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§ 28
Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
§ 29
Landstingsdirektörens rapport
Snabbrapport
Resultatet visar -12 mkr. Däri ingår omstruktureringskostnader på +24 mkr.
Område medicin
Informeras om pågående analysarbete av medicinklinikens underskott.
Vårdgarantin
På nationell nivå måste ca 30 % av patienterna vänta mer än 3 månader på behandling. De flesta
föredrar dock att få sin vård i hemlandstinget och vänta på behandling.
Inom Jämtlands läns landsting har väntetiderna minskat inom gynekologi och ortopedi medan
väntetiderna ökat inom kirurgi.
§ 30
Yttrande över revisionsrapporten Skriftlig vårdinformation m m till patienter och medborgare
(LS 1073/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har granskat landstingets informationsverksamhet avseende hur informatörerna i
organisationen nyttjas och hur skriftlig information till patienter och medborgare utformas och
förmedlas.
Förslag till yttrande har utarbetats av informationsenheten.
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BESLUTSUNDERLAG
Yttrande avseende Granskningsrapport; skriftlig vårdinformation m m till patienter och
medborgare
Revisionens granskningsrpport
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingdirektörens förslag.
§ 31
Yttrande över revisorernas skrivelse Rett Center - bemanningsfrågor (Jll LS/1244/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har i skrivelse till landstingsstyrelsen redovisat iakttagelser om
bemanningen mm av verksamheten vid Retts center.
Utifrån dessa iakttagelser begär revisorerna svar på ett antal frågor. Förslag till yttrande har
upprättats.
BESLUTSUNDERLAG
Revisorernas skrivelse 2005-12-20
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till landstingets revisorer.
YRKANDE
Nina Fållbäck-Svenson yrkar att sammanfattningen skall flyttas till inledningen av yttrandet med
följande tillägg:
Landstingsstyrelsen anser dock att det är av största vikt att alla verksamheter som drivs i landstingets regi följer landstingets personal- och lönepolicy. Vår ambition är därför att åstadkomma en
bättre följsamhet i det fortsatta utecklingsarbetet vid Rett Center.
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PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordförande ställer proposition på Nina Fållbäck-Svensons tilläggsyrkande och finner yrkandet
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Utarbetat yttrande avges till landstingets revisorer med ovan antaget tillägg.
§ 32
Landstingsdirektörens uppdrag m m (LS 1245/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har i skrivelse 2005-12-20 lämnat synpunkter på styrelsens preciserade uppdrag till landstingsdirektören. Ett förslag till svar har upprättats inom sekretariatet.
Revisorernas synpunkter leder till förslag på justeringar i Landstingsdirektörens uppdrag enligt vad
som framgår av nedanstående förslag till beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Revisorernas skrivelse 2005-12-20.
Upprättat förslag till svar 2006-02-02.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Svar till revisorerna lämnas i enlighet med upprättat förslag.
2. Ansvaret för tjänstemannastödet till fullmäktigeberedningarna förtydligas genom ett tillägg i 4.
under landstingsdirektören har ansvar för (landstingsstyrelsens beslut 2005-10-27, § 151) på
följande sätt:
tjänstemannaberedningen av de ärenden som skall behandlas av landstingsstyrelsen och dess
underordnade organ och av fullmäktigeberedningarna. Ansvaret innebär . skall behandlas.
3. Bestämmelsen i uppdraget om firmateckning upphävs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 33
2005 års uppföljning till Socialstyrelsen av överenskommelser om primärvård, äldrevård och
psykiatri (LS 1113 /2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Med den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:
149, bet. 2000/01:SoU5, rskr. 2000/01:53), påbörjades en omfattande satsning för att stärka
primärvård, äldrevård och psykiatri. För att stimulera utvecklingen har handlingsplanen omfattat tre
centrala delar: utvecklingsavtal, resurstillskott och uppföljning. Sveriges landsting och kommuner har i
samband med genomförandet av den nationella handlingsplanen fått ett ekonomisk tillskott på
närmare nio miljarder kronor under åren 2001-2004.
Det utvecklingsavtal som legat till grund för handlingsplanen löpte ut vid årsskiftet 2004/2005
och handlingsplanen avslutades därmed. Staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet var eniga om att det är viktigt att det positiva utvecklingsarbete som påbörjats med
handlingsplanen får fortsätta även kommande år. Parterna var mot bakgrund av detta överens
om att två nya överenskommelser tecknades om inriktning för det fortsatta arbetet. En överenskommelse avser primärvård och äldrevård samt en överenskommelse om psykiatri. De nya
överenskommelserna gäller för åren 2005 - 2007. De medel som 2004 tillfördes det generella
statsbidraget med hänvisning till den nationella handlingsplanen ligger från och med 2005 kvar
med samma fördelning mellan kommuner och landsting, d v s 70 procent till landstingen och 30
procent till kommunerna.
Landstingsfullmäktige fastslog den 26 november 2002 den lokala handlingsplanen för hälso- och
sjukvården i Jämlands läns landsting 2003-2005. Budgetmedel anslogs och uppgick till totalt 40
mkr fördelat på primärvården 28,9 mkr och psykiatrin 11,1 mkr. Fr o m år 2005 fördelades
primärvårdens andel i kapiteringsersättningen till verksamhetsområdena.
En kraftsamling i landstingen skall ske för att främja utvecklingen på de områden där Socialstyrelsens uppföljningar visat att ytterligare åtgärder behövs. När det gäller utveckling av läkartätheten i primärvården så finns behov av ytterligare utvecklingsåtgärder. Möjligheten för medborgarna att välja fast läkarkontakt, utvecklingen av mångfald av vårdgivare, samverkan mellan
vårdgivare samt situationen för äldre med psykisk ohälsa är också viktiga områden för den fortsatta
handlingsplanen.
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att på nationell nivå följa upp och utvärdera den nationella
handlingsplanen. Det åligger respektive landsting att fortsätta att följa upp de lokala handlingsplaner som de utarbetade år 2001. Landstingen skall senast den 1 mars 2006 respektive 2007
redovisa till Socialstyrelsen hur de lokala handlingsplanerna har genomförts samt vilka resultat som
har uppnåtts. Därutöver skall landstingen senast den 30 september 2007 till Socialstyrelsen redovisa
en samlad bedömning av resultatet och utvecklingsinsatserna samt hur intentionerna i överenskommelserna har uppfyllts. Socialstyrelsen har utarbetat en struktur för vilka frågor man önskar
besvarade senast den 1 mars 2006. Landstingets svar följer denna uppställning.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingets uppföljning av 2005 års överenskommelse om primärvård, äldrevård och psykiatri
godkänns och avges till Socialstyrelsen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag med redaktionella ändringar. Landstingsstyrelsen delegerar till
ordföranden att avge yttrandet efter gjorda ändringar.
§ 34
Ettårigt projekt med ortopedläkare i primärvården i Åre (LS 148/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Verksamhetschefen för primärvården i Åre har i samverkan med verksamhetschefen för område
ortopedi inkommit med en projektplan med syfte att avlasta sjukhusets ortopedklinik genom att
ha remissmottagning för patienter från västra Jämtland inom primärvården.
Målet är att på primärvårdsnivå göra ortopediska specialistbedömningar och att färdigbehandla
de ortopedpatienter i primärvården som inte är i behov av specialistvårdens operativa resurser.
Vidare skall remisskriterier utvecklas och fastställas för ortopedpatienter som behöver remitteras
vidare. Remisskriterierna kommer att gälla hela primärvården.
Förslaget bygger på att en specialistläkare i ortopedi projektanställs på 50 % inom verksamhetsområdet Åre under tiden 2006-03-01--2007-02-28 till en kostnad om 500 tkr. Medel för
projektet får täckas genom omdisponering från anslaget för privata vårdgivare, då en av länets
privatpraktiserande ortopedspecialister som haft vårdavtal med landstinget avvecklat sin
verksamhet fr o m år 2006.
Försöket skall utvärderas efter 2006-12-31 och reodvisas före projekttidens utgång.
Hänsyn till ovanstående skall tas när produktionsmåtten beräknas för intraprenaden i Åre.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
En specialistläkare i ortopedi projektanställs på 50 % inom Åre verksamhetsområde under tiden
2006-03-01--2007-02-28 med uppdrag att avlasta ortopedekliniken i enlighet med upprättad
projektplan.
Medel omdisponeras från anslaget för privata vårdgivare till verksamhetsområde Åre med 415 tkr
för år 2006 och med 85 tkr för år 2007.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

LANDSTINGSSTYRELSEN

2006-02-22

7 (19)

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 35
Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting om nationell influensavaccinupphandling (Jll LS/69/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att landstingen centralt, via Stockholms läns
landsting, omgående påbörjar ett arbete för att samordna sin upphandling av vaccin vid normalår
och fågelinfluensapandemi enligt förslag i skrivelse A 05:80.
Detta arbete är redan inlett. En träff med inblandade ägde rum den 27 januari på Sveriges
Kommuner och Landsting i Stockholm. Upphandlings enhetschef, Anders Wennerberg, deltog
som landstingets reprersentant och som ordförande i Landstingsnätverket för Upphandling (LfU).
Stockholms läns landsting har påbörjat förberedelserna för upphandlingen och träffen den 27
januari gav ytterligare upplysningar för dem att arbeta med. En preliminär ytterligare träff är
planerad till den 4 april.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Jämtlands läns landsting följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 36
Socialstyrelsens verksamhetstillsyn (juni 2005) avseende rutiner för remisshantering - redovisning
av resultat och genomförda åtgärder inom berörda verksamheter (LS 1131/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Socialstyrelsen genomförde i juni 2005 en verksamhetstillsyn avseende rutiner för remisshantering i vissa verksamheter inom Jämtlands läns landsting. Resultatet finns redovisat i en
rapport från Socialstyrelsen (Tillsynsåterföring, artikelnr 2005-109-349) samt i separata
skrivelser från Socialstyrelsen till respektive berörda verksamheter. Tillsynen omfattade
följande verksamheter:
Område Akutvård - akutmottagningen
Område Barn/Kvinna - barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
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Folktandvården - Frösö Strand
Område HIÖÖ - ögonkliniken
Område Kirurgi
Område Ortopedi
Primärvården - Lugnvik HC
Primärvården - Zätagränd HC
Område Psykiatri
Specialisttandvården, Östersunds sjukhus
En sammanställning av tillsynens resultat samt genomförda åtgärder inom respektive verksamhet har redovisats i tjänstepromemoria.
BESLUTSUNDERLAG
Socialstyrelsens rapport 2005-109-349 Remisshantering - Verksamhetstillsyn i Jämtlands läns
landsting .
Tjänste-PM LS/1131/2005 Sammanställning av resultat och åtgärder
.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Redovisningen godkännes.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 37
Ekonomiskt stöd till Enduro VM 2006 (LS 1135/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fältjägarna Enduro förening kommer att arrangera den första VM-tävlingen som genomförs på
underlaget snö. VM-tävlingen pågår i två dagar den 18 - 19 mars 2006 och antalet tävlande är 120.
Fältjägarna Enduro förening framställer en önskan att landstinget i Jämtland bidrar med
sjukvårdsresurser utan kostnad för Enduro föreningen, d v s sponsrar en del av arrangemanget.
De resurser som föreningen efterfrågar har en kostnad för landstinget på cirka 210 000 kronor.
I Jämtlands län anordnas många tävlingar som har anspråk på stöd och resurser från landstinget.
Under 2006 planeras tävlingar i isracing, speedway, snöskoter, snowrally, rally, folkrace, rallycross
och motorcross. Sammanlagt omkring 20 tillfällen. Det förekommer även en del andra tävlingar av
olika slag i skidbackarna under våren. Vid alla dessa tävlingar finns det sjukvårdspersonal på plats
och arrangörerna står för denna kostnad. De flesta tävlingar skaffar personal via privata företag, där
läkaren tar medicinskt ansvar för den personal som de har till förfogande och där all betalning till
personalen går via den privata läkarfirman.
Justerandes sign
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Akutområdet brukar låta arrangörerna hyra en ambulans utan personal för 500 kr per dag, vilket i
sig är en form av stöd eftersom kostnaden är högre.
Akutområdet har ingen möjlighet att medverka vid finansiering av tävlingar och det ingår ej
områdets uppdrag.
Der är viktigt att renodla vad som är landstingets uppdrag vid olika typer av tävlingsarrangemang
och landstingsdirektören bör få i uppdrag att utreda kriterier för eventuella bidrag i dessa
sammanhang.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget lämnar inget ekonomiskt stöd till Enduro VM 2006.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar att landstinget ställer upp med resurser för Enduro VM 2006 den 18 - 19
mars kl 7.00 - 17.00 i form av 2 ambulanser med personal, 2 läkare och 4 sjuksköterskor.
Robert Uitto och Nina Fållbäck-Svenson yrkar bifall till landstingsdirektörens förslag.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Jan-Olof Dahlins yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Jan-Olof Dahlin till förmån för eget yrkande.
§ 38
Informationsstrategi för Jämtlands läns landsting (LS 129/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Informationsenheten har tagit fram en informationsstrategi som ska
- möjliggöra ett effektivt och målinriktat informations- och kommunikationsarbete inom Jämtlands
läns landsting
- tydliggöra ansvar och befogenheter
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- underlätta prioriteringar inom kommunikationsområdet
BESLUTSUNDERLAG
Informationsstrategi
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Informationsstrategin antas.
YRKANDE
Bernt Söderman yrkar att ärendet skall återremitteras.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ärendet återremitteras.
§ 39
Reviderat reglemente för Jämtlands läns handikappråd (LS 1213/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Reglementet för länets handikappråd (LHR) har funnits oförändrat sedan årsskiftet 2000-2001.
Inför kommande mandatperiod 2007- 2010 föreslås vissa förändringar. Antalet ledamöter reduceras
från 19 till 15 personer. Brukarråden frikopplas från LHR. I stället får handikapporganisationerna
utse 7 ledamöter (1 från De Handikappades Riksförbund DHR, 1 från Synskadades Riksförbund
samt 5 från Handikappsamverkan HSV, samtliga verksamma som länsföreningar alt paraplyorganisation för länsföreningar). Tidigare representation från de olika huvudmännen kvarstår samt
möjligheten att adjungera sakkunniga till rådet. Att följa hjälpmedelsutvecklingen i länet ingår
fortsatt som en av målsättningarna.
Förändringarna har diskuterats i LHR och vid Handikappsamverkans ordförandemöte under
hösten.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till reviderat reglemente för Jämtlands läns handikappråd LHR.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat förslag till reviderat reglemente antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 40
Upphandling av driften vid hälsocentral i Hammerdal (LS 619/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2005-11-29--30, § 206, att Hammerdals
distriktssköterskemottagning uppgraderas till hälsocentral och att hälsocentralen skall bedrivas i
alternativ driftform. Detta innebär att den egna verksamheten inte får lägga anbud i samband med
upphandlingen av verksamheten. Uppgradering till hälsocentral gäller endast om verksamheten
bedrivs i alternativ driftform.
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2005-12-15, § 196, uppdrogs till landstingsdirektören att
utarbeta ett förfrågnings-/upphandlingsunderlag för upphandlingen. Detta har upprättats inom stab
ekonomi samt utvecklings- och upphandlingsenheten inom landstingsservice.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Upphandling av driftsentreprenad för en hälsocentral i Hammerdal görs enligt upprättat
förfrågningsunderlag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
§ 41
Beställning av länstrafik 2006/2007 (LS 200/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Ett nytt ägaravtal för länstrafiken trädde i kraft den 1 januari 2005. Den ansvarsprincip som det
bygger på är att landstinget tar ansvar för den länsgränsöverskridande trafiken (interregional) och
trafik som binder samman länet (regional), medan kommunerna tar ansvar för trafik inom
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respektive kommun (lokal), hit räknas förutom linjelagd trafik även anropsstyrd trafik och
Plustrafik.
Ägarbidragen fördelas så att de direkta trafikintäkterna och trafikkostnaderna för den interregionala
och regionala trafiken tillfaller landstinget och för den lokala trafiken respektive kommunen,
ägare . Riktade statsbidrag fördelas på respektive linje och tur. Godsintäkter och kostnader samt
gemensamma inräkter och kostnader belastar landstinget.
Landstinget och kommunerna anger vilket ekonomiskt utrymme som finns för kollektivtrafiken
i respektive budget
Landstinget och kommunera lämnar en trafikbeställning till Länstrafiken
Länstrafiken samordnar beställningarna och utformar ett trafikförslag
Landstinget och kommunerna får därigenom en tydlig roll som beställare av trafik och Länstrafiken
en tydlig roll som utförare av trafiken. I Länstrafikens uppdrag ingår att samordna, utveckla,
planera, upphandla, marknadsföra och sälja trafiken. Landstingets beställning av länstrafik framgår
av Trafikförsörjningsplan 2006/2007, sidorna 22 - 51.
Kostnaden för trafiken uppgår till preliminärt 52,4 mkr som landstingsfullmäktige beslutat i
samband med landstingsplanen för år 2006.
BESLUTSUNDERLAG
Trafikförsörjningplan 2006/2007.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget beställer länstrafik enlighet med utarbetad trafikförsörjningsplan för 2006/2007.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar följande ändring i beslutet, som skall ha följande lydelse: Landstinget
beställer länstrafik vad avser landstingets ansvar i enlighet med utarbetad trafikförsörjningsplan för
2006/2007.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstinget beställer länstrafik vad aver landstingets ansvar i enlighet med utarbetad
trafikförsörjningsplan för 2006/2007.
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§ 42
Remiss: Folkhälsopolitisk rapport 2005 (LS/1059/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på Folkhälsopolitisk rapport 2005. Då
rapporten är gedigen och omfattande väljer landstinget att kommentera några förslag i detalj och i
övrigt lägga strukturella synpunkter.
Landstinget har som övergripande vision God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
och folkhälsoperspektivet är därmed en naturlig del i landstingets arbete, där alla landstingets
verksamheter strävar efter att ha hela människan i centrum. I arbetet med att förverkliga den
länsgemensamma folkhälsoplanen har varje hälsocentral 100 kronor per invånare till
folkhälsoarbete, och fullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras.
I landstingets årsbokslut följs verksamheten upp bland annat genom indikatorer framtagna i
nätverket Hälsofrämjande sjukhus.
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har utarbetat ett förslag till yttrande och berett
ärendet 2006-02-01, § 3.
FOLKHÄLSOBEREDNINGENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Socialdepartementet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDEN
Nina Fållbäck-Svenson yrkar följande ändringar och tillägg:
Sista stycket sid 1/första stycket sid 2 stryks.
Första stycket under rubriken En kunskapsfylld rapport styrks.
Delaktighet och inflytande i samhället är viktigt (resten stryks). Texten ändras och ska ha
följande lydelse: Jämtlands läns landsting anser att delaktighet och inflytande är ett viktigt
målområde. Det finns stora skillnader i möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället
mellan lön och sociala grupper. Sådana skillnader kan man också finna i glesbygd, vaför det
finns skäl att överväga generella insatser inom detta målområde.
Ja till förslag om frihet från könsrelaterat våld (resten stryks). Från andra meningen dels ny
lydelse: Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer är ett allvarligt
inom folkhälsopolitiken
(resten styrks). Tillägg: Det finns också anledning att studera och redovisa våld i samhället i
stort, inte minst med anledning av de höga samhällskostnader som det medför.
Nej till förslag myndighetsnivån. Förslaget
avvisas bestämt av Jämtlands läns landsting.
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Folkhälsa är politik, vilket innebär att prioriteringar inom folkhälsoområdet ska göras av
folkvalda (resten av meningen stryks). Meningen Eftersom budskap stryks. Nästa mening
ska ha följande lydelse: Jämtlands läns landsting väkomnar därför en samordning inom den
statliga regional myndighetsnivån .
Ändrad rubrik till Kostnadsfri vaccination mot influensa för alla personer över 65 år .
Efterföljande mening ska ha följande lydelse: Att införa kostnadsfri vaccination mot influensa
för alla personer över 65 år är ett förslag som Jämtlands läns landsting stödjer. Sista meningen i
stycket ska ha följande lydelse: Om förslaget genomförs bör det dock åtföljas av ekonomiska
medel från staten.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Nina Fållbäck-Svensons tilläggs- och ändringsyrkanden och
finner dessa antagna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Utarbetat yttrande avges till Socialdepartementet med antagna ändringar och tillägg .
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Bernt Söderman, Marianne Larm-Svensson, JanOlof Andersson och Börje Frisk till förmån för folkhälsoberedningens förslag till yttrande.
§ 43
Anmälan av inkomna och utsända handlingar (LS 3/2006)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 44
Landstingsdirektörens anmälan av beslut i enlighet med landstingsstyrelsens delegationsordning
(LS 4/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2002-12-19, § 141, skall beslut
som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 45
Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet NMD, Norrlands Musik- och dansteater
(LS 23/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Norrlands Musik- och dansteater har den 7
december 2005, efter beredningen i styrelsen, beslutat föreslå huvudmännen ett nytt namn för
förbundet. Det föreslagna nya namnet är Norrlands nätverk för Musikteater och Dans. (NMD).
Motivet till namnbytet är att betona att verksamheten bedrivs genom nätverk för samarbete och
turnéer och inte är en producerande teaterinstitution.
Konsekvensen av beslutet innebär en förändring av § 3 i gällande förbundsordning för kommunalförbundet och får följande lydelse:
§ 3 Benämning och säte
Förbundet benämnt Kommunalförbundet Norrlands nätverk för Musikteater och Dans
(NMD) och har sitt säte i Umeå.
I övrigt sker ingen förändring i förbundsordningen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige
Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet NMD, gällande § 3 om namnbyte godkänns.
Det nya förbundsnamnet blir Kommunalförbundet Norrlands nätverk för Musikteater och Dans
(NMD) och har sitt säte i Umeå.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 46
Rett Center (LS 166/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Rett Center bildades 1995 med hjälp av statliga stimulansmedel. Från 1998 till och med 2000
finansierades verksamheten med landstingsbidrag och patientavgifter. Rett Centers organisatoriska
tillhörighet ändrades 2001 till att vara direkt underställd sjukhusdirektören. 2001 och 2002 finansierades verksamheten med dagmarmedel och medel från samverkansnämnden för norra sjukvårdsregionen.
En enig riksdag och regering har beslutat att Rett Center från och med den 1 januari 2003 ska vara
en statligt finansierad nationell resurs och medicinsk riksspecialitet för patienter med Rett syndrom
en sällsynt och mycket svår utvecklingsneurologisk störning som till 99 % drabbar flickor/
kvinnor. Det är unikt att en medicinsk riksspecialitet placeras utanför ett universitetssjukhus samt
att verksamheten långsiktigt finansieras av staten. Verksamheten finansieras således inte med
landstingsbidrag utan har ett statsbidrag på 7 miljoner kronor per år och i övrigt finansieras
verksamheten huvudsakligen med patientavgifter från de landsting som remitterar till Rett center.
Staten har gett Jämtlands läns landsting i uppdrag att på nationell nivå svara för att patienter med
Rett syndrom i Sverige ges möjlighet att få tillgång till insatser av hög kvalitet, utifrån denna patientgrupps speciella förutsättningar. I uppdraget ingår att för denna lilla högt prioriterade patientgrupp säkerställa tillgången till högspecialiserad vård av hög kvalité nu och i framtiden. Den vård
och behandling som ges vid Rett Center är anpassad till patientgruppens speciella behov och förutsättningar såväl vid vistelse vid centret som på hemorten.
Som nationell resurs för Rett syndrom ger Rett Center stöd till de lokala och regionala resurser, som
är av avgörande betydelse för det vardagliga livet för personer med Rett syndrom. Genom att
tillhandahålla den lokala nivån den samlade kunskapen från nationell nivå, kan den som har Rett
syndrom i Sverige få tillgång till samlad och aktuell kunskap och erfarenhet om Rett syndrom invävd i det lokala arbetet. Det nationella centret bildar en vårdkedja med lokala och regionala resurser. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med Föreningen för Rett syndrom i Sverige (RSIS). En
utveckling mot att öppna Rett Centers verksamhet för patienter från hela Norden pågår. Nordiska
ministerrådet har nyligen beviljat Rett Center medel och gett uppdrag att kartlägga förutsättningarna för en nordisk utveckling.
De speciella förutsättningar som redovisats ovan medför att det är viktigt med stark koppling till
den politiska ledningen för landstinget, dels för att den politiska ledningen ska kunna följa upp att
uppdraget från staten fullföljs och dels för att kunna ge verksamheten det stöd och ledning som
behövs i den fortsatta utvecklingen. Det är också viktigt att brukarorganisationerna och staten har
insyn i och möjligheter till påverkan på verksamheten.
Landstingsfullmäktige bör därför inrätta en nationell samverkansgrupp för utveckling och insyn på
övergripande nivå av Rett centers verksamhet. I gruppen bör ingå lanstingsstyrelsens ordförande två
ledamöter ur landstingsfullmäktige, en vårdpolitiker på nationell nivå, gärna minister, ordföranden i
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patientföreningen RSIS, en internationell företrädare för behandlande kliniker samt Rett centers
verksamhetschef.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget inrättar en nationell samverkansgrupp för utveckling och insyn för Rett Center.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utse ledamöter i gruppen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 47
Tågfordon till Mittnabo (LS 32/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Rikstrafiken bedriver idag tågförbindelse mellan Östersund och Sundsvall (Mittlinjen). Trafiken är
upphandlad och utförs med tåg tillhandahållna av Rikstrafiken. Rikstrafiken förbereder för närvarande upphandling av trafiken inför kommande avtalsperiod, som påbörjas den 1 juli 2007.
Länstrafiken i Jämtlands län AB och Länstrafiken i Västernorrlands län AB önskar att trafiken
bedrivs med nyare, modernare och fräschare fordon än vad Rikstrafiken kan tillhandahålla.
Länstrafikbolagen vill därför anskaffa och tillhandahålla var sitt nytt s.k. Reginatåg till linjen.
För anskaffningen av tåg finns möjlighet att anlita AB Transitio, som ägs enbart av trafikhuvudmän,
och är ett bolag avsett för att hjälpa trafikhuvudmännen i dessa frågor. Transitios huvuduppgift är
att anskaffa tåg och hyra ut dessa till delägarna i bolaget samt svara för tungt underhåll av tågen.
Transitio innehar ramavtal och optioner på nya regionaltåg. Genom Transitio kan trafikhuvudmännen samordna upphandling, söka standardisera kravspecifikationer och på så sätt enas kring
större upphandlingar. Länstrafiken har redogjort för två alternativ till anskaffning av fordon.
A) Fullt medlemskap i Transitio. Detta alternativ förutsätter att landstinget går i solidarisk borgen
för Transitios samtliga förpliktelser som avser bolagets finansiering av fordon samt ingår ett regressavtal som reglerar borgensåtagandet mellan borgensmännen, som samtliga är landsting i detta fall.
B) Hyra av befintliga fordon utan medlemskap i Transitio. Detta alternativ förutsätter dels att det
finns fordon för uthyrning och dels att Transitios styrelse beslutar att tillåta långsiktiga uthyrningar
till annan än aktieägare.
Anskaffande av de föreslagna tågen för Mittlinjen medför ökade kostnader för länstrafiken årligen
med 3,2 mkr för alternativ A, förutsatt att befintligt tåg finns ledigt för övertagande, och 3,6 mkr
för alternativ B. Kostnaden för alternativ B blir således ca. 400 000 kronor högre per år jämfört med
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alternativ A. Om nytt tåg måste införskaffas enligt alternativ A blir kostnaden för detta alternativ
sannolikt högre.
Länstrafiken förordar i första hand alternativ B. Frågan behandlas av Transitios styrelse 2006-02-17.
Om detta alternativ inte kommer till stånd vill Länstrafiken att landstinget nu beslutar att alternativ
A får tillämpas för att inte fördröja upphandlingen av trafiken. I upphandlingen behövs uppgift om
vilka fordon som ställs till entreprenörernas förfogande för trafiken.
Alternativ A förutsätter solidarisk borgen av landstinget för samtliga Transitios nuvarande och
framtida förpliktelser enligt leasingavtal, kreditavtal och andra finansieringsrelaterade åtaganden
avseende spårfordon som Transitio har ingått eller kommer att ingå. Solidarisk borgen (proprieborgen) innebär att landstinget går i borgen för Transitios åtagande såsom för en egen skuld. Regressrätt innebär att den eller de borgensmän som fått träda in och betala bolagets skulder har rätt att
vända sig till övriga borgensmän för att få betalning från dem med deras respektive andelar av beloppet. Solidarisk borgen med regressavtal måste tecknas av alla befintliga och kommande ägare i
Transitio. Regressrättens omfattning och reglering ingår i aktieägaravtalet som ingås av Länstrafiken
AB. I regressavtalet, som tecknas av landstingen som borgensmän, finns en väsentlig bestämmelse
som förändrar regressansvaret mellan borgensmännen. Respektive borgensmans ansvar ska vara
begränsat till den andel som svarar mot de spårfordon som utnyttjas inom bolagsmannens eget
trafikområde, dvs. de tåg som beställts av Länstrafiken för att tillhandahållas för trafik inom Länstrafikens verksamhetsområde.
Det föreligger inget formellt hinder för landsting att gå i solidarisk borgen för Transitio, då det sker
för länsinvånarnas bästa. Nackdelen är att borgensåtagandet gäller till dess att fordonet skrotas eller
övertas av annan part eller att befrielse från borgen ges av den som har fått borgen, d v s den som
lånar ut pengarna till finansieringen.
Länstrafiken har begärt att borgensutfästelsen skall vara utan beloppsbegränsning, eftersom Transitios behov av finansiering nu bedöms överstiga 8 miljarder kronor. En process har påbörjats för att
begränsningen skall tas bort för samtliga borgensmän. Eftersom en borgensförbindelse utan
beloppsbegränsning kan öka risken för landstinget i förhållande till övriga borgensmän bör landstinget inte nu ingå borgen utan beloppsbegränsning utan ansluta sig till den process som påbörjats
och ta bort beloppsbegränsningen samtidigt som andra landsting och regioner gör det.
BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från Länstrafiken i Jämtlands län AB, inkommen 2006-01-10
Förslag till borgensutfästelse 2006-02-06
Förslag till avtal om reglering av regressrätt
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Länstrafiken i Jämtlands län AB får i uppdrag att anskaffa ett tåg för Mittlinjen. I första hand
skall anskaffning ske enligt alternativ B. Går inte det alternativet att genomföra gäller :
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2. Länstrafiken i Jämtlands län AB får förvärva 1 000 aktier i AB Transitio till ett pris om 100 kr
per aktie. Finansieringen av aktieköpet sker genom Länstrafiken i Jämtlands län AB.
3. Landstinget tecknar avtal om borgensutfästelse och regressrätt enligt förslag till borgensförbindelse och avtal om reglering av regressrätt.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar att landstinget inte ingår något borgensåtagande annat än där det finns en
tydlig beloppsbegränsning som motsvarar värdet av eventuella avtal som Länstrafiken i Jämtlands
län ingår.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på punkt 1 i landstingsdirektörens förslag och finner förslaget
antaget.
Ordföranden ställer proposition på punkt 2 i landstingsdirektörens förslag och finner förslaget
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande och på punkt 3 landstingsdirektörens
förslag och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 48
Information
Under förmiddagen informerades om:
Försäljning av landstingshuset - lägesrapport (Jens Carlsson)
Borgensåtagande för anskaffande av Tågfordon till Mittnabo (Bo Fredriksson, Transito och Nils
Harvard, Länstrafiken)
Förslag till Regionalt samverkansorgan (Tomas Palmgren)
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