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§ 140
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. Ärende nr 7 utgår.
2. Följande ärenden tas upp som extra ärenden:
Dille Gård AB:s ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i
Krokoms kommun
Representant till styrgrupp för utredning - Certus
Initiativärende från Börje Frisk om tjänsten som processledare för processen barn och
ungdomars hälsa
Tillsättning av landstingsdirektör
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 141
Landstingsdirektörens rapport
Prognosavvikelse mot budget
Prognosen för helår visar efter reviderad majprognos minus 9,7 mkr. Föjande områden redovisar
minusresultat:
Berg Härjedalen
-0,7 mkr
Medicinsk service
-1,2 mkr
Psykiatri
-3,5 mkr
Kirurgi
-4,7 mkr
Akutvård
-5,4 mkr
Medicin
-8,6 mkr
Landstingsservice
-8,8 mkr
Ortopedi
-10,0 mkr
Verksamhetscheferna för områdena akutvård, psykiatri, medicin, landstingsservice och ortopedi
redovisar sina förslag till åtgärder för att uppnå nollresultat.
Situationen under sommaren
Vårdstrateg Anna Kerstin Lejonklou informerar om situationen under sommaren vad gäller stängda
avdelningar och antalet vårdplatser vid sjukhuset. Antalet vårdplatser minskas från början av juni till
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slutet av augusti. Som lägst är det under vecka 27 - 30, då det finns 237 öppna platser mot normala
325. De som reducerar mest är RHR, kirurgen och ortopeden.
Öppna jämförelser
Landstingen i Sverige har för första gången gemensamt och öppet redovisat hälso- och sjukvårdens
resultat. De jämförelser som presenteras gäller vårdens medicinska resultat, patienterfarenheter,
tillgänglighet samt kostnader och produktivitet. Jämförelserna ska uppmuntra till insyn och förbättringar och ska göras varje år. Bakom öppna jämförelser står Sveriges Kommuer och Landsting
och Socialstyrelsen.
Utredningsuppdrag avseende landstingets folkhälsoorganisation
Folkhälsostrateg Elsa Rudsby Strandberg informerar om utredningsuppdraget rörande
folkhälsoarbetets organisation i landstinget. De som ska omfattas av utredningen är:
samhällsmedicin och folkhälsa (landstingsservice, utvecklingenheten)
tobakspreventiva enheten (primärvården i Östersund)
vårdhänvisningenheten (primärvården i Östersund)
alkoholprocessen (primärvården i Åre)
Uppdragets resultat kommer att redovisas i skriftlig rapport den 15 oktober 2006.
Personalutbilding inom röntgenverksamheten
Statens strålskyddsinsstitut (SSI) har beslutat att all personal i landstinget som deltar i verksamhet
där röntgen används ska genomgå adekvat utbildning. Rutinerna för utbildningen skall finnas
skriftligt dokumenterade. Genomgången utbildning ska kvitteras. Utbildningen ska vara genomförd
och redovisad för SSI senast den 30 september 2006.
Om inte föreläggandet följs kommer SSI att väcka talan vid länsrätten i Stockholms län om
utdömande av vite om 100 tkr per månad tills utbildningen av personalen är genomförd.
§ 142
Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik - bidrag till tjänster 2007 - 2009 (LS 633/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
När landstingsstyrelsen och Östersunds kommunstyrelse i april 2006 beslutade om att ej gå in med
medel för finansiering av ett nytt hus för ett nordiskt centrum, uttalades samtidigt att parterna
stödjer en utveckling av innehållet i verksamheten i takt med den föreslagna visionen. Landsantikvarien har tillsammans med Landsarkivet och Föreningsarkivet den 24 februari 2006
presenterat ett förslag på organisation med tre heltidstjänster i syfte att bygga upp ett nordiskt
centrum. Länsstyrelsen har inte lämnat besked om eventuell medfinansiering och det är osäkert om
medel erhålls från EU:s Mål1 och Mål 2.
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Den 22 maj 2006 har företrädare för projektet reviderat sin ansökan och meddelat att projektet kan
startas med 2,0 årstjänster till en kostnad av ca 1 mkr. ZÖ har behandlat ansökan den 31 maj 2006
och ställer sig positiv till att huvudmännen bidrar med 500 tkr vardera under 3 år. ZÖ beslutade att
ärendet skrivs fram till landstingsstyrelsen den 22 juni och kommunens budgetberedning den 14
juni. Förslaget till landstingsstyrelsen är att diskutera en medfinansiering av bildande av ett
Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, genom ett bidrag med 500 tkr per år under 3 år (20072009) under förutsättning att Östersunds kommunstyrelse fattar ett likartat beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Länskulturens tjänsteskrivelse 2006-06-05
Förslag från projektet 2006-02-24
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik erhåller medfinansiering med 500 tkr per år,
under 3 år (2007-2009), under förutsättning att Östersunds kommunstyrelse fattar ett likartat
beslut.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 143
Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jämtlands län (LS 760/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Med stöd av landstingsplanen bedrivs sedan flera år tillbaka ett utvecklingsprojekt för att på olika
sätt stödja det lokala drogförebyggande arbetet. Projektet bedrivs av landstingets enhet för samhällsmedicin och folkhälsa och Kommunförbundet med ekonomiska bidrag från Socialdepartementet.
Alkoholkommittén har nu utifrån det arbete som gjorts i länet erbjudit länet tillsammans med två
andra län i landet, stöd och resurser för att arbeta vidare med modeller för fortsatt spridning av det
goda lokala drogförebyggande arbetet.
Jämtlands län har goda förutsättningar för att bli ett pilotlän vad avser drogförebyggande arbete.
Ett samlat grepp bör tas kring dessa frågor under ledning av kommunkollektivet och landstinget.
Regionalt i länet bör det etableras en politisk styrgrupp med ledamöter från kommunerna och
landstinget. Till styrgruppen kan adjungeras representanter från Länsstyrelsen, Alkoholkommittén
och Mobilisering mot narkotika.
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BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse från samhällsmedicinska enheten och kommunförbundet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Jämtlands läns landsting medverkar tillsammans med länets kommuner i arbetet för ett samlat
grepp för länet i alkohol- och drogförebyggande verksamhet.
2. Tillsammans med Kommunförbundets styrelse etablerar parterna en särskild politisk styrgrupp
för arbetet.
3. Uppdrag till landstingsdirektören att redovisa förslag på mandat för styrgruppens uppdrag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 144
Svar på initiativärende om elöverkänslighet (LS 464/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jan Olov Dahlin (mp) har i ett initiativärende föreslagit att landstingsstyrelsen beslutar att köpa in
ett avskärmningstyg som kan användas som en vägg runt om en patient vid behandlingar och
operationer.
Innan beslut fattas om inköp behöver några frågor klaras ut beträffande dessa avskärmningstyg.
Framför allt behöver funktionen klarläggas, dvs nyttan och effektiviteten. Dessutom bör man innan
inköp beskriva vem som praktiskt ska ansvara för skötsel, förvaring och vem som ska ha kunskap
om hur de används.
BESLUTSUNDERLAG
Jan Olov Dahlins initiativärende.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram underlag för bedömning av funktion samt
kostnader och finansiering.
2. Uppdraget återredovisas till styrelsen för beslut i september.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 145
Ändrad tidpunkt för att avge yttrande över slutbetänkandet Nya upphandlingsregler 2 (SOU
2006:28) (LS 533/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har fått Upphandlingsutredningens betänkande Nya upphandlingsregler 2
(SOU 2006:28) på remiss. Remisstiden går ut den 31 juli 2006.
Förslag till yttrande hinner inte utarbetas i tid för landstingsstyrelsens behandling vid junisammanträdet. Anstånd med att avge yttrande bör därför sökas till utgången av augusti månad så att
yttrandet kan behandlas på styrelsens augustisammanträde. Skulle anstånd inte medges bör styrelsens ordförande få i uppdrag att efter samråd med de andra råden avge yttrande.
BESLUTSUNDERLAG
Remiss från Finansdepartementet 2006-04-12.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Jämtlands läns landsting ansöker om anstånd med att avge yttrande över utredningsbetänkandet
Upphandlingsregler 2 till den 31 augusti 2006.
2. Om anstånd inte medges får landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att, efter samråd med de
andra landstingsråden, avge yttrande över utredningen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 146
Dille Gård AB:s ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Krokom
kommun (LS 859/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Skolverket har berett landstinget tillfälle att yttra sig över handlingar som getts in i ett mål i Länsrätten i Stockholms län som avser överklagande av Skolverkets beslut att avslå Dille Gård AB:s ansökan om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola.
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Landstinget har 2005-09-15 yttrat sig till Skolverket över Dille Gård AB:s ansökan.
Ett förslag till yttrande har utarbetats inom sekretariatet tillsammans med ledningen för Åsbygdens
Naturbruksgymnasium.
BESLUTSUNDERLAG
Remiss från Skolverket 2006-06-08
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Skolverket enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Jan-Olof Andersson reserverar sig mot att styrelsen inte fått tillgång till alla yttranden i ärendet.
§ 147
Representant till styrgrupp för utredning - Certus (LS 756/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting deltar i en utredning (Certus) om lokalsamordning mellan vissa
verksamheter inom landstinget, Polisen, Räddningsverket, SOS-alarm samt Tullverket.
För det fortsatta arbetet med utredningen vill arbetsgruppen ha en politisk representant från
landstinget i den styrgrupp som bildats för projektet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. En representant utses från landstinget i styrgruppen
2. Utredningsarbetet redovisas till landstingsstyrelsen 2006-08-23, med förslag till beslut om
fortsatt uppdrag och mandat från landstinget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Robert Uitto (s) utses till representant i styrgruppen.
2. Utredningsarbetet redovisas till landstingsstyrelsen 2006-08-23, med förslag till beslut om
fortsatt uppdrag och mandat från landstinget.
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§ 148
Initiativärende från Börje Frisk (fp) om tjänsten som processledare för processen för barn och
ungdomars hälsa (LS 767/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Börje Frisk (fp) har till landstingsstyrelsen lämnat ett initiativärende med följande lydelse:
Har vi några sökande till tjänsten som processledare för processen barn och ungdomars hälsa?
Vilka har sökt? Finns det någon person som är på gång att anställas?
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Initiativärendet besvaras vid landstingsstyrelsens sammanträde i augusti.
§ 149
Tillsättning av landstingsdirektör (LS 429/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Robert Uitto (s), Harriet Jorderud (s), Nina Fållbäck-Svenson (v), Thomas Andersson (c) och
Annelie Bengtsson (m) har av styrelsen valts att intervjua de sökande till landstingsdirektörstjänsten. Gruppen skall tillsammans med de fackliga organisationerna ge förslag på vem som skall
tillsättas.
Om landstingsstyrelsen skall fatta beslut om tillsättning dröjer det till augusti innan formellt beslut
kan fattas.
YRKANDE
Bernt Söderman yrkar att landstingsstyrelsen delegerar till styrelsens ordförande att, efter hörande
av rekryteringsgruppen och fackliga organisationer, besluta om tillsättning av landstingsdirektör.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen delegerar till ordföranden att besluta om tillsättning av landstingsdirektör efter
hörande av rekryteringsgruppen och de fackliga organisationerna.
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§ 150
Anmälan av inkomna och utsända handlingar (LS 3/2006)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 151
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.
§ 152
Information
Under förmiddagen informerades styelsen om:
Utvärderingsrapport KUA
(Astrid Lönn-Jern)
Dialog m patientnämnden
(Elisabet Sjöström)
Information om patientsäkerhetsarbetet
(Margareta Kohrtz)
Information från personalpolitiska delegationen
(Harriet Jorderud)
Sam Z + skyltprogram
(Ulf Häggroth)
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