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§ 52 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. Som extra ärende tas upp
Yttrande över betänkandet Innovationer och företagande.
Samtand: Fyllnadsval av ledamot
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 53 Information från utskotten
Ekonomiutskottet har påbörjat arbetet med kap 4 i Landstingsplanen (konsekvenser).Utskottet har
också fått information om hur skatteutjämningen slår i länet.
Övriga utskott har inte sammanträtt sedan förra styrelsesammanträdet.

§ 54 Landstingsdirektörens rapport
Anne-Marie Jaarnek redovisar landstingets ersättningsetableringar.
Månadsuppföljningen per 31 mars är inte färdig. Läggs ut i styrelsekonferensen.
Landstingsdirektören demonstrerar nya uppföljningssystemet DivePort.
Handlingsplan över tillgänglighet har skickats till Socialdepartementet. Socialministern kommer
att besöka alla landsting för diskussion om tillänglighet.
Personalenkät om regler för vårdgarantin har skickats ut till 1 697 medarbetare och
svarsfrekvensen har varit 68%. Det finns behov av ytterligare utbildningsinsatser.

§ 55 Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2009
(LS/ 1350/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen tog vid sitt sammanträde i december beslut om årsavtal med stiftelsen Jamtli.
Den 14 januari 2009 kom Jamtlisamråd och ZÖ-gruppen överens om kompensation av löneökningar §6: Överenskoms att båda huvudmännen för Jamtli lämnar kompensation för avtalsJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

3 (38)

2009-04-01

enliga löneökningar under år 2009 . Stiftelsepartnerna har dessutom kommit överens om att
under tre år lämna ersättning för tillgänglighetsförbättrande åtgärder i huvudsak gällande G:a
museet. För år 2009 blir det för landstinget 1 000 000 kronor. Avtalstexten i § 7 behöver därför
ändras.
BESLUTSUNDERLAG
Årsavtal med Stiftelsen Jämtlands läns landsting och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2009.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Stiftelsen Jamtli ändras så att § 7 får följande lydelse:
Ersättning för uppdrag som regleras i detta avtal avser ersättning för det basuppdrag som regleras
i huvuvdmannadirektivet och årsuppdraget 2009 enligt ovan, där landstinget och kommunen
gemensamt ansvarar för verksamheten enligt fördelning (65/35). Ersättning från landstinget för
2009 utgår med 13 724 tkr, uppräknat med 1 % från 2008 års nivå. Ersättningen avser såväl
driftskostnader som investeringar. Utöver detta utgår ersättning för bussning av skolelever enligt
avtal med 200 tkr. Därutöver tillkommer kompensation för löneökningar i lönerörelsen 2009 enligt
fördelningen mellan huvudmännen.
Ersättningen utbetalas av Jämtlands läns landsting, månadsvis i förskott den 20:e varje månad. Om
förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten,
ska en dialog föras mellan huvudmännen och stiftelsen. Utöver ersättning till basuppdraget, erhåller
stiftelsen:
särskilt beslutat investeringsbidrag med 1 000 tkr från vardera huvudman
ersättning för tillgänglighetsförbättrande åtgärder, i huvudsak gällande G:a museet, enligt
fördelningsmodell (65/35). Landstinget 1 000 tkr 2009 (totalt landstinget 3 000 tkr respektive
Östersunds kommun 1 500 tkr t o m 2012).
YRKANDE
Finn Cromberger yrkar att samma regler vad gäller kompensation för löneökning skall gälla för
Jamtli som för landstingets egna verksamheter, nämligen att ingen lönekompensation för årets
löneökningar lämnas. Löneökningar får hanteras inom befintlig budget.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Finn Crombergers yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 56 Omfördelning av resurser från Ledningsstab sekretariat till politik
(LS/1443/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Särskilda budgetberedningen har föreslagit landstingsstyrelsen en omfördelning av medel från
kostnadsstället ledningsstab sekretariat till kostnadsställe politik för ungdomstinget, ungdomsrådet,
pensionärsrådet och länshandikapprådet. Styrelsen återremitterade ärendet vid sitt sammanträde
den 16 december 2008 med motiveringen att medlen på ett tydligare sätt behöver fördelas på
kostnader för politik och kostnader för annat.
Särskilda budgetberedningen anser att kostnaden för att genomföra dessa ting och råd är att
betrakta som politisk verksamhet även om några ledamöter inte är förtroendevalda.
Tjänstemannakostnaderna för tinget och råden ska dock inte räknas till politisk verksamhet.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag om omfördelning av medel LS 2008-12-16 § 211
SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG
Omfördela 120 000 kronor från 7014 430 5602 Länshandikapprådet till 4008 910 5602
Omfördela 70 000 kronor från 7014 960 6526 Pensionärsrådet till 4008 999 6526
Omfördela 130 000 kronor från 7014 960 6555 Ungdomsrådet till 4008 999 6555
Omfördela 140 000 kronor från 7014 960 6538 Ungdomsting till 4008 999 6538
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt särskilda budgetberedningens förslag.

§ 57 Deltagande i internationella styrgruppen för project MiniEurope
(LS/317/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
EU har beviljat stöd för projektet MiniEurope inom Interreg IVC programmet där Jämtlands
läns landsting ingår som en av fyra regionala partners som huvudintressent och finansiär.
Initiativet till Mini Europe har initierats inom ramen för AER-samarbetet (Assembly of European
Regions). Mini Europe är idag ett nätverk med åtta deltagande länder/regioner. Projektets
inriktning är Innovation and Knowledge Economy med fokus på små och medelstora företag.
Syftet är att finna och utveckla nya metoder/modeller för samarbete och stöd till små och medelstora företag. Nya marknader och affärspartners är ett viktigt mål. Ett övergripande mål för vår
region är att förbättra effektiviteten och därmed resultaten i det regionala utvecklingsarbetet på
internationell nivå. Arbetet skall ske genom erfarenhets-/kunskapsutbyten mellan de deltagande
parterna. Projektet är planerat under 3 år.
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Det kommer att bildas en lokal intressegrupp för projektet från Jämtland och Västernorrland.
ALMI Företagspartner Mitt AB önskar att landstinget utser Thomas Hägg som ordinarie
representant i den internationella styrgruppen och som ordförande i den lokala intressegruppen för
projektet. Totalkostnaden för Thomas Häggs engagemang i MiniEurope beräknas att bli 50 000
kronor under 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Deltagande i internationella styrgruppen för projekt MiniEurope
Nätverket MiniEurope - Mainstreaming Innovative Instruments (for SME) in Europé
Landstingets deltagande i MiniEurope
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Thomas Hägg utses att vara landstingets representant i den internationella styrgruppen i projektet
MiniEurope samt ordförande i den lokala intressegruppen.
2. Kostnader tas ur landstingsstyrelsen i den politiska budgeten.
YRKANDE
Finn Cromberger yrkar:
Ärendet återvisas till ALMI företagspartner Mitt AB då det inte är en landstingskommunal
angelägenhet utan är en angelägenhet för ALMI. Landstingets årliga bidrag till ALMI förutsätts
täcka sådana och liknande kostnader.
Beslutar styrelsen ändå att delta i samarbetet yrkas på att ingen person nämns vid namn utan att
man istället beslutar att utse en, ordförande eller vice ordförande, i ALMI eftersom mandatperioden sträcker sig över två mandatperioder med ett mellanliggande val.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Finn Crombergers yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 58 Nya rutiner för fosterdiagnostik (LS/725/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Norrlandstingens Regionförbund har behandlat ett ärende om nya rutiner med fosterdiagnostik
med KUB-metoden (kombinerat ultraljud och biokemisk screening). I detta ärendet fattade
Regionförbundet ett beslut i maj 2008 som förtydligades genom beslut i oktober 2008.
Rekommendationen från Regionförbundet är att regionlandstingen ska erbjuda denna fosterdiagnostik med KUB-metoden till kvinnor fyllda 35 år.
BESLUTSUNDERLAG
Uppföljning av rutin för fosterdiagnostik LS/722:2/2008
Rekommendation om KUB
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget antar Norrlandstingens regionförbunds rekommendation att erbjuda fosterdiagnostik
med KUB-metoden till kvinnor fyllda 35 år.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 59 Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik, PGD (LS/35/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Norrlandstingens Regionförbund har hanterat frågan om preimplantatorisk genetisk diagnostik,
PGD. Det är en relativt ny möjlighet för de par som riskerar att få sjuka barn på grund av genetiskt
betingad sjukdom och som av etiska, moraliska eller känslomässiga skäl har svårt att genomföra
prenatal diagnostik inkluderande i förekommande fall abort.
Rekommendationen från Regionförbundet är att regionlandstingen följer det regionala chefsamrådets ställningstagande, det vill säga: Det är för närvarande inte motiverat att i något fall
förorda PGD i denna grupp där traditionell fosterdiagnostik finns som fullgott alternativ, men inte
heller i grupperna kombinerade med upprepade missfall eller infertilitet.
BESLUTSUNDERLAG
Preimplantatorisk genetisk diagnostik PGD, LS/35:1/2009
Bilaga till Preimplantatorisk genetisk diagnostik PGD, LS/35:2/2009
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget antar Norrlandstingens regionförbunds rekommendation att följa chefssamrådets
ställningstagande angående preimplantatorisk genetisk diagnostik, PGD.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 60 Överenskommelse om kliniska prövningar av läkemedel mellan Sveriges
Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen (LS/130/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) finns
ett avtal om kliniska prövningar antaget den 1 januari 1998. Avtalet täcker inte dagens situation
varför SKL och LIF har arbetat fram ett nytt förslag till överenskommelse. SKL:s styrelse har 200812-12 beslutat att godkänna överenskommelsen och att rekommendera medlemmarna i förbundet
att anta överenskommelsen som träder i kraft 2009-03-01.
BESLUTSUNDERLAG
SKL:s styrelses beslut nr 20-2008
Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen
SKL om kliniska prövningar/icke-interventionsstudier.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen
om kliniska prövningar/icke-interventionsstudier antas att gälla för Jämtlands läns landsting från
och med 2009-04-01.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 61 Remiss: Betänkande av Företagsfinansieringsutredningen Innovationer
och företagande - Sveriges framtid (SOU 2008:121( (LS/ 318/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Yttrande över betänkandet Innovationer och företagande - Sveriges framtid har upprättats. Enligt
överenskommelse med Näringsdepartementet får slutligt yttrande lämnas efter styrelsen 1 april.
Utredningen kommer med förslag och slutsatser utan att det först har gjorts en fördjupad analys. En
kontinuerlig dialog med regionala företrädare, under utredningens gång, saknas också.
Almi Innovationsbron AB; Om en fusion i enlighet men förslaget skulle bli aktuell är det viktigt att
det operativa arbetet, avseende innovationsfinansiering, även fortsättningsvis bedrivs på lokal nivå.
Justerandes sign
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De regionalt placerade högskolorna och universiteten utgör en mycket viktig del i det arbete som
bedrivs för att utveckla regionerna. För vår del handlar det om Mittuniversitetet vars forskningsmöjligheter har stor betydelse för vår region.
Almi Invest AB; Almi Mitt arbetar med sitt helägda dotterbolag SamInvest där man nyligen
fått klartecken för ett sexårigt projekt för riskkapitalinvesteringar.
Färre regionala dotterbolag; Från och med andra kvartalet 2008 samordnades Almi Jämtland och
Almi Västernorrland till ett gemensamt bolag, Almi Företagspartner Mitt AB. Den föreslagna
förändringen är således redan gjord i Norrland.
Almi Norrlandsfonden AB; Det finns många positiva effekter med att bedriva verksamheten i
landet i ett sammanhållet bolag. Förslaget att istället dela upp verksamheten i Nya Almi
Företagspartner AB och Almi Norrlandsfonden AB skulle ge negativa effekter för företagen i
Norrland jämfört med situationen idag.
Statliga finansieringsinsatser till företag i norra Sverige ska bygga på moderbolaget samt Almi Mitt
och Almi Nord. Verksamheten bör drivas på samma villkor som i övriga delar av landet. Ett
sammanhållet Almi garanterar att alla företag som är kunder hos Almi behandlas lika oavsett var i
landet man befinner sig. Lånevillkoren är lika och alla erbjuds samma finansiella tjänster.
Almi riktar sina insatser inom tre affärsområden; innovationer, nya företag, etablerade företag samt
råd- och långivning. Norrlandsfonden arbetar med långivning till etablerade företag. De två
aktörerna - Stiftelsen Norrlandsfonden AB och Almi - behålls som idag men med utvecklade
samarbetslösningar för att minska risken för oönskade överlappningar.
Det är viktigt att Jämtlands läns landsting och Landstinget Västernorrland som har det regionala
utvecklingsansvaret för Mitt-regionen, även fortsättningsvis genom ägardirektiv kan påverka den
regionala inriktningen mot särskilda målgrupper. Det är därför oacceptabelt att Almi föreslås bli
minoritetsägare i det bolag som omfattar de fyra nordligaste länen.
BESLUTSUNDERLAG
Sammanfattning av betänkande Innovationer och företagande - Sveriges framtid
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Näringsdepartementet.
YRKANDE
Bernt Söderman yrkar:
Texten på sid 4 stryks fr o m stycket som börjar: Nuvarande ägardirektiv . .. och ända till slutet av
skrivelsen. Texten ersätts med:
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Hur den framtida företagsfinansieringen och affärsutvecklingen ska organiseras på bästa sätt är
komplex och grundas delvis på olika förutsättningar i norrlandslänen. Frågan bör därför diskuteras
och analyseras på djupet med politiska företrädare och eventuellt andra intressenter i norra Sverige.
Jämtlands läns landsting förordar därför att regeringen utser en förhandlingsledare som får till
uppgift att samråda med de berörda intressenterna fram till en överenskommelse. Förhandlingsledarens uppdrag bör vara att hitta en gemensam framkomlig väg acceptabel för samtliga
intressenter där företagens bästa sätts i fokus och belyses ur både finansierings- och rådgivningsaspekter samt att en demokratisk styrning med ett starkt regionalt politiskt inflytande över all
företagsfinansiering och rådgivning med offentliga medel säkerställs.
I sammanfattningen stryks punkten om Almi Norrlandsfonden AB och ersätts med:
Almi Norrlandsfonden AB. Jämtlands läns landsting förkastar förslaget med sammanslagning av
Almi-bolagen i Norrrland och Norrlandsfonden. Landstinget förordar att regeringen utser en
förhandlingsledare som får till uppgift att samråda med de berörda intressenterna i norra
Sverige fram till en överenskommelse som tillgodoser kravet på demokratisk styrning och ett starkt
regionalt politiskt inflytande.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Bernt Södermans yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Bernt Söderman, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Christer
Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för Bernt Södermans yrkande.

§ 62 Likviditetsrapport 2008-12-31/likviditetsplan 2009 (LS/357/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under år 2008 av landstingets
kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj. Den innehåller även
likviditetsplan för 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Likviditetsrapport 2008-12-31 och likviditetsplan 2009
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 63 Tandvårdens förhandlings- och samrådsgrupp (SAMTAND): Fyllnadsval
av ledamot för tiden t o m 2010-12-31 för Robert Uitto (S) som avsagt sig
uppdraget (LS 1/2009)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Bengt Bergqvist (S)

§ 64 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen (LS/10/2009)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.

§ 65 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen (LS/9 2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsdirektörens delegationsordning fastställd av styrelsen 2006-12-18, § 42, ska beslut
som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
Vid sammanträdet tillkom ett ärende på den upprättade förteckningen; beslut av ordföranden om
förberedelse för införande av valfrihetssystem i primärvården (LS 288/2009)
PROTOKOLLSANTECKNING
Marianne Larm-Svensson, Bernt Söderman, Gunnar Geijer, Christer Siwertsson, Gunnar Engnér
och Finn Cromberger antecknar till protokollet:
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Vi anser att ordförandens delegationsbeslut om vårdval, som anmälts vid dagens sammanträde
med landstingsstyrelsen, vilar på oklara grunder både vad avser form och innehåll.
Vi har inte kunnat finna att ordföranden har befogenhet att fatta beslut genom delegation vad avser
det aktuella ärendet. Ärendet borde således ha beretts och beslutats i vanlig ordning som
styrelseärende.
Vi anser också att delegationsbeslutets innehåll är av så ingripande omfattning, inte minst gentemot
berörda privata vårdgivare, att ärendet borde ha handlagts som sedvanligt styrelseärende.
Därigenom hade bl a kommunikation med berörda vårdgivare kunnat säkerställas i demokratisk
ordning.

Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 66 Yttranden över överklagade beslut om ekonomisk ersättning vid
uteblivna behandlingar/operationer (LS/468/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Länsrätten har förelagt Jämtlands läns landsting att svara i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen dels av landstingsfullmäktiges beslut 2008-12-10, § 237 och dels landstingsstyrelsens
beslut 2008-11-19, § 188 om ersättning vid uteblivna behandlingar/operationer.
Förslag till yttranden har upprättats inom ledningsstab sekretariat.
BESLUTSUNDERLAG
Överklagande 2008-11-22
Förslag till yttrande till Länsrätten i mål 7-09 Ersättning vid uteblivna operationer
Överklagande 2008-12-21
Förslag till yttrande till Länsrätten i mål 939-08 Ersättning vid uteblivna operationer
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget yttrar sig enligt upprättat förslag om landstingsstyrelsens beslut 2008-11-19.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstinget yttrar sig enligt upprättat förslag om landstingsfullmäktiges beslut 2008-12-10.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 67 Alkohol-, tobaks- och drogpolicy (LS/1009/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en
policy för alkohol, tobak och droger.
Beredningen har med sakstöd av ledningsstab tagit fram ett förslag på policy.
BESLUTSUNDERLAG
Policy för alkohol, tobak och droger
Protokollsutdrag från beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2009-03-03, § 21
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Utarbetat förslag till policy antas.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS BEDÖMNING
Förslaget på policy saknar beskrivning om frågor om jämställdhet och mångfald. Policyn bör också
tydligt markera landstingets syn på alkoholfri representation. Policyn bör dessutom behandla alla
typer av beroende såsom läkemedel, spel, sex med mera.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Av beredningen utarbetat förslag till alkohol-, tobaks- och drogpolicy återremitteras.
YRKANDE
Finn Cromberger yrkar bifall till beredningens förslag.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Finn Crombergers yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Finn Cromberger, Christer Siwertsson och Gunnar Engnér till förmån
för Finn Crombergers yrkande.

§ 68 Projekt - Omställning 2010 (LS/1245/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Arbetet med Omställning 2010 har pågått sedan hösten 2008. Sedan september förra året har
stora delar av landstingets politiska ledning och tjänstemannaledning tillsammans arbetat med
att färdigställa förslag till bortprioriteringar, inprioriteringar och effektiviseringar. Allt för att
landstinget skall kunna bedriva bästa möjliga verksamhet med tillgängliga medel.
Det ekonomiska läget för landstinget har blivit alltmer ansträngt. Förra årets underskott berodde
på minskat skatteunderlag och ökade kostnader. Omställning 2010 har varit ett arbetssätt för att
komma tillrätta med de ekonomiska problemen samtidigt som ny och utökad, högt prioriterad
verksamhet, fått sin finansiering.
Arbetets första fas; att ta fram förslag på bortprioriteringar, inprioriteringar och effektiviseringar
är nu genomfört. I utarbetat dokument beskrivs effektiviseringar som kommer att beslutas av
landstingsdirektören för 85,3 mkr. Samtidigt läggs utbudsbegränsningar för 56,7 mkr och
inprioriteringar för 55,4 mkr, fram för beslut i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.
Trots de föreslagna åtgärderna med effektiviseringar och utbudsbegränsningar om 177 mkr har inte
förvaltningen lyckats föreslå åtgärder så att det av landstingsfullmäktige beslutade resultatet om +
95,9 mkr uppnås. Resultatet för 2009 blir, med föreslagna förändringar, 61 mkr. Resultatet för 2010
minskar motsvarande från 92,1 mkr till 27 mkr.
Om landstinget lyckas klara denna utbudsbegränsning och effektivisering så är det så kallade
balanskravet uppnått år 2010.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänstepromemoria Omställning 2010
Landstingsdirektörens beslutade effektiviseringar
Förslag till utbudsbegränsningar Omställning 2010
Förslag till inprioriteringar Omställning 2010
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsdirektörens beslut om effektiviseringar noteras till protokollet.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att revidera verksamhetsområdenas uppdrag för 2009 utifrån
Omställning 2010.
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Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Föreslagna utbudsbegränsningar enligt Omställning 2010 fastställes.
2. Föreslagna inprioriteringar enligt Omställning 2010 fastställes.
3. Landstingsstyrelsen får överskrida budget för år 2009 med 34,9 miljoner kronor vilket innebär
att resultatet kommer att uppgå till 61 miljoner kronor.
YRKANDE
Ordföranden yrkar följande förslag till ytterligare inprioriteringar:
Hjärtsjukvård 2,5 mkr
Nuvarande förslag till inprioriteringar omfattar endast PCI (enl utredning) och omfattar inte alls vår
anpassning till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Ett resurstillskott möjliggör att verkställa de
förslag till inprioriteringar som verksamheten har prioriterat högst, t ex livshotande hjärtrytmsstörningar, förmaksflimmer och Waranbehandling.
Förslag är att verksamheterna får i uppdrag att göra en bedömning och förslag till en avvägning
mellan de mest prioriterade insatserna och återkomma till landstingsstyrelsen i juni månad med hur
insatserna prioriterats.
Palliation 1 mkr
I den palliativa utredningen skissades (förutom på en telefonjourlinje) på en sköterska och en
läkare på deltid som skulle stötta de kommunala boendena och ev. hjälpa till när Storsjögläntans
patienter läggs in på sjukhus. Bedömningen är att 1 mkr skulle räcka till både detta och en
telefonjourlinje - som belastas mindre när man redan haft kontakt med boendet.
Förslag är att verksamheterna får i uppdrag att göra en beräkning på vad som kan göras inom PV
respektive Storsjögläntan och eventuellt andra intressenter.
Förslag till beslut:
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Föreslagna inprioriteringar vad gäller Hjärtsjukvården 2,5 miljoner, samt Palliation 1,0 miljoner
fastställes.
2. Verksamheterna kring hjärtsjukvården får i uppdrag att göra en bedömning och förslag till en
avvägning mellan de mest prioriterade insatserna och återkomma till landstingsstyrelsen i juni
månad med hur insatserna prioriterats
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3. Verksamheterna kring palliation får i uppdrag att göra en beräkning på vad som kan göras inom
PV respektive Storsjögläntan och eventuellt andra intressenter och återkomma till landstingsstyrelsen i juni månad.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Landstingsdirektörens beslut om effektiviseringar noteras till protokollet.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att revidera verksamhetsområdenas uppdrag för 2009 utifrån
Omställning 2010.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Föreslagna utbudsbegränsningar enligt Omställning 2010 fastställes.
2. Föreslagna inprioriteringar enligt Omställning 2010 fastställes.
3. Landstingsstyrelsen får överskrida budget för år 2009 med 34,9 miljoner kronor vilket innebär
att resultatet kommer att uppgå till 61 miljoner kronor.
4. Föreslagna inprioriteringar vad gäller Hjärtsjukvården 2,5 miljoner, samt Palliation 1,0 miljoner
fastställes.
5. Verksamheterna kring hjärtsjukvården får i uppdrag att göra en bedömning och förslag till en
avvägning mellan de mest prioriterade insatserna och återkomma till landstingsstyrelsen i juni
månad med hur insatserna prioriterats.
6. Verksamheterna kring palliation får i uppdrag att göra en beräkning på vad som kan göras inom
PV respektive Storsjögläntan och eventuellt andra intressenter och återkomma till landstingsstyrelsen i juni månad.

§ 69 Ägardirektiv för Länstrafiken AB i Jämtland 2009 (LS/159/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag att årligen se över
ägardirektiv. Beredningen har med sakstöd från ledningsstab regional utveckling tagit fram ett
förslag till ägardirektiv för Länstrafiken AB i Jämtland.
BESLUTSUNDERLAG
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Underlag till förslag till beslut ägardirektiv Länstrafiken AB i Jämtland
Protokollsutdrag demokrati och länsutvecklingsberedningen 2009-02-26, §16
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingets ägardirektiv för Länstrafiken AB i Jämtlands län antas med följande redaktionell
förändring: Avsnitt 4 verksamhetsmål, punkt sju: Bidra till minskad miljöpåverkan genom att öka
passagerarbeläggningen bland nya och befintliga kundgrupper.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Lena Bäckelin yrkar att avsnitt 4 verksamhetsmål, punkt sju ska ha följande lydelse:
Bidra till förbättrad miljö genom att aktivt och kreativ arbeta för att öka passagerarbeläggningen
bland nya och befintliga kundgrupper.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Lena Bäckelins ändringsyrkande
och finner Lena Bäckelins yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingets ägardirektiv för Länstrafiken AB i Jämtlands län antas med följande ändring under
avsnitt 4, punkt sju: Bidra till förbättrad miljö genom att aktivt och kreativ arbeta för att öka
passagerarbeläggningen bland nya och befintliga kundgrupper.

§ 70 Ägardirektiv för Landstingsbostäder i Jämtland AB (LS/160/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag att årligen se över
ägardirektiv. Beredningen har med sakstöd från ledningsstab regional utveckling tagit fram ett
förslag till ägardirektiv för Landstingsbostäder i Jämtland AB.
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Underlag till förslag till beslut ägardirektiv Landstingsbostäder i Jämtland AB.
Protokollsutdrag demokrati och länsutvecklingsberedningen 2009-02-26 § 17
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingets ägardirektiv för Landstingsbostäder i Jämtland AB antas med följande redaktionell
förändring: Avsnitt 6 koncernredovisning, punkt 3: De av ägarna utsedda lekmannarevisorerna skall
utvärdera hur företaget uppfyller de mål som ägarna ställt upp i ägardirektiv. Skriftlig rapport av
lekmannarevisorer lämnas vid årsbokslut.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Bernt Söderman yrkar att under punkt 4 , sid 2 ska ordet landstingsledningen bytas ut mot orden
chef ledningsstab personal.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Bernt Södermans yrkande och
finner Bernt Södermans yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag med ovan antagen ändring.

§ 71 Yttrande över Kammarkollegiets skrivelse om ny regionindelning
(LS/140/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Regeringen har den 29 januari 2009 till Kammarkollegiet överlämnat ansökan (juni 2008) från
Jämtlands läns landsting om att få bilda regionkommun.
Kammarkollegiet begär i skrivelse 2009-03-03 besked av landstingen i Västernorrlands och
Jämtlands län, efter att landstingen har hört de kommuner som kan bli berörda av alternativa
gränsdragningar, om vilken eller vilka geografiska avgränsningar som bör beaktas i kollegiets
bedömning. De skäl som talar för olika avgränsningar bör vara tydliga och väl utvecklade.
Med anledning av detta har landstingsdirektören begärt in synpunkter från berörda kommuner som
underlag för fortsatt beredning av kammarkollegiets begäran.
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Kammarkollegiet önskar svar från landstingen den 24 april. Svarstiden är kort med tanke på att ett
20-tal kommuner berörs och att det svar som ges bör beslutas på politisk nivå. Anledningen till den
korta svarstiden är att Kammarkollegiet ser möjligheter att beslut kan tas så att eventuell ny
regionkommun kan inrättas fr o m år 2011.
Landstingsdirektören gör bedömningen att svaret till Kammarkollegiet är av sådan vikt för
landstinget att det borde avges av fullmäktige. Det är inte möjligt att bereda ärendet för beslut i
fullmäktige den 22 april. Landstingsfullmäktige föreslås därför att landstingsstyrelsen ges delegation
att avge svar till Kammarkollegiet.
BESLUTSUNDERLAG
Kammarkollegiets brev 2009-03-03
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen ges delegation att svara på Kammarkollegiets brev 2009-03-03 angående
gränsdragning för eventuell regionkommun.
YRKANDE
Marianne Larm-Svensson yrkar att landstingsstyrelsen behandlar ärendet vid ett extra styrelsesammanträde den 21 april och att fullmäktige avger yttrandet vid sammanträdet den 21-22 april.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Ärendet ska behandlas av landstingsstyrelsen vid ett extra styrelsesammanträde den 21 april 2009.
2. Landstingsfullmäktige avger yttrande över Kammarkollegiets skrivelse om ny regionindelning vid
sammanträdet den 21-22 april.

§ 72 Inriktningsdokument för finansförvaltningen (LS/302/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
En omvärldsanalys visar att de närmaste decennierna sannolikt kommer att präglas av en volatil
ekonomisk utveckling, när världsekonomin tvingas anpassa sig till att utbudet av energi, framför allt
olja, inte kan öka i samma takt som efterfrågan.
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Inriktningsdokument för finansförvaltningen innehåller en analys av hur matchning och diversifiering - de
vägledande principerna vid medelsförvaltning - kan fungera i framtiden och vilka konsekvenser det
får för landstingets medelsförvaltning. De viktigaste slutsatserna är att:
Kreditriskerna kommer att fortsätta vara höga under lång tid.
Diversifiering, i bemärkelsen innehav av ett brett urval aktier från många olika branscher,
sannolikt inte kommer att leda till positiv avkastning. Det kommer att bli svårt att finna det
mindre antal aktier och branscher som går bra under längre tid.
Landstingets nuvarande värdepappersportföljer innehåller värdepapper som inte är förenliga med
dessa slutsatser. I rådande situation på finansmarknaderna, med dålig omsättning av andra
värdepapper än statspapper, är det dock inte tillrådligt att sälja delar av portföljerna. I
Inriktningsdokument för finansförvaltningen införs därför några regler som gäller nya placeringar:
Nya placeringar i värdepapper med löptider över fem år ska begränsas till värdepapper utgivna
av svenska staten, statsägda bolag eller bolag med statlig garanti.
De enda nya placeringar med utländska emittenter som tillåts, är sådana med statlig garanti för
hela värdepapperets/specialinlåningens löptid från stat inom EU, med lägst rating AA.
Värdepapperet får ha max 6 månaders återstående löptid
Utöver befintligt aktieinnehav, ska inga nya placeringar göras i börsnoterade aktier,
aktiefondsandelar eller instrument med avkastning som följer aktiekorgar eller aktieindex.
I inriktningsdokumentet uttrycks en avsikt att landstinget under kommande år, bör hålla en
beredskap för och fortlöpande utvärdera om investeringar, med förankring i det geografiska
närområdet, i anläggningar för förnyelsebar energi, i annan näringsverksamhet eller i mark, skog
eller vatten skulle kunna matcha pensionsåtagandet. I inriktningsdokumentet anges att sådana
investeringsbeslut ska fattas av landstingsstyrelsen.
Vid en riskbedömning kan det ibland vara bättre att avyttra ett värdepapper före förfall, även om
det skulle leda till en kursförlust. Om beräknad förlust överstiger 20 prisbasbelopp, ska landstingsdirektören fatta beslutet om försäljning efter samråd med landstingsstyrelsens presidium.
BESLUTSUNDERLAG
Inriktningsdokument för finansförvaltning
Protokollsutdrag finansförvaltning, Ekonomiutskott 2009-02-26 §12
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Inriktningsdokument för finansförvaltningen antas.
2. En ny punkt förs i landstingsstyrelsens reglemente § 3 Delegering från fullmäktige under
rubriken Finansiering och placering:
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Verkställa förvaltningen enligt inriktningsdokument för finansförvaltningen. Beslut enligt punkten
4.2.2 får inte vidaredelegeras.
YRKANDE
Finn Cromberger yrkar att punkt 4.2.1 ska ha följande lydelse: Utöver befintligt aktieinnehav kan
nya placeringar göras med synnerligen stor försiktighet i börsnoterade aktier
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition landstingsdirektörens förslag och på Finn Crombergers yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
VOTERING
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller landstingsdirektörens
förslag röstar ja , den som bifaller Finn Crombergers yrkande röstar nej .
Vid voteringen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. (Se bifogat voteringsprotokollet).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Finn Cromberger, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Bernt
Söderman, Christer Siwertsson och Gunnar Engnér till förmån för Finn Crombergers yrkande.

§ 73 Placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel (LS/303/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
I det reviderade Placeringsreglementet för förvaltning av pensionsmedel, har förändringar införts
med hänsyn både till innehållet i Inriktningsdokument för finansförvaltningen och till synpunkter som
framförts i revisionsrapporten om landstingets finansförvaltning.
Avsnitt 1.1 - 1.3 som inte innehåller några regler, utan endast en beskrivning av pensionsåtagandet,
tas helt bort.
Målet för förvaltningen har förenklats. Endast en del av målet behålls och uttrycks som att
Konsolideringsgraden ska uppgå till minst 95 %. . Konsolideringsgraden är det mått som bäst visar hur
portföljen utvecklas i förhållande till den del av pensionsåtagandet som den öronmärkts för. Avsnitt
1.6 Riskbegränsning, som också utgjort en del av målet, tas bort. Syftet med riskbegränsningsregeln
har varit att portföljen ska kunna innehålla en viss andel aktier och att denna andel ej får bli för stor.
Pensionsportföljen innehåller endast två aktieplaceringar - en vanlig aktieindexobligation och en
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fondobligation. I fondobligationen sker anpassningen av aktieandelen automatiskt, samtidigt som
obligationen är kapitalgaranterad. Med tanke på nuvarande aktieinnehav och den regel i Inriktningsdokument för finansförvaltningen som säger att inga nya aktieinvesteringar får göras, fyller den särskilda
riskregeln inte längre någon funktion.
Riskbegränsningsregeln tas även bort från de punkter som ska rapporteras enligt avsnitt 5.1 Rapport
i samband med delårsbokslut.
Den nya regeln, om att inga nya investeringar i börsnoterade aktier får göras, får även konsekvenser
för andra delar av reglementet. I avsnitt 3.2.2 Övergripande placeringslimiter har den nedre gränsen för
aktier tagits bort och aktier får nu utgöra 0 % av pensionsportföljen. Avsnitt 3.2 Aktuella placeringslimiter blir överflödigt som en konsekvens av den nya regeln.
Ett förtydligande har lagts in i avsnitt 3.5.2 Strukturerade produkter. Strukturerade produkter, som vid
uppdelningen på tillgångsslag har räknats in bland aktieinvesteringar, har alltid räknats in bland
obligationerna när det gäller limiter för olika kategorier av emittenter och kreditbetyg. Eftersom
detta, enligt revisionsrapporten, inte framgår klart, har ett förtydligande förts in på denna punkt.
Investeringar vars avkastning kan kopplas till livsmedelspriserna i världen kan bidra till att livsmedelspriserna stiger mer än vad den direkta efterfrågan skulle motivera. För att förhindra sådana
investeringar har ytterligare en regel införts i avsnitt 3.10 Etiska och miljömässiga hänsyn. Den lyder
Placeringar får ej köpas vars avkastning är beroende av utvecklingen av marknadspriserna på livsmedel.
Förväntad konsolideringsgrad på tio års sikt, tas bort från de punkter som ska rapporteras enligt
avsnitt 5. 1 Rapport i samband med delårsbokslut. Denna beräkning blir inte meningsfull, eftersom den
räknas fram utifrån sannolikheter baserade på historisk utveckling av bl a aktiemarknaderna.
Avsnitt 2 om återlån har förändrats så att det överensstämmer med definitionen i rekommendation
7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser från Rådet för Kommunal Redovisning.
Med landstingets begränsade centrala ekonomiresurser har det varit svårt att kunna upprätthålla den
organisation kring finansverksamheten som nuvarande reglemente innehåller i avsnitt 7. En tydlig
uppdelning har dock skett mellan finansfunktionen, den som verkställer köp och försäljningar av
värdepapper och den nya internkontrollfunktionen, som kontrollerar både enskilda affärer och de
olika placeringsportföljerna. I den nya versionen av reglementet har därför en uppdelning på två
funktioner istället för tre betonats. Den praktiska skillnaden blir att den som innehar finansfunktionen även kan bokföra affären. För att utöka den interna kontrollen fastslås att varje
bokföringsorder ska kontrolleras av internkontrollfunktionen innan den attesteras av ekonomichefen.
Ett förtydligande (kursivmarkerat nedan) har gjorts angående den stickprovsmässiga internkontrollen, nämligen Dessutom ska varje år minst tre avstämningar göras av alla värdepappersaffärer, både köp, försäljningar och förfall, under en slumpvist vald månad mot transaktionslistor från
bankerna. Meningen finns i avsnitt 7.5.1.
BESLUTSUNDERLAG
Reglemente för förvaltning av pensionsmedel version 2.0
Protokollsutdrag finansförvaltning, Ekonomiutskott 2009-02-26 §14
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för förvaltning av pensionsmedel version 2.0 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 74 Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och
skuldförvaltning (LS/304/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning föreslås revideras
som en anpassning till den kraftiga ökning av kreditriskerna som skett de senaste åren. I det
reviderade reglementet tas även hänsyn till synpunkter som framförts i revisionsrapporten om
landstingets finansförvaltning.
När det gäller målet för den kortsiktiga likviditetsförvaltningen föreslås en höjning av nuvarande
mål - en avkastning över STIBOR en vecka minus 0,1 procentenheter - till - en avkastning över
STIBOR en vecka plus 0,03 procentenheter.
Följande förändringar har införts i avsnitt 3.5 avseende limiter för tillåten placeringsvolym hos en
enskild emittent (utgivare av värdepapper), samt tillåten duration (viktad återstående löptid):
För emittentkategori D, E och F begränsas tillåtet placerat belopp per emittent till 20 Mkr eller
till max 10% av portföljen, för de tillfällen då 10% av portföljen blir mindre än 20 Mkr. Om
enbart en procentandel av portföljen utgör limiten för placeringsvolymen, såsom i nuvarande
reglemente, finns det risk för att allt större belopp kan placeras hos en och samma emittent, om
placeringsportföljen ökar i storlek.
För emittentkategori D förkortas tillåten duration från fem till tre år och för kategori F från ett
år till sex månader.
Specialinlåning/deposit innebär inte köp av värdepapper. Dessa medel är dock inte lika likvida
för utbetalningar som medel som står på bankkontot och volymen bör därför begränsas. Som
ny kategori i tabellen för tillåtna emittenter och placeringslimiter införs därför I. Deposit/
specialinlåning i svensk bank eller utländsk banks filial i Sverige med garanti från stat/stater i EU med lägst
rating AA. Maxbelopp per bank begränsas till 30 Mkr och max 20% av portföljen får placeras i
deposit/specialinlåning med en maximal bindningstid på sex månader.
Bland tillåtna emittenter finns en kategori G - svenska företag utan rating utgivna i SEK. Två förändringar har införts i avsnitt 3.5.1 som beskriver vilka dessa företag är. AP-fastigheter, har köpt
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upp fastighetsbolaget Vasakronan och därefter bytt namn till Vasakronan. Köp av värdepapper
emitterade i namnet Vasakronan föreslås vara tillåtna.
Tillåtna emittenter utan rating föreslås utökas med ytterligare ett företag - Jernhusen. Företaget är
ett finansiellt stabilt företag och har en ägare med högsta kreditvärdighet - den svenska staten.
Investeringar vars avkastning kan kopplas till livsmedelspriserna i världen kan bidra till att
livsmedelspriserna stiger mer än vad den direkta efterfrågan skulle motivera. För att förhindra
sådana investeringar har en ny regel införts i avsnitt 3.10 Etiska och miljömässiga hänsyn. Regeln lyder:
Placeringar får ej köpas vars avkastning är beroende av utvecklingen av marknadspriserna på livsmedel.
Med landstingets begränsade centrala ekonomiresurser har det varit svårt att kunna upprätthålla den
organisation kring finansverksamheten som nuvarande reglemente beskriver i avsnitt 7. En tydlig
uppdelning har dock skett mellan finansfunktionen, som verkställer köp och försäljningar av
värdepapper och den nya internkontrollfunktionen, som kontrollerar både enskilda affärer och de
olika placeringsportföljerna. I den nya versionen av reglementet har därför beskrivits en uppdelning
på två funktioner istället för tre. Den praktiska skillnaden mot nuvarande beskrivning blir att den
som innehar finansfunktionen även kan bokföra affären. För att utöka den interna kontrollen
fastslås att varje bokföringsorder ska kontrolleras av internkontrollfunktionen innan den attesteras
av ekonomichefen.
Ett förtydligande (kursivmarkerat nedan) har gjorts angående den stickprovsmässiga internkontrollen, nämligen Dessutom ska varje år minst tre avstämningar göras av alla värdepappersaffärer, både köp, försäljningar och förfall, under en slumpvist vald månad mot transaktionslistor från
bankerna. Meningen finns i avsnitt 7.5.1.
BESLUTSUNDERLAG
Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning
Protokollsutdrag finansförvaltning, Ekonomiutskott 2009-02-26 §12
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 75 Justering av tandvårdstaxa (LS/1296/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Den nya tandvårdsförsäkring som trädde i kraft 2008-07-01 medförde en ny typ av åtgärdslista
med nya ersättningsregler för varje åtgärd samt referenspriser. Tandvårdstaxan för Folktandvården i
Jämtlands län sattes i enlighet med referensprislistan från 2008-01-07.
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Landstingsfullmäktige beslutade samtidigt i juni 2008 att uppdra åt Folktandvården att återkomma
med en utvärdering och analys av utfallet av den nya tandvårdstaxan efter 6-8 månader och att
beslut om eventuella förändringar fattas under våren 2009.
Utvärdering av effekterna av nuvarande taxa
Förändringarna i tandvårdstaxan från 2008-07-01 beräknades ge en intäktsökning motsvarande
3,2 % jämfört med 2007, vilket skulle kompensera folktandvårdens kostnadsökningar under 2008.
Första halvåret 2008 innan reformen och den nya taxan trädde i kraft låg intäkterna 4 % över 2007
års nivå, efter införandet låg intäkterna 7,5 % under 2007 års nivå. Övergången till den nya tandvårdsförsäkringen har ökat patientadministrationen betydligt vilket har lett till minskad vårdtid och
därmed lägre intäkter. Införandet har också inneburit merkostnader för bl a utbildning och nya ITkopplingarna mot Försäkringskassan.
De många inkörningsproblemen komplicerar en analys av utfallet av den nya taxan efter de första
sex månaderna eftersom det är svårt att urskilja vilka faktorer som gett vilken effekter på ekonomin.
Enligt den prisrapport som SKL lämnat i januari 2009 angående Folktandvårdens priser för
allmäntandvård ligger Folktandvården i Jämtlands priser 1,7 % under medelpriset i övriga
Folktandvårder i Sverige.
Resultatet för 2008 visar att intäkterna för vuxentandvården i allmäntandvården inte täcker
kostnaderna med nuvarande förutsättningar. Samtidigt minskar också självfinansieringsgraden inom
specialisttandvården. För att få balans i ekonomin är det nödvändigt att både öka intäkterna och
fortsätta att se över klinikstrukturen. Folktandvården kommer fortsätta Omställningsarbetet inför
2011.
Tandvårdstaxan justeras motsvarande de kommande förändringarna i Tandvårds- och
läkemedelsverkets referensprislista ( i dagsläget är inget datum satt för förändring av
referensprislistan av TLV). Beslut fattat i landstingsfullmäktige juni 2008, § 128.
Kostnaden för årspremier för frisktandvård i Norrland framgår av tabellen nedan. Jämtland ligger
lägre än den nationella nivån.

Grupp

1
2
3
4
5
6
7
Justerandes sign

Årspremie Nationell
jämförelse
(inkl ATB)

Norrland 100%

780 kr
936 kr
1 260 kr
1 728 kr
2 412 kr
3 072 kr
3 960 kr

660 kr
840 kr
1 080 kr
1 500 kr
2 100 kr
3 060 kr
3 900 kr

Diff

Årspremie
Norrland (exkl
ATB)
< 30 år, > 74 år

Månadskostnad
Norrland

360
540
780
1 200
1 800
2 760
3 600

30 kr
45 kr
65 kr
100 kr
150 kr
230 kr
300 kr

-120 kr
-96 kr
-180 kr
-228 kr
-312 kr
-12 kr
-60 kr
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8

4 992 kr

4 500 kr

9

6 240 kr

5 100 kr

10

7 740 kr

6 000 kr

-492 kr
-1 140
kr
-1 740
kr

4 200

350 kr

4 800

400 kr

5 700

475 kr

Priserna för frisktandvården föreslås vara oförändrade för frisktandvården. Dels för att premiera
avtal med fokus på förebyggande insatser, dels för att vi har ett samarbete med övriga landsting i
Norrland om att ha samma taxa.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag tandvårdstaxa landstingsfullmäktige 2008-06-24, §128
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Ovanstående utvärdering av tandvårdstaxan godkänns.
2. Priserna för frisktandvården föreslås vara oförändrade.
3. Taxan föreslås justeras avseende implantatkomponenter och ny teknik p g a höga marknadspriser
och förändrade debiteringar från Folktandvården Jämtlands leverantörer av tandtekniska tjänster.
Förändringar under 2009 görs samtidigt som övriga justeringar mot referenspris.
YRKANDE
Finn Cromberger yrkar att tandvårdstaxan i alla 10 grupper ska följa Årspremie Nationell
jämförelse (inkl ATB).
Ordföranden yrkar att punkt 3 i förslaget utgår.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag gällande punkt 1 och finner
förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Finn Crombergers yrkande
gällande punkt 2 och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget att punkt 3 ska utgå och finner förslaget antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Ovanstående utvärdering av tandvårdstaxan godkänns.
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2. Priserna för frisktandvården föreslås vara oförändrade.

§ 76 Svar på motion från Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) om ett GMO-fritt
Jämtlands län (LS/630/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson har i en motion till landstingsfullmäktige yrkat att
Landstingsfullmäktige ställer sig bakom kravet att utropa Jämtlands län till en GMO-fri zon
med följande mål:
Ett Jämtlands län där inga genetiskt modifierade grödor odlas vare sig på åkrarna, i
trädgårdslanden, i skogen eller i fältförsök. Ett län där ingen mat produceras med hjälp av
genetiskt modifierade grödor och där ingen genmodifierad mat återfinns i våra butiker.
Landstingsfullmäktige tar beslut om att i sina upphandlingsregler kräva att de livsmedel som ska
köpas in, inte ska bygga på genetiskt modifierade grödor.
Landstinget skriver in en målsättning att inom gränser för Jämtlands läns landsting ska inga
kommersiella odlingar eller fältförsök med GMO förekomma.
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har utarbetat förslag till svar på motionen.
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalles genom att
1. Jämtlands läns landsting ställer sig principiellt bakom målet att Jämtlands län ska vara en GMOfri zon.
2. Jämtlands läns landsting ska genom information och kunskapsspridning verka för att lantbruk
och handel med livsmedel inom länet ska vara GMO-fritt.
3. Verksamheter på Jämtlands läns landstings mark ägd eller arrenderad ska vara GMO-fria.
Motionen anses i övrigt besvarad enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS ÖVERVÄGANDEN
Jämtlands läns landsting har ställt sig bakom samtliga regionala miljömål för länet som antagits av
länsstyrelsen. I dessa ingår också länsgemensamma åtgärder rörande GMO. Härigenom har landstinget så långt det är möjligt ställt sig bakom ett GMO-fritt län.
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Landstingsfullmäktige har 2001-11-28--29, § 179, bifallit en motion från Jan Olof Dahlin (mp) med
flera, angående genmanipulerad mat på så sätt att landstinget inte ska använda genmanipulerade
produkter i landstingets verksamheter, att landstinget ska kräva intyg från leverantören att inga
ingredienser med ursprung från genmanipulerade organismer förekommer, att landstinget ska verka
för en märkning av genmanipulerade livsmedel. Genom detta har landstinget redan genomfört det
som begärts i andra och delvis i tredje punkten i motionen.
Landstinget har inte möjlighet att besluta om regleringar av inriktningen på jordbruksproduktionen
utom för den egna produktionen. För denna har redan genom den tidigare antagna motionen beslutats att GMO-produkter inte får användas.
Beredningens förslag att landstinget genom information och kunskapsspridning ska verka för att
lantbruk och handel med livsmedel ska vara GMO-fria går utöver vad som föreslås i motionen.
Sådana förslag bör hanteras skilt från förslag till svar på motionen. Förslaget är också förenat med
kostnader för landstinget och med hänsyn till att aktiviteten inte beaktad i omställning 2010 finns
inte ekonomiskt utrymme för det för närvarande.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) om ett GMO-fritt Jämtlands län
Svar på motion om ett GMO-fritt Jämtlands län
Protokollsutdrag från beredningens sammanträde 2008-12-02 § 106.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Beredningens förslag avslås.
YRKANDEN
Marianne Larm-Svensson yrkar bifall till beredningens förslag.
Bengt Bergqvist yrkar att ärendet ska återremitteras till beredningen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Marianne Larm-Svenssons
yrkande och finner Marianne Larm-Svenssons yrkande antaget som motförslag till Bengt Bergqvists
återremissyrkande.
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och Marianne Larm-Svenssons
yrkande och finner Bengt Bergqvists yrkande antaget.
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VOTERING
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller Bengt Bergqvists
yrkande röstar ja , den som bifaller Marianne Larm-Svenssons yrkande röstar nej.
Vid voteringen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. (Se bif voteringsprotokoll)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet återremitteras till beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur.

§ 77 Svar på motion från Marianne Larm-Svensson (C), Christer Siwertsson
(M), Finn Cromberger (FP) och Lars-Olof Eliasson (KD) om att inrätta pris
för bästa lärande organisation (LS/968/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen har fått i uppdrag av fullmäktige att i samarbetet med
fullmäktiges presidium ta fram förslag på svar på motion från Allians för Jämtland, Marianne
Larm-Svensson (C) m fl, om att inrätta pris för bästa lärande organisation. I motionen föreslås
landstingsfullmäktige besluta att inrätta ett pris för bästa lärande organisation i syfte att uppmuntra
kvalitets- och förbättringsarbete inom landstinget. Priset föreslås delas ut årligen och bestå av
förutom eventuell vandringspokal också av en prissumma om minst 20 000 kronor per år, som
tilldelas personal i arbetslag för utvecklingsarbete.
Beredningen har med sakstöd från ledningsstab personal tagit fram förslag till svar på motionen.
Utifrån ett personalpolitiskt perspektiv bör belöningssystem ligga verksamhetsnära och vara av
karaktären att stimulera fortsatt förbättringsarbete. En prissumma och en vandringspokal ses inte
som ett sådant stimulansmedel. Stimulans i form av utbildningar, deltagande i konferenser,
erfarenhetsutbyte och liknande kan ge bättre värde, och ligger i linje med för verksamheten önskad
utveckling. Ett sådant belöningssystem ska ligga som en del i styrningen på tjänstemannanivå.
Landstingsfullmäktiges presidium gör bedömningen att landstingsfullmäktige ej fortsättningsvis
ska dela ut priser till personal. För att få största möjliga effekt av priser/uppmuntran till personal
bör detta skötas av landstingsdirektören.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Allians för Jämtland Marianne Larm-Svensson (C) m fl, om att inrätta pris för bästa
lärande organisation.
Protokollsutdrag priser fullmäktiges presidium 2008-11-26, § 32.
Protokollsutdrag demokrati och länsutvecklingsberedningen 2009-02-26, §20
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BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsens tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Marianne Larm-Svensson yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Marianne Larm-Svenssons yrkande
och finner beredningens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Bernt Söderman, Christer
Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för Marianne Larm-Svenssons
yrkande.

§ 78 Svar på motion från Thomas Andersson (C) om fria bussresor till
blodgivning (LS/1336/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Thomas Andersson (C) har till landstingsfullmäktige lämnat in en motion om att landstinget utreder
möjligheten till fria bussresor vid blodgivning .
Ett förslag tillsvar har tagits fram med sakstöd från verksamhetsområde medicinsk diagnostik och
teknik:
Blodgivning är en mycket viktig del i sjukvården och unik på det sättet att vi är beroende av våra
medborgares välvilja att lämna blod. Det är också så att det idag inte finns några alternativa
möjligheter till blodgivning, exempelvis syntetiskt blod eller liknande vilket gör att det är än
viktigare att hela tiden ha ett välfyllt blodlager som kan förse sjukvårdens behov. Vårt mål är att
hela tiden vara självförsörjande med blod då det är mycket dyrt att behöva köpa från andra sjukhus.
Det ska dock inte heller vara för mycket i lager då hållbarheten är begränsad. Detta sammantaget
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gör att det är alltid en balansgång med att hålla vår basnivå med blodlagret. Vi har under de senaste
åren varit helt självförsörjande och inte behövt köpa mer än ett fåtal gånger då det har varit mycket
större åtgång än normalt och händelser som vårt blodlager inte kan vara dimensionerat för. Vi har i
Jämtland en trygg och stabil givarkår och även god rekrytering av nya givare. I den senaste
patientenkäten fick Storsjötappen mycket positiva och höga omdömen vilket visar att vi har en väl
fungerande verksamhet. Det stora hindret för att lämna blod var tidigare avsaknad av särskilda
parkeringsplatser vilket fick många att inte komma hit överhuvudtaget, även då vi ringde och
påtalade att vi hade blodbrist. Sedan november 2008 har vi två blodgivarplatser och sedan dess har
det bara varit positiva kommentarer angående parkering och tillgängligheten. Det gör att givarna
känner att de spelar en viktig roll och att de behövs.
Med tanke på att vi idag har ett stabilt blodlager och en duktig givarkår så ser vi inte behov av att ha
ett system med fria bussbiljetter och den fördyring det skulle innebära för vår verksamhet.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Thomas Andersson (C) om fria bussresor till blodgivning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motions avslås.
YRKANDE
Marianne Larm-Svensson yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Marianne Larm-Svenssons
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Bernt Söderman, Gunnar Geijer, Christer
Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för Marianne Larm-Svenssons
yrkande.
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§ 79 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om kvinnors ojämlikhet vad
avser mammografiundersökningar (LS/1229/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Christer Siwertsson (M) föreslår i en motion att landstinget ska kartlägga hur det ser ut i länet vad
gäller mammografiundersökningar; hur många kvinnor kallas till mammografi i länet, uteblir till
undersökningen och om det i så fall finns någon koppling till deras sociala situation. I motionen
ligger vidare förslag om att åtgärder vidtas från landstingets sida, innebärande att även de kvinnor
som uteblir från mammografin av sociala skäl, ändå kan erbjudas att bli undersökta.
Underlag till svar har tagits fram med sakstöd av verksamhetsområde medicinsk diagnostik och
teknik.
Jämtlands län har en hög besöksfrekvens av kallade kvinnor till mammografiscreening. För åren
2006 till 2008 kom 91,4 %, 89,6 % samt 91,4 % till undersökningarna. Alla kvinnor i åldersgrupperna kallas. Landstinget har jämförelsevis med andra landsting en mycket hög andel som
kommer till undersökningen. Att landstinget har detta höga besökstal beror på att landstinget
genomför screening på nio orter i länet. Landstinget har en ambulerande utrustning som går att
installera på respektive hälsocentral. De kvinnor som vill erbjuds alltid undersökning i Östersund.
Från och med den 2 februari 2009 kallas alla länets kvinnor i åldersintervallet 40 till 74 år.
Mammografiscreening erbjuds med ca 24 månaders mellanrum helt enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
Med tanke på det höga andelen som kommer ser inte landstinget något tungt skäl till att kartlägga
de som inte kommer.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Christer Siwertsson (M) om kvinnors ojämnlikhet vad avser mammografiundersökningar
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
YRKANDE
Gunnar Engnér yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Gunnar Engnérs yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Gunnar Engnér, Christer Siwertsson, Marianne Larm-Svensson, Bernt
Söderman, Gunnar Geijer och Finn Cromberger till förmån för Gunnar Engnérs yrkande.

§ 80 Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om byggande av nytt sjukhus
(LS/1238/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram förslag
till svar på motion från Finn Cromberger (FP) om byggande av nytt sjukhus. I motionen föreslås
landstingsfullmäktige besluta utreda en framtida placering och att bygga sjukhuset genom en så
kallad OPS-upphandling, offentlig och privat samverkan, vilket innebär att privat operatör/konsortium finansierar, projekterar, bygger och förvaltar sjukhuset en tidsperiod. Därefter kan sjukhuset
övergå till landstingets ägande.
Inom landstingsdirektörens ledningsstab avtal har planeringsarbetet påbörjats om ett framtida
sjukhus. I framtaget förslag bedöms uppdraget kunna etappindelas. I etapp 1 ska befintligt
markområde samt andra möjliga markområden utredas. I etapp 2 ska en analys av framtida
vårdstruktur göras. I etapp 3 ska dimensioneringen och lokalprogram göras. I etapp 4 ska
kostnader, finansiering och avveckling utredas. På grund av regionbildningsfrågan har utredningsarbetet kring ett framtida sjukhus avvaktats. Förslag till OPS-upphandling är av intresse och
kommer att beaktas i projektets fjärde etapp.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Finn Cromberger (FP) om byggande av nytt sjukhus.
Protokollsutdrag demokrati och länsutvecklingsberedningen 2009-02-26 §19
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Planeringsarbetet för framtida sjukhus återupptas omgående vad gäller utredning av placering
på befintligt eller andra möjliga markområden. (Etapp 1).
3. Utredningsarbetet leds av demokrati och länsutvecklingsberedningen.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS ÖVERVÄGANDE
Att anskaffa ett nytt sjukhus är en fråga för fullmäktige. Inför ett beslut om anskaffning behövs en
gedigen utredning. Uppdraget att göra en utredning är också en fråga för fullmäktige. Det arbete
som pågår inom landstingsdirektörens stab är förarbetet till ett utredningsuppdrag. Beredningens
förslag innebär att fullmäktige beslutar om en utredning utan att ha någon uppdragsbeskrivning
som underlag. Eftersom uppdragsbeskrivningen ännu inte finns kan inte fullmäktige ta beslut i
frågan. Regionbildningsfrågan är fortfarande aktuell och det är därför inte rimligt att fullmäktige nu
tar beslut i frågan.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Beredningens andra och tredje förslag avslås.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar nytt förslag till beslut enligt följande:
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Bifalla beredningens punkt 1 och 2
Nytt förslag punkt 3: Överlåta till landstingsfullmäktige att avgöra vilket politiskt organ som ska
leda utredningsarbetet.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Bengt Bergqvists yrkande och
finner Bengt Bergqvists yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Planeringsarbetet för framtida sjukhus återupptas omgående vad gäller utredning av placering på
befintligt eller andra möjliga markområden. (Etapp 1).
3. Uppdrag till landstingsfullmäktige att avgöra vilket politiskt organ som ska leda utredningsarbetet.
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§ 81 Svar på medborgarförslag från Inger Hultgren, Östersund om förslag på
placering av framtidens sjukhus (LS/1192/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram förslag
till svar på medborgarförslag från Inger Hultgren, Östersund, om placering av framtidens sjukhus.
I medborgarförslaget föreslås landstingsfullmäktige besluta att ett framtida sjukhus placeras i
Remonthagens område.
Inom landstingsdirektörens ledningsstab avtal har planeringsarbetet påbörjats om ett framtida
sjukhus. I framtaget förslag bedöms uppdraget kunna etappindelas. I etapp 1 ska befintligt
markområde samt andra möjliga markområden utredas. I etapp 2 ska en analys av framtida
vårdstruktur göras. I etapp 3 ska dimensioneringen och lokalprogram göras. I etapp 4 ska kostnader, finansiering och avveckling utredas. På grund av regionbildningsfrågan har utredningsarbetet
kring ett framtida sjukhus avvaktats. I Östersund kommuns översiktsplan över Remonthagen
bedöms området vara lämpligt för bostäder, kontor, rekreation och idrott.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Inger Hultgren, Östersund, om förslag på placering av framtidens sjukhus.
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2009-02-26, §18
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige.
Medborgarförslaget från Inger Hultgren avslås.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.

§ 82 Svar på medborgarförslag från Britt-Marie Norman och Maj-Britt Fröhlander,
Backe, om behovet av ambulanssjukvård i Backe (LS/1475/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Britt-Marie Norman och Maj-Britt Fröhlander har till landstingsfullmäktige lämnat in ett
medborgarförslag om behovet av ambulanssjukvård i Backe. Norman och Fröhlander vill
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att utfallet av utvärderingen vad gäller förflyttningen av ambulanssjukvården från Backe till
Strömsund klart och entydigt redovisas
att den oro och otrygghet som ortsbefolkningen ger uttryck för bemöts seriöst och resulterar i
återförande av ambulansen till Backe,
att i likhet med vad som är fallet i Västerbottens läns landsting konkurrensutsätta
ambulansverksamheten i norra Jämtland, där Backe är en av stationeringsorterna.
Fullmäktige har vid sitt sammanträde i december gett landstingstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
förslag på svar. Medborgarförslaget ska behandlas senast vid fullmäktige i april.
Verksamhetsområde akutvård har tagit fram ett underlag till svar.
Uppföljningen visar att det har varit kort tid för att ta ställning till långsiktiga konsekvenserna av
förändringen.
Den korta tid som hittills kan värderas visar att servicen i stort sett är oförändrad. Landstinget har
förståelse för att det kan uppstå oro vid förändringar av service. Genom förändringen som hittills
inte uppvisar stor förändringar har landstinget fått resurser över till annan vård. Landstinget har
idag inte för avsikt att konkurrensutsätta ambulansverksamhet.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från B-M Norman och M-B Fröhlander, Backe om behovet av ambulanssjukvård
i Backe
Uppföljning av neddragning av ambulans i Backe
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
YRKANDE
Bernt Söderman yrkar bifall till medborgarförslaget.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Bernt Södermans yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Bernt Söderman, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Christer
Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för Bernt Södermans yrkande.

§ 83 Svar på medborgarförslag från Karl-Axel Ledung, Föllinge, om resevärdar
vid länstrafiken (LS/143/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Karl-Axel Ledung m fl har till landstinget lämnat ett medborgarförslag om att inrätta resevärdar,
som kan serva med ledsagning mm i samband med resa på länstrafikens bussar. Förslagsställarna
hemställer om följande:
1. Beakta behovet av resevärdar i samband med att budgeten för 2008 fastställs.
2. Då kollektivtrafiken upphandlas ska landstinget upprätta avtal med lokala utförare av
ledsagning.
3. Resevärdar finns vid alla buss- och tågstationer i länet.
4. Landstinget inrättar en servicepool av resevärdar.
5. Sjukhus och stora vårdcentraler också förses med resevärdar.
6. Landstinget via olika kanaler medverkar till att ett nationellt telefonnummer för ledsagning
inrättas.
I medborgarförslaget skriver man också om befintliga resevärdar med anställning som plusjobbare och att dessa skulle försvinna vid årsskiftet. I Jämtland har länstrafiken inte haft några
resevärdar anställda. Om det i övrigt funnits resevärdar har de varit anställda i Vägverkets regi.
Medborgarförslaget togs upp på landstingsfullmäktige 2008-11-05, § 182. Beslutet blev att
återremittera ärendet.
Den 3 december 2009 träder en ny EG-förordning i kraft som reglerar rättigheter och skyldigheter
för tågresenärer. Regeringen avsätter särskilda medel för att under åren 2009 - 2010 påskynda
arbetet med att tillgänglighetsanpassa den statliga infrastrukturen inom järnvägssektorn. Banverket
som förvaltar plattformarna och Jernhusen AB som äger många stationsfastigheter arbetar för att
gemensamt bygga upp ett system för assistans. En utredning har tillsatts för att bl.a. se över hur
passagerarnas rättigheter i kollektivtrafiken, inklusive färdtjänst och annan särskild kollektivtrafik
kan stärkas i den svenska lagstiftningen. I avvaktan på denna utredning föreslås att medborgarförslaget avslås.
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BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Karl-Axel Ledung, Föllinge, om resevärdar vid länstrafiken
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 84 Svar på medborgarförslag från Christer Berkö, Frösön om att lösa
sjukvårds-/tandvårdsfrikort utan registreringar i högkostnadskort
(LS/1482/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Christer Berkö har till landstingsfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag om att den som tror sig
komma upp i högkostnadsskyddets nivå, direkt ska kunna lösa ett frikort. Syftet med förslaget är att
förenkla hanteringen både för den enskilde och för landstinget.
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tolkning av hälso- och sjukvårdslagens § 26a,
skall en patient först ha erlagt vårdavgifter innan frikort skrivs ut. Patient skall inte i förväg erlägga
vårdavgifter. Jämtlands läns landsting följer SKL:s tolkning av lagen och tillåter inte förköp av
frikort. Konsumtionen av öppenvårdsbesök kan också förväntas öka när patienten inte erlägger
någon avgift vid själva besöket.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Christer Berkö om att lösa sjukvårds-/tandvårdsfrikort utan registrering i
högkostnadskort.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 85 Information
31 mars
Regional utveckling inkl internationella frågor, nuläget och utveckling (Jan Rönngren, Ingrid
Printz)
Revisionsrapporter: IT-säkerhet och loggkontroller samt Förebyggande patientsäkerhetsarbete
(Mona Nyberg och Lennart Ledin, Ulf Rubensson, Jan-Olov Undvall)
Patientsäkerhetsarbete (Karin Strandberg Nöjd)
Patientenkät och vårdbarometern (Anna Kerstin Lejonklou)
Omställningsarbetet (Anders Wennerberg)
Likviditetsrapport samt aktuella ärenden (Annika Jonsson)
Hälso- och sjukvård: Cancerstrategi och cancerriktlinjer, Hjärtriktlinjer, Strokesjukvård,
Diaibetessjukvård (Karin Strandberg Nöjd och Ewa Lundgren, Tommy Renström, Lisbet
Gibson)
Personalbokslut 2008 (Björn Ahlnäs, Annika Sörensdotter, Annie Åsén, Karin Antonsson, Eva
Olofsson, Angela Alverlind)
1 april
Patientens rätt (Ingela Jönsson)
Revisionsrapport om operationsverksamheten (Konsult Anna M Roland, AMR, Lidingö)
Operationsverksamheten, nuläge (Ingalill Persson, Elsa Galli, Ewa Lundgren)
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