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§ 103
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. Ärendena nr 21 och 26 utgår.
2. Likviditetsrapport 2006-04-30 tas upp som extra ärende.
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 104
Landstingsdirektörens rapport
Lägesrapport avtal med privata vårdgivare
En principdiskussion bör tas om vilken omfattning enskilda vårdavtal skall ha.
Under år 2007 går avtal ut för:
Ortopedi - bedömning ryggar
Ortopedi - övrigt
Feldenkreizterapi
Psykoterapi
Sjukgymnastik Åre och Bräcke
Medicinsk fotvård
Uppsökande verksamhet inom tandvård
Tandvård i Ragunda
Kiropraktik
En behovs- och kvalitetsanalys behöver genomföras i samråd med egen verksamhet. Politiska
direktiv behövs också. Underlag tas fram så att frågan kan redovisas på styrelsen i augusti.
Nationella handlingsplanen för IT
Landstingens direktörer och Sveriges Kommuner och Landsting kommer att ta fram en åtgärdsplan
med anledning av den nationella IT- planen. Nationella IT planen kräver att insatser görs i bl a
infrastrukturen. Totat beräknas kostnaderna på nationell nivå hamna på ca 1.000 mkr . Förslag till
fördelningsnyckel kommer att upprättas senare.
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Nästa steg är att en rapport kommer att gå på remiss till huvudmännen samt att kostnadsuppskattningar görs för de lokala insatser som erfordras. Besked om upplägg för det fortssatta
arbetet kommer i juni 2006.
§ 105
Yttrande över Socialstyrelsens skrivelse Lex Maria - nytt system i patientsäkerhetens intresse
(LS 391/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Socialdepartementet har överlämnat rubricerad promemoria med möjlighet för Jämtlands läns
landsting att avge yttrande.
Promemorian innehåller vissa förslag till förändringar i nuvarande anmälningssystem. Förslaget
syftar till att öka sjukvårdspersonalens benägenhet att rapportera negativa händelser vilket förväntas
leda till ett effektivare förebyggande säkerhetsarbete och en mer optimal användning av hälso- och
sjukvårdens resurser.
Förslag till yttrande har upprättats.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
Utdrag ur promemorian
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Socialdepartementet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 106
Svar på revisorernas skrivelse om anställningsavtal för landstingdirektörer m fl chefer
(LS 390/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har i skrivelse 2006-03-14 framfört synpunkter på landstingets chefsförsörjningsprogram och särskilt på anställningsavtalet för landstingets direktörer.
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Vidare har landstingets revisorer synpunkter på delegationsordningen för landstinget samt
innehållet i fullmäktiges uppdrag 2005-10-12 --13, § 154, till personalpolitiska delegationen
att göra en översyn av befintlig personalpolitisk policy samt vid behov göra en revidering
Landstingets revisorer förklarar vidare att avtal är till för att reglera villkor mellan parterna i detta fall mellan landstinget som arbetsgivare och anställda högre chefer - och medverka till att
det undvika problem genom att detta är klart i förväg hur olika situationer skall hanteras mellan
parterna
Chefsavtal
Avsikten med lanstingets chefsförsörjningsprogram är just att förtydliga reglerna kring anställning,
utveckling och avveckling av chefer i Jämtlands läns landsting. Alla chefsavtal avbryts eller avslutas
genom den anställdes önskan eller arbetsgivarens beslut. Avtalskonstruktionen bygger på en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsavtal kopplat till detta. Om chefsavtalet avslutas så
återgår den anställde till sin grundanställning inom lämpligt kompetensområde. I vissa speciella
situationer kan andra lösningar bli aktuella. Avtalet reglerar även möjligheten att få erforderlig
reaktivering för att snabbt övergå till annan arbetsuppgift. Inom landstingsvärlden är i huvudsak två
chefsavtalstyper vanliga. Dels konstruktionen med tillsvidareanställning med visstidsanställning som
chef, dels bara tillsvidareanställning som chef. I vissa landsting finns sk direktörsavtal som reglerar
förutsättningarna att avsluta chefsförordnanden med omedelbar verkan. Här finns då ett avtalat
avgångsvederlag, vanligast ca två årslöner.
Det resonemang som revisionskontorets skrivelse utgår ifrån är att landstinget skulle träffa ett avtal
där det skulle vara möjligt att avtala/överenskomma om chefsavtal med möjlighet att avveckla
chefanställningarna med nästan obefintlig eller ringa ersättning. Detta är troligtvis inte är möjligt
utan att löneläget avsevärt förändras eller att avgångsvederlag införs.
I uppdraget att se över landstingets personalpolitiska policy ska även chefsförsörjningsprogrammet
ses över. Frågan om ändrat chefsförsörjningsprogram ska då behandlas av personalpolitiska
delegationen innan beslut i landstingsstyrelsen och fullmäktige.
Till kollektivavtalet har senare utarbetats vissa tillämpningsanvisningar/rutiner för handläggning av
avtalet. I landstingets befogenhetsplan finns frågan om hur tillämpningsföreskrifter och andra
regler och rutiner för de landstingsgemensamma rekryterings- och anställningsförmåner som
beslutas av fullmäktige ska regleras. Beslutanderätten har enligt gällande befogenhetsplan chefen
för personalenheten . Frågan har behandlats enligt gällande befogenhetsplan och även behandlats av
personalpolitiska delegationen.
Landstingets revisorer skriver angående de avtal som träffats t om 2006-12-31 för landstingsdirektören att Vi har tagit del av det avtal som sedermera träffats med den tillförordnande
motsvarande landstingsdirektören och kan konstatera att villkor för den händelse som behandlas i
föregående stycke saknas också i detta avtal .
Detta påstående är inte riktigt då det av avtalet framgår att landstingsdirektören har en grundanställning i landstingets som kan ska återgå till om förordnande upphör. Att landstingets revision
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tycker att man ska ha en annan typ av lösning är något annat än att det saknas villkor för
anställningens upphörande.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Som svar på landstingets revisorers skrivelse åberopas detta tjänsteutlåtande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 107
Förfrågan om inrättande av pollenfälla i Östersund (Jll 1031 /2004)
ÄRENDEBESKRIVNING
Pollenlaboratoriet i Umeå AB erbjöd via e-post i november 2004 Jämtlands läns landsting att
analysera pollenhalter i Östersund.
Landstingets åliggande innefattar drift och underhåll av pollenfälla.
Pollenlaboratoriet i Umeå AB svarar för bl a montering, analys samt pollenprognos.
Pollenlaboratoriet debiterar ingen kostnad det första året. Kostnaderna för analyserna näst
kommande år beräknas uppgå till 90 0000 kronor exkl. moms. Den totala kostnaden för det
kommande året beräknas till cirka 150 000 kronor inklusive landstingets kostnader för
underhåll, transporter, personal mm.
Maria Håkansson, specialistläkare vid lungmottagningen Östersunds sjukhus har lämnat
följande yttrande: I vårt arbete trycker vi på att patienterna skall börja behandla sig tidigt,
innan symtom och innan pollenmängden är stor. Mot den bakgrunden synes kostnaderna inte
vara försvarbara.
Christina Reuterwall, Samhällsmedicin och FoU-enheten Jämtlands läns landsting har i sitt
yttrande framfört att det ur forskningssynpunkt skulle vara intressant att studera eventuella
skillnader mellan kust och inland kopplat till pollenförekomst. För kliniskt bruk finns däremot
inget behov.
Ärendet återemitterades för komplettering av huruvida pollenmätning förekommer i övriga
norrlandslän.
I Västernorrland sker pollenmätning vid Midlanda flygplats, SMHI sköter tömningen av
pollenfällan. Fällan finansieras genom medel från Riksmuseet.
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I Västerbotten sker pollenmätning i Umeå, på Universitetssjukhusets tak. Pollenfällan
finansieras genom medel från Västerbottens läns landsting.
I Norrbotten sker pollenmätning i Luleå. Pollenfällan finansieras av Norrbottens läns landsting
samt Fyrkantskommunerna (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn)
Mot bakgrund av den förhållandevis ringa kliniska betydelsen av pollenmätningar i Östersund
bör Jämtlands läns landsting avstå från erbjudandet att etablera en pollenfälla.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Jämtlands läns landsting avstår erbjudandet att etablera en pollenfälla i Östersund.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 108
Initiativärende från Jan-Olof Dahlin (mp) om gräns för hörselnedsättning (LS 401/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jan-Olov Dahlin (mp) begär i ett initiativärende till landstingsstyrelsen att gränsen för att få
hörapparat utprovad ska vara 35 decibels hörselnedsättning.
Det finns inget politiskt beslut att gränsen för att få hörapparat ska vara att man har en
hörselnedsättning på minst 35 decibel.
Hörcentralen har före vårdgarantins införande tagit emot patienter med en hörselnedsättning på
minst 30-35 decibel. Efter utredning placerades de som bedömdes ha behov av hörapparat i kö.
Detta innebar att relativt långa köer uppstod eftersom tillströmningen väsentligt överskred de
resurser som fanns för utprovning och tilldelning av hörapparater. Hörapparaterna prioriterades till
dem som hade den största hörselnedsättningen och/eller det största behovet. Det innebar i praktiken att gränsen för att få hörapparat hittills legat närmare 50 än 35 decibel.
Efter vårdgarantins införande ska den som utretts och bedömts vara i behov av hörapparat få
behandlingen inom 3 månader. Med de utökade resurser som området nu fått kommer antalet
utprovade hörapparater att uppgå till ca 1000 per år mot tidigare ca 800 per år. Det innebär att den
praktiska gränsen för att få hörapparat bedöms komma att ligga på ca 40 decibels hörselnedsättning.
Denna gräns med en utprovning inom 3 månader är en klar förbättring jämfört med tidigare.
Det finns idag inga nationella riktlinjer beträffande decibelgränser. Decibelgränsen är dock ett
trubbigt indikationsinstrument och målet är därför att hitta bättre urvalskriterier. Förhoppningen är
att det kan ske på nationell nivå .
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BESLUTSUNDERLAG
Initiativärende från Jan-Olov Dahlin (mp)
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Initiativärendet är besvarat med ovanstående beskrivning.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar: De som söker hjälp för problem med hörselnedsättning skall få hjälp av
landstinget oavsett decibelgräns. De med största problem skall få hjälp först.
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.
§ 109
Landstingsbostäders förfrågan om köp av fastigheter (LS 1130/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Från Landstingsbostäder AB har det kommit in en framställan om köp av personal- och
elevbostäder vid Birka samt några fastigheter vid Östersunds sjukhus, bl.a. där bolaget idag har
tomträtt.
I framställan framförs önskemål om att få köpa fastigheterna Täng 2:127 - 2:131 och bostadsbyggnaderna på fastigheten Täng 2:108, tillsammans med avstyckade tomter.
Landstingsbostäder AB aktualiserar även att det finns några fastigheter i närheten av Östersunds
sjukhus där marken ägs av landstinget och upplåts med tomträtt till bolaget. Detta har tidigare
förklarats med att denna mark är av strategisk vikt och därför därför bör ägas av landstinget. Bolaget
ser inget hinder i att denna mark överförs till Landstingsbostäder AB eftersom bolaget till 100 % ägs
av landstinget och föreslår därför att dessa fastigheter säljs till Landstingsbostäder AB. De fastigheter
som avses är Myggan 4 - 5, Biet 4, 5, 8, Kronofogden 3 och Garvaren 2.
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BESLUTSUNDERLAG
Förfågan från landstingbostäder.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Uppdrag till Landstingsservice att tillsammans med Landstingsbostäder AB föreslå en renodling
av ägande inom området runt Östersunds sjukhus och vid Birka.
2. Uppdrag till Landstingsservice att undersöka möjligheten och ekonomin i en planläggning och
exploatering av markområdet norr om Birka för ytterligare personalbostäder.
3. Uppdrag till Landstingsservice att även undersöka möjligheten och konsekvenser av ett alternativ
där Landstingsbostäder äger hela området vid Birka.
4. När utredningen presenteras kommer den att föreläggas landstingsfullmäktige för beslut.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 110
Tilldelningsbeslut för drift av hälsocentral i Hammerdal (LS 619/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 29-30 november 2005, § 206, att
distriktssköterskemottagningen i Hammerdal uppgraderas till hälsocentral och skall bedrivas i
alternativ driftform, vilket innebär att den egna verksamheten inte fått lägga anbud i samband med
upphandlingen av verksamheten. Uppgradering till hälsocentral gäller endast om verksamheten
bedrivs i alternativ driftform.
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2006-02-22, § 40, fastställdes förfrågningsunderlaget.
Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt 6 kap. avd B, hälso- och
sjukvårdstjänster i Lagen om offentligt upphandling (LOU).
Till landstinget har ett anbud inkommit, från Utrikeshälsan AB.
Prövning av anbudgivare
Landstinget har kontrollerat anbudsgivaren i enlighet med LOU 6:9 § (förfrågan p 2.4). Vid denna
kontroll har inget anmärkningsvärt framkommit. På grundval av tillgängliga uppgifter har därför
Utrikeshälsan AB kvalificerat sig för anbudsprövningen.
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Prövning av anbud
Anbudet från Utrikeshälsan AB uppfyller samtliga obligatoriska krav (skall-krav) och uppfyller väl
övriga ställda krav.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Avtal tecknas med Utrikeshälsan AB i enlighet med den genomförda upphandlingen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 111
Fortsatt finansiering av Skiduniversitetet (LS 581/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Projektet Skiduniversitet har medfinansierats från landstingets sida sedan många år. Projektet löper
ut vid halvårsskiftet 2006. Skiduniversitetets resultat kan beskrivas som mycket framgångsrik.
Skiduniversitetet är också en nödvändig förutsättning för ett genomförande av det kommande
Nationella vintersportcentret i Mittuniversitetets huvudmannaskap. Tilltänkta sponsorer och
Östersunds kommun föreslår landstinget en fortsatt verksamhet under fyra år för att få kontinuitet
och stabilitet i verksamheten. Projektet har under de senaste åren finansierats från de projektmedel
som landstinget överfört till ALMI AB för handläggning.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsdirektörens tjänsteskrivelse 2006-05-11
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstinget deltar i medfinansieringen av uppbyggnaden av Skiduniversitetet vid Mittuniversitetet med 500 tkr per år för läsåret 2006/07 samt de därpå följande tre läsåren.
2. Kostnaden, 2 mkr fördelad på 4 år, belastar det anslag för finansiering av projekt som förvaltas av
ALMI AB enligt avtal.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 112
Begäran om förlängd tid för utarbetande av personalpolitisk policy (LS 762/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige har uppdragit till personalpolitiska delegationen att genomföra en översyn i
syfte att aktualisera landstingets personalpolitiska policy.
Vid personalpolitiska delegationens möte 2006-05-09 redovisades hur arbetet med revideringen
av policyn fortgått. Ett förarbete till policydokumentet förevisades och diskuterades.
Huvuddelen av presenterat material bedöms vara i nivå med ett adekvat och framåtblickande
personalpolitisk policyprogam.
Då vissa kompletteringar och ytterligare samtal med fackliga organisationer synes erforderliga,
föreslår personalpolitiska delegationen att frågan om ny personalpolitisk policy beslutas på
landstingsfullmäktige oktobersammanträde i stället för det tidigare planerade junisammanträdet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Begäran om förlängd tid för utarbetande av personalpolitisk policy tillstyrks och överlämnas till
landstingsfullmäktiges presidium.
§ 113
Granskning av användandet av anläggningsregistret i Raindance (LS 462/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Hanteringen av och organisationen runt landstingets anläggningsregister har granskats på uppdrag
av landstingets revisorer. Granskningen har utförts av revisor vid Ernst &Young.
Av revisionsrapporten framgår att anläggningsregistret löpande stäms av och att de differenser som
fanns 2004-12-31 och i delårsbokslut 2005 kunnat förklarats.
Rapporten visar dock att det finns behov av att se över och uppdatera landstingets rutiner för
anläggningsregistret och då även handboken för redovisning av anläggningstillgångar samt
ansvarsfördelningen. Bl.a. har framkommit att det finns anläggningstillgångar i registret som är
svåridentifierade och att det finns brister i uppföljningen av fysisk inventering samt vid utrangering.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören får i uppdrag att under 2006 se över och uppdatera nödvändiga
rutinbeskrivningar samt se över och förtydliga ansvarsfördelningen. Översynen ska beakta de
iakttagelser och förslag som granskningsrapporten presenterar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 114
Val av grupp för instervju av sökande till landstingsdirektörstjänsten
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Robert Uitto (s)
Harriet Jorderud (s)
Nina Fållbäck-Svenson (v)
Thomas Andersson (c)
Pär Jönsson (m)
§ 115
Landstingets kulturpris (LS 259 /2006) och kulturstipendier (LS 258/2006) till Peterson-Bergers
minne 2006 samt samiskt kulturstipendium (LS 260 /2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid ansökningstidens utgång fanns sex nominerade kandidater till landstingets kulturpris till
Peterson-Bergers minne, fjorton sökande till landstingets fem kulturstipendier till Peterson-Bergers
minne, samt en sökande till det samiska kulturstipendiet.
Årets Peterson-Bergerpris är på 30 tkr. Till kulturstipendier har avsatts 50 tkr att fördela på fem
stipendier om 10 tkr vardera. Det samiska kulturstipendiet är på 10 tkr.
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har beslutat föreslå pristagare och stipendiater med
motiveringen enligt nedan.
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Till landstingets kulturpristagare till Peterson-Bergers minne år 2006 utses
Christina Eketorp och Alistair Cochrane, Östersund
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Motivering: Två eldsjälar vilka verkat i länet i mer än 30 år bland folkmusikintresserade. Christina
och Alistair har inspirerat unga att utöva såväl vår inhemska folkmusik, som folkmusik från andra
kulturer. Där alla instrument är möjliga, vilket inspirerat till innovativt nyskapade folkmusikklanger. Många av ungdomarna har också inspirerats av Christina och Alistair att fortsatt utveckla
folkmusiken på folkhögskolor och musikhögskolor. När Christina och Alistair insåg att länet
saknade scener för folk- och världsmusik så samlade man enskilda och grupper av intresserade
världsmusikälskare och tog initiativ och startade arrangörsföreningen SAM.
Landstingets kulturstipendium till Peterson-Bergers minne tilldelas
Emma Grut, Östersund
Fredrik Hammarqvist, Östersund
Astrid Olsson, Brunflo
Märit Runsten, Krokom
Malin Ståhl, Frösön
Motivering: För förtjänstfull konstnärlig verksamhet .
Det samiska kulturstipendiet tilldelas
Jeanette Kråik, Vålådalen och Åsarna
Motivering: Till stöd och uppmuntran att föra och utveckla det sydsamiska kulturarvet vidare .
Landstingets kulturpris och stipendier till Peterson-Bergers minne samt det samiska stipendiet för
år 2006 utdelas söndagen 2 juli 2006, kl 13.00 på Stocke -Titt, Frösön
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen bifaller folkhälsoberedningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 116
Nationella samverkansgruppen för utveckling och insyn av Rett Center: Val av 2 ledamöter för
tiden t o m 2006-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Till ledamöter utses Robert Uitto (s) och Annelie Bengtsson (m).
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2. Uppdrag till ordföranden att till gruppen utse en vårdpolitiker på nationell nivå, ordföranden i
patientföreningen RSIS, en internationell företrädare för behandlande kliniker samt Rett centers
verksamhetschef.

§ 117
Utredning om naturbruksgymnasiets övergång till Jämtlands gymnasieförbund (LS 1207/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträden i december år 2005, och mars år 2006 om att
utreda konsekvenserna för landstinget vid överföring av Naturbruksgymnasiet till Jämtlands läns
gymnasieförbund.
Resultatet av utredningen presenterades för samverkansgruppen för Åsbygdens naturbruksgymnasium. Samverkansgruppen har 2006-05-12 till landstingsstyrelsen inkommit med ett
yttrande. I yttrandet vill samverkansgruppen att utredningen även kompletteras med
konsekvenserna för primärkommunerna.
BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från samverkansgruppen för Åsbygdens Naturbruksgymnasium
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utredningen kompletteras enligt samverkansgruppens förslag och resultatet av utredningen skall
redovisas för landstingsstyrelsen vid sammanträdet i oktober 2006.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 118
Likviditetsrapport 2006-04-30 (LS 658/2006)
Likviditetsrapporten per den 30 april 2006 visar samt kommenterar landstingets prognostiserade
samt verkliga likviditet under april 2006. Dessutom visas landstingets utestående placeringar och
lån. En kommentar ges till periodens ränteutveckling.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 119
Anmälan av inkomna och utsända handlingar (LS 3/2006)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 120
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.
Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 121
Delårsbokslut 2006-04-30 samt prognos 2006-12-31 (LS 420/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget redovisar ett ekonomiskt resultat om -8,7 mkr efter första tertialet. Avvikelsen beror
bland annat på att kostnaden för första tertialet 2006 är 6 % högre än 2005 medan intäkterna för
samma period endast ökat med 3 %. Kostnadsutvecklingen kan hänföras till ökad kostnad för riksoch regionvård, ökade kostnader för egen och inhyrd personal, ökade kostnader för läkemedel i
sluten och öppenvård samt ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. Sjukvårdsproduktionen har totalt
ökat något.
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Verksamhetens prognos för helår är -25 mkr, att jämföra med budget +12,1 mkr. I prognosen antas
de medel som reserveras i finansen (30 mkr) för utökad vårdgaranti och valmöjligheter i vården
omdisponeras som tilläggsanslag till verksamhetsområdena. Stafettläkarkostnaden prognostiseras
öka totalt under 2006 med ca 3,6 mkr. Område psykiatri prognostiserar en kostnad på 11,0 mkr för
stafettläkare. Primärvården förväntas minska motsvarande kostnader med 1,7 mkr.
Åtgärdsplaner föreslås som kommer att leda till ett resultat på +9,1 mkr, det vill säga ett minskat
underskott. För att redovisa ett resultat enligt budget, 12,1 mkr, krävs ytterligare åtgärder i form av
bl.a. inköpsstopp, investeringsstopp, anställningsstopp och eventuellt utbudsminskningar.
I delårsbokslutet finns en sammanfattande text från koncernföretagen. Inget koncernbokslut
redovisas per april. I delårsbokslutet per augusti 2006 kommer koncernbokslut att redovisas.
Verksamhetsområdenas resultat och produktion kommenteras i kapitel 6 i delårsbokslutet.
Enligt beslut i landstingsfullmäktige skall kapiteringssystemet utvärderas till delårsbokslutet i april
2006. Systemet har varit i skarp drift sedan 1 januari 2006 varför det är för tidigt att göra en
fullständig utvärdering. Det som verksamhetsområdena framför är att den omkapitering gjord med
hänsyn till besöksmönster inte är rättvis. Därför föreslås en återgång till den viktning som gällde år
2005. Andra synpunkter som framförts är att glesbygdsfaktorn borde uppvärderas och att det bör
införas någon slags socioekonomisk faktor. Enligt beslut i landstingsplanen för 2006 sägs att
kapiteringsersättning under 2006 skall uppdateras för att innehålla ersättning för ST-läkare. Detta
förslås ske från och med 2007.
BESLUTSUNDERLAG
Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2006-04-30
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Delårsbokslut per 2006-04-30 och prognos per 2006-12-31 godkännes.
2. Akutområdet beviljas extra anslag för vårdgaranti med 1,5 mkr, för inrättande av OBSplatser med 2,0 mkr samt för ökade avskrivningskostnader pga styrelsens beslut om
tidigarelagd investering i operationsbord med 0,8 mkr. Beloppet omdisponeras ur de medel
som reserverats i Finansen för utökad vårdgaranti och valmöjligheter i vården. Området
kompenseras för faktiska merkostnader vid utredningen av Ambulans/ambulanshelikopterverksamhet i Norra regionen. Beloppet omdisponeras från anslaget för Riks- och
regionsjukvård inom Ledningsstab ekonomi. Med dessa tilläggsanslag ska området inom
ramen för uppdrag och områdets handlingsplan vidta åtgärder för att under året uppnå en
verksamhet i ekonomisk balans.
3. Område Barn/Kvinna beviljas tilläggsanslag med 0,5 mkr för att klara vårdgarantin när det
gäller provrörsbefruktning (IVF) samt kostnadstäckning för den s.k. 15 junilistan ur de
medel som reserverats i Finansen för utökad vårdgaranti och valmöjligheter i vården. 3.0
mkr av områdets anslag för Riks- och regionsjukvård bedöms inte åtgå under året och
omdisponeras till Finansen för att möta ökade kostnader inom andra verksamhetsområden.
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Med dessa omdisponeringar ska området inom ramen för uppdrag och områdets
handlingsplan vidta åtgärder för att under året uppnå en verksamhet i ekonomisk balans.
4. Område HIÖÖ beviljas tilläggsanslag med 2,0 mkr för att klara vårdgarantin när det gäller
utprovning av hörapparater samt kostnadstäckning för den s.k. 15 juni-listan ur de medel
som reserverats i Finansen för utökad vårdgaranti och valmöjligheter i vården. Området
kompenseras för merkostnader för Projekt Biobank med 0.44 mkr ur Landstingsdirektörens
anslag för strategisk verksamhetsutveckling. Med dessa tilläggsanslag ska området inom
ramen för uppdrag och områdets handlingsplan vidta åtgärder för att under året uppnå en
verksamhet i ekonomisk balans.
5. Område Kirurgi erhåller tilläggsanslag med 2,0 mkr för att klara åtaganden om vårdgaranti
samt kostnadstäckning för den s.k. 15 juni-listan ur de medel som reserverats i Finansen för
utökad vårdgaranti och valmöjligheter i vården. Med detta tilläggsanslag ska området inom
ramen för uppdrag och områdets handlingsplan vidta åtgärder för att under året uppnå en
verksamhet i ekonomisk balans.
6. Område Medicin erhåller kostnadstäckning för den s.k. 15 juni-listan ur de medel som
reserverats i Finansen för utökad vårdgaranti och valmöjligheter i vården. Området ges i
uppdrag att fortsätta arbeta i enlighet med områdets handlingsplan för att under året uppnå
en verksamhet i ekonomisk balans.
7. Område Medicinsk service skall som de föreslår i sin handlingsplan genom återhållsamhet
och allmän sparsamhet sänka sina kostnader med 1 mkr. Om produktionen inom området
fortsätter att öka mot budgeten och uppdraget kommer den ökade produktionen att
fördelas ut till beställarna enligt den fördelningsnyckel och redovisning som området skall
presentera i delårsbokslut i augusti 2006.
8. Område Ortopedi skall inom sin budgetram klara patienter enligt reglerna för fritt vårdval.
Området erhåller kostnadstäckning för den s.k. 15 juni-listan ur de medel som reserverats i
Finansen för utökad vårdgaranti och valmöjligheter i vården. Med detta tilläggsanslag ska
området inom ramen för uppdrag och områdets handlingsplan vidta åtgärder för att under
året uppnå en verksamhet i ekonomisk balans.
9. Område Psykiatri erhåller tilläggsanslag med 3,0 mkr för merkostnader för stafettläkare.
Tilläggsanslaget belastar årets resultat. Med detta tilläggsanslag ska området inom ramen för
definierat uppdrag och områdets handlingsplan vidta åtgärder för att under året uppnå en
verksamhet i ekonomisk balans.
10. Område RHR ska till delårsbokslutet augusti 2006 presentera en utförlig åtgärdsplan enligt
det förslag till tillgångsredovisning, intäktsfinansiering och föreskrivningskriterier som
presenterades för landstingsstyrelsen i maj. Ingen utbudsbegränsning av hjälpmedel införs
innan förslaget ligger framme för beslut. Området ska under året arbeta för att uppnå en
verksamhet i ekonomisk balans.
11. Enligt beslut i landstingsplanen för 2006 ska kapiteringsersättningen under 2006
uppdateras för att innehålla ersättning för ST-läkare. Detta föreslås ske från och med 2007.
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12. Kapiteringsmodellen återställs till den viktning som gällde år 2005 och det innebär följande
omdisponeringar inom Primärvården:

Verksamhetsområde
Berg Härjedalen
Bräcke Ragunda
Krokom
Åre
Östersund Strömsund
Landstingsdirektör med staber (privata)

Kronor
+ 876 175
+ 589 803
- 213 392
- 265 359
- 1 246 642
+ 259 414

13. Område Berg/Härjedalen skall genomföra föreslagen åtgärdsplan motsvarande en
kostnadssänkning med 1,9 mkr. Med dessa åtgärder ska området under året uppnå en
verksamhet i ekonomisk balans.
14. Område Östersund/Strömsund tilldelas ett tilläggsanslag på 2,1 mkr för ökade
hyreskostnader för Närvårdsavdelningen i Strömsund. Beloppet omdisponeras från de
strategiska medel för verksamhetsutveckling i Finansen.
15. Övriga verksamhetsområden får i uppdrag att utifrån uppdrag och handlingsplaner under
året anpassa verksamheten så att den är i ekonomisk balans.
Styrelsen är medveten om det svåra uppdrag som många verksamhetsområden har. Med beaktande
av landstingets nuvarande ekonomiska situation och bedömningen av kommande års ekonomiska
utveckling ställer styrelsen stora krav på verksamheten att ständigt arbeta med att utveckla
effektivare arbetsmetoder och flöden för att därigenom säkerställa en hälso- och sjukvård och
regional utveckling i Jämtlands län av god kvalitet. Styrelsen kommer noga att följa utvecklingen
genom månatliga snabbrapporter. Innan något område vidtar åtgärder som avviker från fastställt
uppdrag måste åtgärden lyftas till styrelsen för godkännande.
YRKANDEN
Thomas Andersson, med instämmande av Bernt Söderman, Inger Jonsson, Jan-Olof Andersson och
Börje Frisk, yrkar:
Avbryt tillsättningen av ytterligare plusjobb 1,5 - 2mkr
Avbryt projektet deltid till heltid 1,5 - 2 mkr
Snarast möjligt genomföra upphandling av transport och förråd
Utred upphandling av tryckeritjänster
Utred upphandling av medicinsk service
Utred upphandling av taxi i stället för landstingsbussen
Utred upphandling av städverksamheten
Område psykiatri tillförs 5 miljoner
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Utöver landstingsdirektörens förslag om 3 mkr tillförs område psykiatri ytterligare 2 mkr för att
tillgängligheten inte skall försämras. Dessa pengar tillförs från besparingarna enligt ovan.
Jan-Olof Dahlin yrkar:
I beslutspunkterna hänvisas till de olika områdenas handlingsplaner/åtgärdsplaner. I dokumentbilagan Delsårsbokslut 2006-04-30 framgår inte vilka förändringar som avses. Därmed går det inte
heller att ta ställning till dessa.
Yrkanden:
1. Att det i handlingarna till fullmäktige tydligt framgår huvuddragen i de handlingsplaner/åtgärdsplaner för de olika områden som det hänvisas till i beslutspunkterna.
2. Tilläggsyrkande punkt 9. Område Psykiatri
Ingen neddragning i verksamheterna Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) eller Ungdomspsykiatriska
Mottagningen (UPM)
3. Tilläggsyrkande punkt 13. Område Berg/Härjedalen
Ingen indragning av distriktssjuksköterska i Ytterhogdal eller Sveg skall ske.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons m fl yrkanden och finner dessa avslagna.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande nr 1 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden säller proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande nr 3 och finner yrkandet avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag med ovan antagna yrkanden.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Inger Jonsson, Bernt Söderman, Jan-Olof
Andersson och Börje Frisk till förmån för eget yrkande.
Jan-Olof Dahlin reserverar sig till förmån för sitt yrkande nr 3.
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PROTOKOLLS ANTECKNING
Lars-Olof Eliasson och Finn Cromberger stöder Thomas Anderssons m fl yrkande.
§ 122
Landstingsplan 2007 - 2009 (LS 483/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsdirektörens förslag till landstingsplan har beretts av ekonomiberedningen vid
sammanträde 2006-05-17, § 40. Planen har justerats i enlighet med beredningens förslag.
EKONOMIBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ekonomiberedningen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad landstingsplan 2007 - 2009, justerad enligt beredningens förslag antas.
2. Landstingsplanen fastställs igen av det nyvalda landstingsfullmäktige i november 2006.
BESLUTSUNDERLAG
Ekonomiberedningens förslag till landstingsplan 2007 - 2009
Protokollsutdrag från ekonomiberedningen, § 40/2006
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker ekonomiberedningens förslag.
YRKANDEN
Robert Uitto yrkar tillägg till landstingsplanen enligt bilaga 1.
Robert Uitto yrkar vidare följande tillägg:
Kapitel 9 Landstingsfullmäktiges direktiv till landstingsstyrelsen:
På grundval av det som redovisats i denna landstingsplan får landstingsstyrelsen i uppdrag att i
november 2006 till fullmäktige redovisa förslag till skattesats 2007.
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fastställa uppdrag och verksamhetsområdesplaner för 2007
med redovisning till landstingsfullmäktige november 2006.
Landstingsstyrelsen skall upprätta uppföljningsplan för verksamheten som bedrivs i förvaltningsorganisationen och i andra driftsformer.
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För 2007 budgeteras en investeringsutgift på 96,5 mkr. Landstingsstyrelsen har i uppgift att
återkomma med en detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige i november 2006.
Thomas Andersson, Bernt Söderman, Inger Jonsson, Börje Frisk och Jan-Olof Andersson yrkar
bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till landstingsplan
(bilaga 2).
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på ekonomiberedningens förslag till landstingsplan och
oppositionens förslag till landstingsplan (bil 2) och finner ekonomiberedningens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslagen enligt bilaga 1och finner dessa antagna.
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande under kapitel 9 och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt ekonomiberedningens förslag med ovan antagna yrkanden.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Bernt Söderman, Inger Jonsson, Börje Frisk och
Jan-Olof Andersson till förmån för eget yrkande.
PROTOKOLLSANTECKNING
Jan-Olof Dahlin meddelar att miljöpartiets förslag till landstingsplan kommer att lämnas inom en
vecka.
§ 123
Årsredovisningar från samordningsförbunden (LS 524/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
När landstingets årsredovisning för 2005 fastställdes av landstingsfullmäktige i april bestämdes att
boksluten för Finsamförbunden i Östersund, Bräcke, Strömsund, Berg och det länsgemensamma
finsamförbundet för psykiskt funktionshindrade skulle redovisas särskilt i juni.
Finsamförbunden har lämnat verksamhetsberättelser för tiden under 2005. Samtliga förbund
redovisar ett överskott som föreslås balanseras över till 2006.
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BESLUTSUNDERLAG
Verksamhetsberättelser från Finsam Östersund, Finsam Bräcke, Finsam Strömsund, Finsam Berg
och Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Verksamhetsberättelser från Finsam Östersund, Bräcke, Strömsund, Berg och Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län överlämnas till landstingsfullmäktige.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 124
Förslag till ex gratia åtagande avseende hypofraktionering vid bröstcancer (LS 118/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsförbundets styrelse och den extra bolagsstämma för Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag (LÖF) som hölls den 19 januari 2006, rekommenderar landstingen att besluta om
ett ex gratia (av fri vilja och inte av tvång) åtagande avseende hypofraktionering vid bröstcancer åren
1960 - 1989.
Åtagandet finansieras solidariskt av landstingen. Den beräknade kostnaden ryms inom landstingens
tidigare gjorda inbetalningar för motsvarande åtagande för patienter som vid blodtransfusioner
smittats av Hepatit C.
LÖF:s bolagsstämma kan inte fatta beslut om principer och villkor för detta åtagande före tiden för
försäkringens start år 1975. Landstingen måste därför i särskilt avtal med LÖF godkänna att samma
villkor och principer ska gälla för åren 1960 - 1974.
Bolagsstämman rekommenderar också att de patienter som skadats av denna behandling ska slippa
betala patientavgift i öppen sjukvård.
BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från LÖF
Ansvarsförsäkring med bilagor
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
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1. Separat ansvarsförsäkring tecknas med LÖF avseende strålskada som drabbat patient genom
strålbehandling med hypofraktionering vid bröstcancer under perioden från och med 1960 till och
med 1974.
2. Föreslagna villkor för Särskilt åtagande ex gratia vid strålskada som drabbat patient genom
strålbehandling med hypofraktionering vid bröstcancer godkännes.
3. Förslag till ideell schablonersättning godkännes.
4. Patienter som orsakats bestående kroppsskada genom hypofraktionering i samband med
behandling av bröstcancer under perioden 1960 -1989 ska undantas från att betala patientavgift för
öppen sjukvård.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 125
Bildkonstpolicy samt riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst (LS 525/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
dels utarbeta förslag till bildkonstpolicy samt i anslutning till detta, utarbeta riktlinjer och
rutiner för hantering av bildkonst.
Bildkonstpolicy och riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst har behandlats vid
beredningens sammanträde 2006-04-11, § 26.
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att anta utarbetat förslag till bildkonstpolicy
samt riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst.
BESLUTSUNDERLAG
Bildkonstpolicy
Bilaga till bildkonstpolicy: Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst
Protokollsutdrag från beredningen, § 26/2006
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 126
Klinisk utbildningsavdelning (KUA) (Jll 608/2002)
ÄRENDEBESKRIVNING
Område RHR bedriver sedan år 2003 ett projekt med klinisk utbildningsavdelning. Projektet ska
pågå t o m 2006-06-30 . Utvärdering sker fortlöpande med stöd av Mittuniversitet. Utvärderingen
hinner inte färdigställas så att ställningstagande om fortsatt verksamhet kan beslutas vid landstingsfullmäktiges junisammanträde. Då verksamheten är finansierad för hela år 2006 förslås att
projektet förlängs längst t o m 2006-12-31. Förslag om eventuell permanentning av verksamheten
föreläggs landstingsfullmäktige under hösten.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. KUA- projektet förlängs längst t o m 2006-12-31.
2. Förslag om eventuell permanentning läggs fram under hösten 2006.
3. Verksamheten under andra halvåret 2006 finansieras av befintlig budget på område RHR.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 127
Medborgarförslag från Inger Broman, Östersund om att starta ett centrum för posttraumatisk
stress (LS 192/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Inger Broman, Östersund, lämnade 2005 ett medborgarförslag med förslag att Jämtlands läns
landsting skulle starta ett Centrum för posttraumatisk stress.
Vård- och rehabiliteringsberedningen föreslog, i sin beredning av ärendet, att en arbetsgrupp
skulle få i uppdrag att kartlägga vad som görs idag och därefter ta fram vad som är möjligt att
göra för att skapa bättre samordning av resurser och kompetens samt kunskapsöverföring .
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Landstingsfullmäktige beslöt i oktober 2005 i enlighet med vård- och rehabiliteringsberedningens förslag.
Område psykiatri har fått i uppdrag av landstingsdirektören att göra efterfrågad kartläggning.
Områdeschefen redovisar i ett yttrande till landstingsdirektören det uppdrag som idag ligger på
området för denna målgrupp. Områdeschefen föreslår att de behov som finns även fortsättningsvis
löses inom psykiatriområdets uppdrag .
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Inger Broman
Vård- och rehabberedningens förslag
Landstingsfullmäktiges beslut (§151/2005)
Yttrande från områdeschef Solveig Nilsen till landstingsdirektören
Trauma och krisenhetens verksamhetsplan år 2005 (del i verksamhetsplanen för Område psykiatri)
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Verksamheten för de patienter som är i behov av specialiserad psykiatrisk vård för kris- eller
traumatillstånd bedrivs även fortsättningsvis av område psykiatri.
2. Medborgarförslaget om inrättande av ett centrum för posttraumatisk stress avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 128
Medborgarförslag från Heléne Draheim, Ås om att bevara JiLU intakt med naturbruksgymnasiet
kvar i samma organisation (LS 1097/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har den 28 november 2005 fått ett medborgarförslag av Heléne Draheim om att
bibehålla JiLU intakt vid en förändrad organisation med anledning av diskussioner om inrättande
av ett regionalt samverkansorgan.
Beredningen för demokrati och länsutveckling har av landstingsfullmäktige (§ 192, 2006-11-30)
fått i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på medborgarförslaget.
Vid beredningstillfället var det inte klart med beslut om det regionala samverkansorganet. Det pågår
också en diskussion om ifall naturbruksgymnasiet skall överflyttas till Jämtlands gymnasieförbund.
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Frågan om en överföring är ganska komplicerad eftersom gymnasiet är en del av JiLU och att
landstinget äger fastigheterna. Det pågår därför en utredning inom landstinget av vilka konsekvenser en överflyttning skulle innebära. Denna utredning skall vara klar i juni 2006. Frågan om vem
som skall ansvara för naturbruksgymnasiet är således idag inte utredd. Först när dessa utredningar är
klara kan landstinget ta ställning till hur man skall göra med gymnasiet. De synpunkter som
framförs i medborgarförslaget är även för landstinget viktiga argument i de överväganden som skall
göras inför beslutet.
DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till utarbetat yttrande.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag: Bevara JiLU intakt med naturbruksgymnasiet i samma organisation.
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen, § 18/2006.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till utarbetat yttrande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 129
Svar på motion från Jonny Springe och Christer Åkerlind (båda s) om upphandling av varor och
tjänster (Jll LS/652/2004)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jonny Springe och Christer Åkerlind har i en motion föreslagit i att landstinget vid all upphandling
av varor och tjänster kräver gällande branchkollektivavtal eller direkt likvärdiga anställningsvillkor
för ej svenska företag och organisationer.
Motionen har behandlats av landstingsfullmäktige vid sammanträdet 2005-04-19-20, § 69.
Fullmäktige har beslutat om återremiss då handläggaren inte beaktat att det är fullt möjligt att ta
miljö- och sociala hänsyn i det nya EU-direktivet.
Förutom det som anförts tidigare har nu ärendet kompletteras med ytterligare fakta i ett yttrande
utarbetat av chefen för upphandlingsenheten och landstingsjuristen.
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Regeringen har ännu inte lämnat någon proposition med anledning av Upphandlingsutredningens
förslag. När den nya lagen skall träda i kraft är därför i dagsläget oklart. När lagen har trätt ikraft
kommer landstingets upphandlingar självfallet att göras i enlighet med den nya lagen.
En felaktig tillämpning av LOU kan leda till stora kostnader för landstinget i form av
processkostnader och skadestånd. Det är med hänsyn till gällande osäkerhet om rättslaget inte
lämpligt att införa ett generellt krav vid upphandling av varor och tjänster på att leverantör har
gällande kollektivavtal.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Motionen avslås.
YRKANDE
Ordföranden yrkar att motionen skall bifallas med hänvisning till Sveriges Kommuner och
Landstings förslag till skrivning i cirkulär 2005:7 Entreprenören är skyldig
.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner detta antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Motionen bifalles med hänvisning till Sveriges Kommuner och Landstings förslag till skrivning i
cirkulär 2005:7: Entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska
kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå
motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda. Detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att fullgöra avtalet.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Inger Jonsson, Bernt Söderman, Börje Frisk och
Jan-Olof Andersson till förmån för landstingsdirektörens förslag.
§ 130
Motion från Tapani Bergbacka och Jan Jonsson (båda sjp) om kostnadsfri vaccination mot
influensa för s k riskgrupper och personer över 65 år (LS 113/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Tapani Bergbacka och Jan Jonsson har i motion föreslagit att en årlig återkommande kostnadsfri
vaccination mot influensa för definierade riskgrupper och för alla personer över 65 år som är bosatta
i Jämtland län. Erbjudandet ska enligt förslaget gälla från dagens datum dock senast första
november 2006.
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YTTRANDE
Den ovan gjorda analysen visar att priset inte är helt avgörande för vaccinationsåtgärd utan att det
även behövs andra åtgärder för att öka intresset för vaccination. Beredningen föreslår att det i
landstingsplan 2007 - 2009 och områdenas verksamhetsplaner 2007 - 2009 ska finnas med förslag
på vad som behöver göras för att öka intresset för vaccination och att detta under året följs upp med
särskilda nyckeltal. Exempel på åtgärder är hälsosamtal för äldre i samverkan primärvård och
kommuner, vaccinationsregister, basal hygien och personliga brev om vaccination.
VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att ge landstingsdirektören i uppdrag att komma
med förslag till åtgärder och att motionen därmed ska anses besvarad.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Tapani Bergbacka och Jan Jonsson
Protokollsutdrag från vård- och rehabiliteringsberedningens sammanträde, § 43/2006.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker vård- och rehabiliteringsberedningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 131
Motion från Jan-Olof Dahlin (mp) m fl om mammografiundersökningar för alla kvinnor över
40 år (LS 179/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jan Olof Dahlin (mp), Gunni Holm (mp) och Owen Laws (mp) har i motion yrkat att landstinget
ska kalla alla kvinnor från 40 år, utan övre åldersgräns, till regelbunden mammo-grafiundersökning.
YTTRANDE
Arbetet med ändring av åldersgränsen för mammografiscreening till 40 - 74 år ska påbörjas snarast.
Det kommer med nödvändighet att behöva ske successivt genom planering av rekrytering,
utbildningsinsatser, investeringar m.m.
Avstämning med lägesrapportering sker i samband med årsbokslutet för 2007.
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VÅRD OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att förändring för mammografiscreeening införs i
enlighet med yttrandet och att motionen därmed ska anses besvarad.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Jan-Olof Dahlin, Gunni Holm och Owen Laws (LS 179/2006)
Protokollsutdrag från vård- och rehabiliteringsberedningens sammanträde, § 34/ 2006.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker vård- och rehabiliteringsberedningens förslag.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Jan-Olof Dahlins yrkande och
finner beredningens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Jan-Olof Dahlin, Thomas Andersson, Bernt Söderman, Inger Jonsson,
Börje Frisk och Jan-Olof Andersson till förmån för Jan-Olof Dahlins yrkande.
§ 132
Motion från Finn Cromberger (fp) om flytt av sjukhuset till I 5-området (LS 895/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Finn Cromberger (fp) föreslår i en motion att landstinget skall undersöka om lämplig mark för ett
nytt framtida sjukhus kan finnas inom f d I 5 området och att i så fall förhandlingar upptas med
nuvarande markägare.
Sjukhusets kvalitet är i dagsläget tillfredsställande, men delar av sjukhusområdets byggnader är
grundlagda på skiffer som i kontakt med syre sväller vertikalt. Kontinuerligt åtgärdas detta för att
begränsa skador på byggnaderna. Behovet av att hitta ett lämpligt markområde för etablering av ett
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framtida nytt sjukhus, har tidigare väcks i framtagna fastighetsstrategier och diskussioner med
berörda kommuner.
Området gamla 1 5 planläggs för närvarande i en Översiktsplan för Stadsdel Norr.
Markområdets norra del kan vara en alternativ placering av ett framtida sjukhusområde. Tidigare
diskuterade placeringar, norr om Byskogen, Krokoms kommun och öster om Torvalla, planeras
idag för andra behov. Frågan är därför av allmänt intresse och bör vid en senare tidpunkt diskuteras
som en strategisk fråga inom länet och Östersund. Behovet av en översyn avseende lokalisering för
ett framtida sjukhusområde måste förberedas i ett numera expansivt Östersund.
Andra aktuella markområden är övningsmark efter A4, vilket även det öppnar nya möjligheter till
lokaliseringsdiskussioner. Ett nytt sjukhusområde kräver goda kommunikationer, el, värme, vatten
och avloppsnät med hög kapacitet. För att investeringarna i infrastrukturen ska kunna fördelas på
flera användare, bör framförhållningen vara lång (20-30 år).
Landstinget bör aktualisera en dialog med Östersunds kommun om lämplig reservmark för
sjukhusändamål
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Finn Cromberger
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalles på så sätt att en dialog om lämplig reservmark aktualiseras med Östersunds
kommun.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 133
Motion från Finn Cromberger (fp) om förslag till åtgärder för att minska problemen med övervikt
(LS 25/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Finn Cromberger har i en motion lämnat förslag till åtgärder för att minska problemen med
övervikt/fetma.
Motionen innehåller en gedigen kunskapsbeskrivning kring dagens situation rörande den ökande
andelen människor med övervikt och fetma och de konsekvenser detta medför i form av hälsorisker
och ökade kostnader för såväl den enskilde som samhället. Den konstaterar också att det finns
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intresse bland landstingets anställda att arbeta med dessa frågor och hänvisar till ett SBUseminarium i landstingets regi, kring övervikt och fetma.
BAKGRUND
I Folkhälsopolitisk rapport 2005 framgår att merparten av hälso- och sjukvårdens resurser går till
behandling och rehabilitering; endast ca fem procent av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna
används till sjukdomsförebyggande arbete, då främst inom delar av primärvården, inom tandvården,
skolhälsovården, företagshälsovården och smittskyddet med flera områden.
Rapporten föreslår bl.a. att
det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet stärks i
sjukvårdens basarbete med fokus på livsstilsfrågor.
Genom att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet lyfts fram i hälso- och
sjukvårdens basarbete, får hälso- och sjukvårdspersonalen bättre möjligheter att arbeta med
relevanta livsstilsfrågor i mötet med den enskilde patienten men även i ett bredare
befolkningsperspektiv.
De vårdöverenskommelser som landstinget idag håller på att teckna med primärvårdens
verksamhetsområden, lyfter i sin inriktning tydligt primärvårdens uppdrag i det förebyggande
arbetet, där bl.a. det framgår att vårdgivaren skall bedriva folkhälsoarbete och hälsofrämjande
verksamhet, och bedriva primärpreventiva insatser inom området där primärvårdens kompetens
krävs. Samverkan är viktig i detta avseende vilket också framgår i överenskommelserna och
vårdgivaren skall utifrån det länsövergripande folkhälsoprogrammet delta i det
befolkningsinriktade arbetet .
Motionens intention pekar på ett angeläget problemområde som förtjänar att bemötas med snabba,
tydliga och effektiva åtgärder. Det är nödvändigt att skifta fokus och resurser mot en förstärkning av
det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet. Detta arbete ska inta en central roll i hälsooch sjukvårdens basåtagande och utgöra en växande del av primärvårdens verksamhetsområde.
YTTRANDE
Beredningarna för folkhälsa, livsmiljö och kultur samt vård och rehabilitering har gemensamt
behandlat motionen och därvid kommit fram till följande yttrande:
1. Denna del av motionen avslås.
En omprioritering av målområdena i Folkhälsoplanen till fördel för område 9 och 10 kan synas
vara berättigad. En fortsatt utveckling inom målområde 6 - en mer hälsofrämjande hälso- och
sjukvård - är dock ännu viktigare utifrån landstingets uppdrag.
2. Denna del av motionen avslås.
Landstinget arbetar redan med Livsstilsteam och i form av Fysisk aktivitet på recept (FaR).
3. Denna del av motionen avslås.
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Att landstinget söker påverka länets alla kommuner så att daglig fysisk aktivitet om minst 30
minuter erbjuds alla elever avslås. Samverkan med kommunerna i denna fråga sker inom
folkhälsoarbetet eller senare i en fungerande process. Landstinget bör i första hand fokusera på sina
egna uppdrag och utveckla metoder för att förebygga och behandla övervikt/fetma innan man går ut
och föreskriver vad andra samverkansparter ska göra.
4. Denna del av motionen avslås.
Att varje hälsocentral ska ha ett friskvårdsteam behöver inte vara ett mål i sig. Utvecklar
primärvården konceptet Livsstilsteam genom ständigt utökad beteendevetenskaplig kompetens bör
dessa sedan kunna inleda samarbete med det lokala ideella friskvårdsarbetet för att nå ut till bredare
grupper av befolkningen. Här är även arbetet på familjecentralerna viktigt i förebyggande syfte.
5. Denna del av motionen föreslås besvarad enligt nedanstående.
Personalen har redan denna uppgift som en ordinarie arbetsuppgifter inom ramen för
primärvårdens uppdrag. Givetvis ska resurser tilldelas dem som utför preventiva insatser och
primärvården i vårt landsting bör även planera för hur detta ska gå till. Med hjälp av pågående
befolkningsenkät, kompletterad med patientenkäter får primärvården kunskap inom detta område.
6. Denna del av motionen föreslås besvarad enligt nedanstående.
Detta arbete pågår. Här bör man först se vad utvärderingen av FaR visar. Arbetet är beroende på
bl.a. tillgången på instruktörer för att kunna kvalitetssäkras på individnivå.
Det är inte alla som väljer gruppaktiviteter när de förändrar sin livsstil mot ökad fysisk aktivitet utan
har lättare att bli aktiv genom rörelse på egen hand.
7. Denna del av motionen avslås
Folkhälsoplanen är länets handlingsplan bland annat mot övervikt/fetma trots att planen för
närvarande saknar konkreta målsättningar för detta.
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTURS FÖRSLAG
1. Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att motionen avslås (alla sju yrkanden inräknade).
2. Landstingsdirektören ges i uppdrag att initiera ett utarbetande av en handlingsplan med adekvat
målsättning avseende problematiken kring övervikt/fetma hos befolkningen i Jämtlands län.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningarnas förslag enligt punkt 1.
2. Punkt 2 i beredningens förslag utgår då frågan hanteras inom arbetet med målområde 6,
hälsofrämjande sjukvård och att någon ändring av prioriterade områden inte skall ske.
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YRKANDE
Inger Jonsson yrkar att motionen skall bifallas.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Inger Jonssons yrkande och finner
beredningens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Inger Jonsson, Thomas Andersson, Bernt Söderman, Börje Frisk, JanOlof Andersson och Jan-Olof Dahlin till förmån för Inger Jonssons yrkande.
§ 134
Motion från Kerstin Weimer (fp) om föreslag att starta ett projekt för att förverkliga intentionerna i
inriktningsdokumentet för arbetet med barn och ungdomars hälsa (LS 194/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Kerstin Weimer (fp) föreslår landstinget att igångsättandet för att förverkliga intentionerna i
inriktningsdokumentet för arbetet med barn och ungdomars hälsa i Jämtlands län sker i
projektform i stället för planerad process.(LS 194/2006).
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har berett motionen vid sammanträde 2006-04-11,
§ 28.
YTTRANDE
Processen Barns och ungdomars hälsa är en av femton processer/utvecklingsområden som
beräknades starta i ett första skede. Utvecklingen av de enskilda processerna har kommit olika långt.
Ett kartläggningsarbete har genomförts i övergripande utvecklingsområden för barns och
ungdomars hälsa och Multisjuka äldre. Beredning och förslag till prioritering av utveckling sker
inom ramen för Prioriteringsrådet och Etiska kommitténs arbete. Prioriteringsrådets
rekommendation till avgränsning av arbetet är - barn och ungdomars psykiska hälsa, barn med
funktionshinder. Frågeställningen att starta upp förbättringsarbetet har och ska ytterligare
diskuteras på den s.k. fredagsgruppen. Kommunerna har meddelat att de även behöver se över i
vilken utsträckning och när i tiden de har möjlighet att gå in i fler processer.
Landstingsdirektör samt programansvarig för processer, har för avsikt att samtala med företrädare
för länets kommuner beträffande processen Barns och ungdomars hälsa. Det är i dagsläget svårt att
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bedöma om de kommer att prioritera den processen. Nästa tillfälle att ta beslut är vid fredagsgruppens och SVOM:s möte i maj.
Skulle landstinget välja att starta ett internt processarbete i landstinget, blir det ytterst begränsat
eftersom processen till stor del berör kommunernas verksamhet. Ett framgångsrikt förbättringsarbete är fortfarande beroende av kommunernas delaktighet.
Programansvarig för processer bedömer att arbetsformen med en process- eller ett projektupplägg
inte utgör någon egentlig skillnad, utan i stället den bedömning kommunernas gör om möjlighet att
avsätta resurser för arbetet.
Processmetodiken och projektform är i princip ingen skillnad. Arbetet i processteamen bedrivs som
ett projekt, med processutv.verktyg.
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur föreslår landstingsfullmäktige att avslå motionen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Börje Frisk yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Börje Frisks yrkande och finner
beredningens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt folkhälsoberedningens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Börje Frisk, Thomas Andersson, Inger Jonsson, Bernt Söderman och
Jan-Olof Andersson till förmån för Börje Frisks yrkande.
§ 135
Information
Under förmiddagen informerades styrelsen om:
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Information om handläggning av ev stämning från Ralf Rentzsch
(Håkan Müntzing)
Lägesrapport om Kua
(Astrid Lönn-Jern)
Tågfrågor - information
(Harriet Jorderud)
Information om planeringläge för genomförande av elsanerat rum
(Jens Carlsson, Bengt Sandhammar)
Arbetsmarknadsinsatser i landstinget samt personalbokslut
(Tommy Renström)
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