erfarenheter som finns idag redovisa om försöket skulle ha lagts upp på ett annat
sätt.
BESLUTSUNDERLAG
Samarbetsavtal avseende gemensam nämnd mellan Jämtlands läns landsting och Strömsunds
kommun för hälso- och sjukvård och socialtjänst i Frostvikenområdet
Tjänstepromemoria Utvärdering av Gemensam nämnd Frostviken
Rådgivningsrapport Utvärdering av Gemensam nämnd för närvård Frostviken.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Avtalet sägs upp till omförhandling.
2. De i Öhrlings rådgivningsrapport, Utvärdering av Gemensam nämnd för närvård Frostviken ,
föreslagna åtgärderna inom medborgarperspektivet, utvecklingsperspektivet, medarbetarperspektivet och ekonomiperspektivet vidtas.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar att ordet vidtas i andra beslutspunkter ändras till beaktas .
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Avtalet sägs upp till omförhandling.
2. De i Öhrlings rådgivningsrapport, Utvärdering av Gemensam nämnd för närvård Frostviken ,
föreslagna åtgärderna inom medborgarperspektivet, utvecklingsperspektivet, medarbetarperspektivet och ekonomiperspektivet beaktas.
§ 221
Samordning av samhällsbetalda resor (LS 404/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2007 att ge landstingsstyrelsen i uppdrag dels att tillsammans med de kommuner, som avser att delta i samordJusterandes sign
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ningen 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 även bifogas detta ärende.
Avtalen har nu arbetats fram tillsammans med berörda kommuner, dels Samarbetsavtal om
samordning av samhällsbetalda resor och dels Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse daterad 2007-08-21
Samarbetsavtal om samordning av samhällsbetalda resor (berörda kommuner och landstinget)
Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor (berörda parter och Länstrafiken i Jämtland
AB)
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Fastställa upprättat samarbetsavtal om samordning av samhällsbetalda resor.
2. Fastställa upprättat uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor.
3. Taxan för sjukresor förändras enligt bilaga 2 i uppdragsavtalet fr.o.m. 2008-10-01.
4. Ansvaret för att bedriva beställnings- och samordningsfunktion för samhällsbetalda resor tas
över av Länstrafiken när den upphandlade entreprenören tar över verksamheten.
5. Ansvaret för att bedriva transporttjänster avseende särskild kollektivtrafik tas över av
Länstrafiken när trafiken enligt de nu upphandlade trafikavtalen börjar löpa.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 222
Trafikbeställning 2008/2009 (LS 1172/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget ansvarar för interregional och regional trafik och respektive kommun ansvarar för den
lokala trafiken som kommunerna bedömer önskvärd.
I Länstrafikens uppdrag ingår att samordna, planera och upphandla all den trafik som parterna har
beställt. I uppdraget ingår också att svara för biljettadministration, tidtabellutgivning, trafikinformation, marknadsföring, trafikadministration och andra uppgifter, som behövs för att skapa en
bra kollektivtrafik.
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Landstinget och kommunerna får en tydlig roll som beställare och Länstrafiken som utförare av
trafik.
För landstingets del föreslås följande förändring till trafikåret 2008/2009:
Bräcke: linje 28, Kälarne - Sundsvall läggs ner, brutto inbesparing - 678 tkr.
Härjedalen: utökning av anropsstyrd linjetrafik till Lofsdalen, lördagar, även under
sommarsäsongen. Kostnad totalt 20 tkr.
Krokom: söndagstrafik även vid storhelger . Kostnad totalt 20 tkr.
Strömsund: ny trafik för landstinget Strömsund - Hoting några kvällar i veckan. Kostnad
totalt 80 tkr. I övrigt kommunal trafik.
Totalt en kostnadsminskning med 558 tkr.
Förändringen i budget 2008 blir netto en minskning med 279 tkr och i budget 2009 en minskning
med 558 tkr.
Övrigt
Kostnad trafikavtal
I den budget som landstingsfullmäktige fastställde i juni har länstrafikens omkostnader räknats upp
med 1 procent. Enligt de avtal som Länstrafiken tecknat beräknas trafikkostnaderna öka med 4
procent. Länstrafikens budget för 2008 föreslås justeras upp med 2 000 tkr för att täcka de avtalade
kostnaderna.
Norrtåg
Landstingsfullmäktiges beslut i juni 2007 innebär ett deltagande i Norrtågsförsöket och bildande av
gemensamt regiontrafikorgan under förutsättning att övriga parter, d.v.s. de övriga tre nordligaste
länen, deltar.
För drift och administration av Norrtåg AB föreslås att respektive landsting budgeterar 500 tkr för
år 2008.
BESLUTSUNDERLAG
Trafikförsörjningsplan 2007/2008
Resandeuppföljning landstingets trafikbeställning trafikåren 2006/2007 jmf 2005/2006
Tjänstskrivelse Trafikbeställning Länstrafiken i Jämtlands län AB 2008/2009
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Inför trafikåret 2008/2009 föreslås de i trafikbeställning Länstrafik i Jämtlands län AB
föreslagna förändringarna genomföras vilket innebär att kostnaden för trafiken minskar med
279 tkr i budget 2008.
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2. Länstrafikens budget för 2008 föreslås justeras upp med 2 mkr för att täcka de avtalade
trafikkostnaderna. Kostnaden föreslås finansieras av avsatta medel i motsedda kostnader 2008.
3. För drift och administration av Norrtåg AB föreslås att landsting avsätter 500 tkr för år 2008
under förutsättning att övriga parter avsätter motsvarande belopp. Kostnaden föreslås
finansieras med minskad trafikkostnad, pkt 1, 279 tkr och 221 tkr från motsedda
kostnadsökningar 2008.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar att punkt 2 ändras och får följande lydelse:
Länstrafikens budget för 2008 föreslås justeras upp med totalt 1,7 mkr (1,2 mkr för att täcka de
avtalade trafikkostnaderna samt 500 tkr för marknadssatsning). Kostnaden föreslås finansieras av
avsatta medel i motsedda kostnader 2008.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds ändringsyrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Inför trafikåret 2008/2009 föreslås de i trafikbeställning Länstrafik i Jämtlands län AB föreslagna
förändringarna genomföras vilket innebär att kostnaden för trafiken minskar med 279 tkr i budget
2008.
2. Länstrafikens budget för 2008 föreslås justeras upp med totalt 1,7 mkr (1,2 mkr för att täcka de
avtalade trafikkostnaderna samt 500 tkr för marknadssatsning). Kostnaden föreslås finansieras av
avsatta medel i motsedda kostnader 2008.
3. För drift och administration av Norrtåg AB föreslås att landsting avsätter 500 tkr för år 2008
under förutsättning att övriga parter avsätter motsvarande belopp. Kostnaden föreslås finansieras
med minskad trafikkostnad, pkt 1, 279 tkr och 221 tkr från motsedda kostnadsökningar 2008.
§ 223
Förslag för ett aktivare och intressantare fullmäktigeuppdrag (LS 1034/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag för att göra fullmäktige aktivare och intressantare.
Förslaget innebär att tre ledamöter får uppdrag att undersöka en bestämd fråga. Resultatet skall
redovisas vid nästkommande fullmäktige.
BESLUTSUNDERLAG
Ordning för ett aktivare fullmäktige, Örat
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ordning för ett aktivare fullmäktige, Örat, antas.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 224
Deltagande i kampanjen Vid februari - berusad av livet (LS 1186/ 2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vit februari är en kampanj som har till syfte är att vara en motvikt till den ökande alkoholkonsumtionen. Kampanjen består av två delar, den första delen består i att så många som möjligt
gör februari till en alkoholfri månad. Denna del av kampanjen vänder sig till personer över 18 år.
Ett minskat drickande bland den vuxna befolkningen medför även en minskad konsumtion bland
ungdomar. Det behövs att vuxenvärlden går före och är positiva förebilder. Enklast visar man sitt
ställningstagande genom att lämna sitt februarilöfte direkt på Vit februaris hemsida.
Kampanjens andra del består i att föreningar och organisationer etc anordnar alkoholfria
evenemang i februari. Det finns flera skäl till att detta är viktigt. En aktiv fritid är för den enskilda
individen en skyddsfaktor som minskar risken att fastna i t ex alkoholberoende. Vit februari
kommer därför att samordnas av Jämtland och Härjedalens idrottsförbund och IOGT-NTOrörelsen i Jämtland.
Våren 2006 beslutade landstingsstyrelsen och kommunförbundets styrelse att inleda en länsomfattande mobilisering för att minska alkoholskadorna i länet. Mobiliseringen sker under ledning
av Maria Söderberg (Kommunförbundet), Jens Nilsson (Kommunförbundet), Stephen Jerand
(Polismyndigheten) och Robert Uitto (landstinget). Det operativa arbetet leds av Thomas
Andersson (länssamordnare i alkohol- och drogfrågor), med stöd av en särskild styrgrupp med
representanter från landstinget, Kommunförbundet, länsstyrelsen, polisen, Socialdepartementets
Alkoholkommitté, Mobilisering mot narkotika och arbetsmarknadens parter (ALNA-rådet).
Mot bakgrund till detta finns det goda skäl att landstinget tillsammans med kommunerna ställer sig
bakom kampanjen Vit februari- berusad av livet och därmed stödjer länets mobilisering.
En viktig uppgift blir att aktivt sprida informationen till alla landstingets arbetsplatser och därmed
underlätta för anställda som vill visa sitt ställningstagande att lämna sitt februrilöfte på landstingets
hemsida.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting ställer sig bakom kampanjen Vit februari berusad av livet.
2. Eventuella kostnader för annonsering etc tas från Motsedda kostnader.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 225
Komplettering av reglemente för landstingets politiska organisation (LS 31/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse fastställdes av landstingsfullmäktige den 29
november 2006, § 182. Under allmänna bestämmelser, § 3, redovisas delegering från fullmäktige,
övrigt. Uppgifterna föreslås kompletteras med följande punkt:
Årligen fastställa årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och stiftelsen Jämtlands läns museum
för kommande verksamhetsår.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsens reglemente kompletteras under allmänna bestämmelser, § 3, delegering från
fullmäktige, övrigt med:
Årligen fastställa årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och stiftelsen Jämtlands läns museum för
kommande verksamhetsår.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 226
Information
20 november
Uppdragen till verksamhetsområden - konsekvenser (Karin Strandberg Nöjd)
Läkemedelsanvändning (Ingela Jönsson)
Landstingets Miljöarbete - aktuella frågor (Gunnar Fackel)
Tandvårdsreformen samt tandläkarjouren (Kristin Gahnström Jonsson)
Information från finsamförbund (Anna-Maria Sundström)
Information från Fire-projektet (Göran Hallman)
Föredragning av beslutsärende Certus (Ulf Häggrot)
Aktuella frågor från länstrafiken (Nils Harvard)
Almi aktuella frågor (Robert Uitto)
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21 november
Genombrottsprojekt Psykiatrin (Marie Louise Oscarsson)
Information om landstingets organisation (Karin Strandberg- Nöjd)
Idrottmedicinsk klinik/Vintersportcentrum - planeringsläget ( Tommy Renström, Roger Olsson,
Bengt Saltin, Anne Marie Jaarnek)
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