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§ 81
Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Initiativärende om hörselvård tas upp som extra ärende.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 82
Landstingsdirektörens rapport
Inköp av ny magnetröntgenkamera
En utredning har gjorts om reinvestering av en MR-kamerna eftersom den nuvarande utrustningen
är uttjänt både medicinskt och tekniskt. Olika alternativ/kostnader redovisas av röntgenöverläkare
Flemming Mörk-Petersen. (Utredning och kostnadssammanställning läggs ut i styrelsekonferensen).
Avtal med f d landstingsdirektör
Tommy Renström redogör för den kompromisslösning av avtalet som gjorts med f d landstingsdirektören Charlotte Wäreborn Schultz efter förhandlingar mellan Naturvetareförbundet och
Sveriges Kommuner och Landsting. Det nya avtalet innebär minskade kostnader för landstinget
med 900 tkr i jämförelse med det ursprungliga avtalet.
Snabbrapport 2006-03-30
Landstingsdirektören har gett områdena i uppdrag att styra verksamheten så att budgeterat resultat,
12,1 mkr, nås.
§ 83
Yttrande och åtgärdsförslag avseende revisionsrapport Vajsing i vården - granskning av
avvikelserapportering (Jll /224/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har på uppdrag av landstingets revisorer granskat hur avvikelserapportering
tillvaratas i patientsäkerhetsarbetet.
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Yttrande med förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporten har utarbetats.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande med åtgärdsförslag avges till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 84
Yttrande över EU:s grönbok om psykisk hälsa (LS 70/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har inbjudits lämna synpunkter på EU:s grönbok Förbättring av
befolkningens psykiska hälsa - Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen .
EU:s strategiska mål;
skapa en utveckling som leder till långsiktigt välstånd i EU,
stödja EU:s engagemang för solidaritet och social rättvisa och
märkbart förbättra livskvaliteten för EU:s befolkning
Regeringen önskar särskilt få synpunkter på avsnitten som handlar om behovet av en EU-strategi
för psykisk hälsa (avsnitt 5), finna lösningar - möjliga åtgärder (avsnitt 6), ett samrådsförfarande för
att utveckla en EU-strategi för psykisk hälsa (avsnitt 7) samt nästa steg (avsnitt 8) i grönboken
inklusive frågorna:
1. Vilken betydelse har befolkningens psykiska hälsa för EU:s strategiska mål
2. Kommer utvecklingen av en övergripande EU-strategi för psykisk hälsa att tillföra pågående och
planerade åtgärder ett mervärde, och är de prioriteringar som föreslås i avsnitt 5 relevanta?
3. Är de initiativ som föreslås i avsnitt 6 och 7 relevanta för att stödja samarbetet mellan
medlemsstaterna, främja integreringen av psykisk hälsa i hälsopolitiken och annan politik och i
berörda parters åtgärder och för att bättre förena forskning och politik som rör psykisk hälsa?
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
EU:s grönbok
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Socialdepartementet.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 85
Yttrande över Socialstyrelsens rapport Skillnaden i kostnader mellan olika typer av preventivmedel (LS 202/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Socialstyrelsens rapport Skillnader i
kostnader mellan olika typer av preventivmedel.
Rapporten redovisar gällande praxis hos landstingen för preventivmedelssubventioner. En lagändring föreslås som ger sjukvårdshuvudmannen möjlighet att avgöra subventionsgraden på olika
preventivmedel.
Förslag till yttrande har upprättas.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Socialdepartementet.
YRKANDE
Nina Fållbäck-Svenson yrkar följande ändringar i yttrandet:
De två första meningarna samt den nästa sista meningen i yttrandets sista stycket utgår
och följande stycken läggs till:
Om sjukvårdshuvudmännen skulle kostnadsbelägga spiraler och ej använda intäkter till ökad
subvention av p-piller till unga förloras medel i det förebyggande arbetet med att minska aborttalen.
Därmed riskeras i stället att landstingets kostnader ökar på grund av fler aborter.
Den sammanfattande bedömningen är att det är tveksamt om Socialstyrelsens förslag till lagändring
kommer att leda till de önskvärda effekterna, det vill säga färre oönskade graviditeter och billigare
preventvimedel för de unga.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på Nina Fållbäck-Svensons yrkanden och finner dessa antagna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Utarbetat yttrande avges till Socialdepartementet med ovan antagna ändringar.
§ 86
Yttrande över promemorian Utvisning m m av personer som av domstol har överlämnats till
rättspsykiatrisk vård (LS 209/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har av Socialdepartementet beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria.
Landstingsstyrelsen ser positivt på föreliggande förslag som tydliggör ärendegång och ansvar och har
därför inga avvikande synpunkter på remissens innehåll.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen har inga invändningar mot innehållet i promemorian.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 87
Angående avtal för Offerdals hälsocentral (Jll 349/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Från centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet har ett initiativärende inkommit
angående den omförhandling av gällande vårdavtal som pågår mellan landstinget och kooperativet
Offerdals hälsocentral ekonomisk förening.
Omförhandlingen påbörjades i juni 2005 med ambition att anpassa avtalets innehåll och
ersättningsmodell till den som gäller/skall gälla för övriga entreprenörer och så långt möjligt likna
det som gäller för landstingets egen verksamhet. Förslaget skall gälla fr o m 2006-01-01.
Momskompensation utbetalas med 6 % på erlagt belopp.
De ersättningar som särskilt diskuterats och där olika syn råder är ersättningen för administration
och datorkostnader samt hur den s k otrohetsersättningen kan komma att påverka verksamheten.
Administrationskostnaden i primärvården har fördelats utifrån faktisk kostnad och utgör ett
tilläggsanslag vid de hälsocentraler där administrationen är belägen. Detta medför att kostnaden i de
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olika kommunerna varierar mellan 20 - 87 kronor om den fördelas per invånare. Vid fördelning av
administrationsersättning till de externa entreprenörerna har en ersättning med 20 kr per invånare
fördelats. Ersättningen har bedömts vara lika oavsett vilken kommun som en entreprenör verkar i
och det bör finnas viss rationaliseringspotential i ett litet företag med korta beslutsvägar mm.
Beträffande datorkostnaderna har kooperativet sedan många år ett eget datorsystem, varvid
kostnaderna anges vara högre än för landstingets egna verksamheter. På sikt, troligen år 2008,
kommer kooperativet att kopplas till landstingets system VAS. Under åren 2006-2007 kommer
således kooperativets kostnader att överstiga motsvarande kostnader för övriga hälsocentraler.
Hur den s k otrohetsersättningen kommer att påverka verksamheten är i nuläget omöjligt att uttala
sig om. Tanken med denna ersättning har varit att den skall utgå till den verksamhet där besöken
sker och att verksamheterna skall anpassas därefter.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Initiativärendet anses därmed besvarat.
YRKANDE
Thomas Andersson, med instämmande av Anna-Britt Bromée, Börje Frisk och Jan-Olof Dahlin,
yrkar:
Att landstinget i samband med översyn av kapiteringsmodellen ser över ersättningen för
administrationen. Här bör man överväga en ersättningsmodell med en fast del och en rörlig del.
Att landstinget hjälper de entreprenader som finns inom landstinget med att tillhandahålla
utrymme för annonser på landstingets hemsida i samband med rekrytering av personal till
berörd verksamhet.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons m fl yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Initiativärendet anses besvarat.
2. I samband med översyn av kapiteringsmodellen ser landstinget över ersättningen för
administrationen. Här bör man överväga en ersättningsmodell med en fast del och en rörlig del.
3. Landstinget hjälper de entreprenader som finns inom landstinget med att tillhandahålla utrymme
för annonser på landstingets hemsida i samband med rekrytering av personal till berörd verksamhet.
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PROTOKOLLSANTECKNING
Lars-Olof Eliasson antecknar till protokollet: Jag stöder det yrkande som centerpartiet,
moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet lägger i ärendet.
§ 88
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
- underlätta prioriteringar inom kommunikationsområdet
BESLUTSUNDERLAG
Informationsstrategi
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Informationsstrategin antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 89
Hemställan om bidrag till Norrlandstingens Regionförbund 2006 (LS 300/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Norrlandstingens Regionförbund har inkommit med begäran om bidrag för verksamheten 2006 i
enlighet med beslut i förbundsordningen och enligt beslut i Förbundsdirektionen. I begäran
redovisas också verksamhetsplan för 2006.
Jämtlands läns landstings andel av idraget uppgår till 523 800 kr till förbundsveksamheten och
332 600 kr till Visare Norr, totalt begärs 856 400 kr. Anslag är beaktat i tilldelade medel i
Landstingsplan 2006.
Justerandes sign
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BESLUTSUNDERLAG
Norrlandstingens Regionförbunds begäran om bidrag för verksamheten 2006
Verksamhetsplan och budgetramar 2006
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Norrlandstingens Regionförbund beviljas anslag för år 2006 med 856 400 kronor.
2. Bidraget finansieras ur anslaget för riks- och regionsjukvård i Ledningsstab ekonomi.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 90
Sjuktransportsamarbetet inom Norrlandstingens Regionförbund (LS 499/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Förbundsdirektionen beslutade den 16 februari 2005 att göra en översyn av sjuktransportorganisationen i regionen omfattande sjukresor samt väg- och luftburna ambulanstransporter samt
att utse en särskild projektorganisation för detta uppdrag med en styrgrupp som består av
Norrlandstingens landstingsdirektörer.
Projektet arbetar med tidplanen att rapportera sina förslag till Förbundsdirektionen i juni 2006 och
att förslag till beslut föreläggs Förbundsdirektionen i september.
När det gäller upphandlingssamarbetet inom projektet behöver det påbörjas snarast för att hinna
bearbeta de avtal som har kortast tid tills de behöver upphandlas på nytt.
Det är angeläget att det regiongemensamma upphandlingsarbetet kan komma igång så tidigt som
möjligt. Styrgruppen anser det därför nödvändigt att resp landsting omgående tar ställning till
upphandlingssamarbetet.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänstepromemoria Sjuktransportsamarbetet inom Norrlandstingens regionförbund
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Regionens upphandlingskoordinator kommer att i samråd med nuvarande avtals ägare, samordna
avtalstider och verkställa upphandlingar i syfte att samordna dessa inom regionen. Landstinget ska
delta i detta samarbete avseende avtal .
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2. Landstinget ska använda regiongemensamt förfrågningsunderlag för upphandling av
entreprenörer för sjukresor m fl.
3. Landstinget ska delta i samordning av och mellan beställningscentralernas verksamhet i syfte att
effektivisera beställning, kostnader, administration av resor över landstingsgränser och mellan olika
transportslag.
4. Landstinget ska delta i regiongemensamt utvecklingsprojekt mellan SOS och landstingens
ambulansverksamhet i syfte att effektivisera och utveckla samverkan och utalarmering.
5. Under våren 2006 startas i länet ett projekt för att undersöka och utvärdera olika lösningar för
samhällsbetalda resor. Landstingsdirektören får i uppdrag att vidta åtgärder för att regionens och
länets båda projekt samarbetar.
6. Uppdrag till Upphandlingsenheten att fortsätta det regiongemensamma upphandlingsarbetet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 91
Riktlinjer för assisterad befruktning av lesbiska par (LS 19/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Lagen om assisterad befruktning omfattar från den 1 juli 2005 även lesbiska par. Regionförbundet
har gett chefssamrådet inom kvinnosjukvården i regionen i uppdrag att ta fram kompletterande
riktlinjer med anledning av lagändringen.
Efter beredning har förslag till riktlinjer för assisterad befruktning av lesbiska par tagits fram.
Norrlandstingens Förbundsdirektion beslutade 2005-12-07 att rekommendera regionlandstingen
att godkänna riktlinjerna för assisterad befruktning av lesbiska par att gälla från 2006-03-01.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från Förbundsdirektionen 2005-12-07 samt riktlinjerna.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget godkänner Regionförbundets rekommenderade riktlinjer för assisterad befruktning av
lesbiska par att gälla i Jämtlands läns landsting från 2006-05-01.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 92
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (LS 633/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Projektet Kunskapens Hus som delvis finansierats av Östersunds kommun och Jämtlands läns
landsting är nu avslutat och slutrapport kommer att presenteras. Projektet genererade ett överskott
och kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen godkände att landsarkivet fick disponera överskottet
till inköp av konsult för fortsatt arbete i en strategigrupp. Strategigruppen presenterade sitt förslag
den 12 september 2005 för kommunens och landstingets ledande politiker och tjänstemän. Utifrån
denna redovisning har kommundirektören och landstingsdirektören fått i uppdrag att utarbeta ett
beslutsunderlag för politisk behandling av ärendet Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik .
Länskulturen har i samarbete med Kommunledningsförvaltningen i Östersunds kommun granskat
underlag angående en etablering av Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK).Idén om ett
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik är intressant. Konceptet omfattar en verksamhet som
ger möjlighet att praktiskt pröva nya metoder att använda arkiv, museum, kulturmiljö och konst i
forskande och upplevelsebaserade processer. Med ett positivt intresse från övriga intressenter i
Norden och framtida finansiella garantier från länet som underlag kan andra intressenter inom
offentliga och privata sektorn på läns-, nationell- och internationell nivå uppvaktas om intresse att
delta i etablerandet och utvecklandet av ett nordiskt centrum.
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen och landstinget som redovisas i skrivelsen är
emellertid betydande, såväl avseende investering som framtida drift, vilket skulle kräva en ytterligare
noggrannare utredning och politisk beredning av ärendet. Ärendet måste också behandlas i
sedvanlig ordning i samband med landstingets och kommunens budgetprocess inför 2007 års
budget och flerårsplan.
BESLUTSUNDERLAG
Länskulturens tjänsteskrivelse 2006-03-23
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Jämtlands läns landsting har inte för avsikt att finansiera uppförande av ett nytt hus för ett
Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik.
2. Landstinget stödjer dock en utveckling av innehållet i verksamheten, i linje med den vision
utvecklingsprojekt 06-2009 som presenterats för ett nordiskt centrum.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 93
Lägesredovisning av uppdrag i landstingsplanen 2005-2007 samt styrelse- och fullmäktigebeslut
2003-2005 (LS 299/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Sammanställning av arbetsläge för verkställighet av styrelse och fullmäktigebeslut för åren 2003 2005 har utarbetats.
BESLUTSUNDERLAG
Upprättad sammanställning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Redovisad sammanställning läggs till handlingarna.
2. Uppdrag till landstingsdirektören att initiera förslag till ändrade beslut i de fall besluten ej kan
verkställas under år 2006.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
PROTOKOLLSANTECKNING
Till protokollet antecknas att aktuell sammanställning i fortsättningen skall bifogas delårsboksluten.
§ 94
Yttrande över utredningen Försvar i förvar (LS 208/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringens utredning
Försvar i förvar.
Upprättat yttrande grundas särskilt på avsnittet om Mobiliseringsförråd i Optand med Flyg- och
Lottamuseet, utanför Östersund Bilaga II:12, på sidan 87 i utredningen. Detta museum är ett av
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föreslagna museer som efter komplettering med garnisonsmuseum, mobiliseringsförråd samt krigsoch vägbas föreslås bevaras och ingå i ett landsomfattande museinätverk om totalt 23 stationer .
Enligt utredningens kostnadsberäkningar kräver anläggningen betydande nyinvesteringar som bl a
bygger på ett bidrag från Försvarsmakten om 3 mkr för igångsättande av verksamheten.
Utredningen bedömer vidare investeringskostnaderna för nybyggnad till 480 tkr, som förslås
finansieras genom Försvarsmakten och Östersunds kommun.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
Sammanfatttning från utredningen
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Utbildnings- och kulturdepartementet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 95
Initiativärende om elöverkänslighet (LS 464/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jan-Olof Dahlin (mp) hade till landstingsstyrelsen inlämnat ett initiativärende med följande lydelse:
Problemet med elöverkänslighet och liknande är ett växande problem i samhället. Många
människor får fly undan och mår dåligt av den påverkan det moderna samhället utsätter dem för i
form av elektromagnetiska fält, radiovågor, strålning etc. När de så behöver sjukhusvård upplever
många av dem outhärdliga symptom. Landstingsfullmäktige har därför beslutat att iordningställa ett
elsanerat rum på sjukhuset.
Nu finns det ett speciellt framtaget avskärmningstyg som kan användas som en vägg runtom en
patient vid behandlingar och operationer. Denna kan användas i de sammanhang där känsliga
personer söker sjukhusvård. Kostnaden för en sådan är högst överkomlig som framgår av bifogade
exempel i prislistan för modell Baldakin. Att kunna tillhandahålla en dylik utrustning är en viktig
del i att skapa trygghet och erbjuda känsliga patienter en lindring.
Med anledning av ovanstående föreslås landstingsstyrelsen besluta att avskärmningstyg inköps till
sjukhuset samt att information om att sådan finns sprids inom och utom landstinget.
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BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från Jan-Olof Dahlin
Prislista på avskärmande tyg
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att bereda ärendet som skall behandlas vid sammanträdet
den 22 juni 2006.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 96
Initiativärende om gräns för hörselnedsättning (LS 401/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2006-03-22, § 63, anmäldes ett initiatviärende från Jan-Olof
Dahlin om gräns för hörselnedsättning. Det beslutades att ärendet skulle behandlas vid dagens
sammanträde.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ärendet kommer att behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 30 maj 2006.
§ 97
Begäran om tilläggsanslag för hyresökning (LS 250/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Verksamhetsområde Akutvård har inkommit med begäran om tilläggsanslag för ökade hyreskostnader efter ombyggnad av hälsocentralen i Funäsdalen. Även primärvårdens lokaler berördes
av ombyggnaden. Enligt investeringsplanen skall investeringen finansieras till 100 % av landstingsbidrag.
Ökningen av hyreskostnaden uppgår för Område Akutvård till 412,3 tkr och för Område
Berg/Härjedalen till 105 tkr.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Område Akutvård tillförs 412, 3 tkr och Område Berg/Härjedalen tillförs 105 tkr för ökade
hyreskostnader vid HC Funäsdalen. Medlen omdiponeras från strategiska medel för verksamhetsutveckling i Finansieringen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 98
Uppräkning av tandvårdstaxa, privata vårdgivare (LS 501/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
I Landstingsplan 2006-2008 höjdes tandvårdstaxan med 2,6 %. Ramarna för folktandvården
räknades om men inte ramarna för den del som hänförs till barntandvård och tandvårdsstöd som
finns budgeterat under Ledningsstab ekonomi.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Ledningsstab ekonomi tillförs 300 tkr som ramjustering med anledning av höjd tandvårdstaxa.
Medlen omdisponeras från strategiska medel för verksamhetsutveckling i Finansieringen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 99
Anmälan av inkomna och utsända handlingar (LS 3/2006)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras
till protokollet.
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§ 100
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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
Ärende till landstingsfullmäktige
§ 101
Arbetsordning för Jämtlands läns landstings brukarråd - slopande av tolkrådets reglemente
(LS 1231/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Samverkan regleras i bland annat Hälso- och sjukvårdslagen 8 §. Där står - i planering och
utveckling av hälso- och sjukvården skall landsting och kommuner samverka med samhällsorgan,
organisationer och enskild . Under lång tid har så kallade brukarråd utvecklats mellan handikapporganisationerna och landstingets olika verksamhetsområden. Tolkrådet som funnits sedan
mitten av 1980 har styrts av ett reglemente medan övriga brukarråd funnit sina egna former utan
skrivna regler. Tolkrådet har under de senaste åren diskuterat en sammanslagning med brukarrådet
för hörsel vilket blev verklighet under 2005. I och med det slopades tolkrådets reglemente.
Eftersom ytterligare brukarråd tillskapas efterfrågas en riktlinje för hur dessa ska arbeta. Därför
finns nu en arbetsordning framtagen som ska gälla för samtliga av landstinget inrättade brukarråd.
Föreliggande arbetsordning har under hösten 2005 diskuterats och varit ute på remiss till handikapporganisationerna i länet samt till de verksamheter som i dag har inrättade brukarråd.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till arbetsordning för brukarråd mellan landstinget och handikapporganisationerna i länet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Utarbetat förslag till arbetsordning antas.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 102
Information
Under förmiddagen informerades styrelsen om:
Avtal för Offerdals hälsocentral (ärende nr 8) (Anne-Marie Jaarnek)
Sjuktransportsamarbetet inom Norrlandstingens regionförbund (ärende nr 11)
(Ingela Jönsson/Olle Westholm)
Information om pågående diskussioner om kostnader för APODOS (Ingela Jönsson)
Information om upphandling av AMBUS (Ingalill Persson/Anton Dahlmark)
Föredragning av revisionens PM med anledning av revisionsberättelsen (Nils-Gunnar Molin)
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