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§ 153
Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
§ 154
Landstingsdirektörens rapport
Sommaren 2006
Inom hälso- och sjukvården har sommaren fungerat tillfredsställande. Problem med många
kvarliggande utskrivningsklara patienter, 15 - 17 /per vecka. Kirurgen har varit tvungen att placera
en hel del patienter på andra områden. Primärvården har fungerat utan allvarligare störningar, dock
vissa problem med telefontillgängligheten.
Diabetesvård
Diabetesvårdsbilden som i media angetts som sämst i Sverige kan vid närmare analyser modifieras.
Arbetet med diabetesprocessen är i full gång vilket förväntas förbättra de områden som inte har bra
värden.
Snabbrapport 2006-06-30
Prognos på helår -10.4 mkr. Det inkluderar realisationsvinst på försäljningen av landstingshuset
med 15 mkr. Sjukvårdens helårsprognos ligger på ca -40 mkr.
Förslag till prioriteringar av ansökningar om omställningsmedel
Landstinget kommer att lämna in ansökningar till länsstyrelsen om medel från de statliga
omställningspengarna. Ansökningar är framtagna av JILU för livsmedelstekniskt centrum,
aquacentrum (fiskodlingsstöd), multihall och stall samt insatser för energiskogsframställning.
Prioriteringar ska ske där dialog även ska föras med Östersunds kommun som har ett flertal
ansökningar upprättade.
Förslag till inriktning av avtal för privata vårdgivare
Privata vårdgivare som ska upphandlas under hösten - fortsatt diskussion om inriktning ska ske.
Norrlandstingens regionförbund
Dirigering av alarmeringstjänster görs på försök under 6 månader
Gemensam transportkoordinator under 1 år
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Avtal med Västerbotten angående patologi/cytologi
Avtal patologi klart.
Uppdrag om översyn primärvårdsorganisationen
Översyn av primärvårdsorganisation pågår med verksamhetsområdescheferna som ansvariga information lämnas till styrelsen i september.
Uppdrag om genomlysning psykiatrin och psykosociala enheter
Genomlysning av psykiatrin fokuseras på uppdraget och resultatet.
Utvärdering av Landstingsservice
Utvärdering av Landstingsservice pågår enligt tidigare planering av extern konsult.
§ 155
Granskning av tillgängligheten till psykiatrin (LS 861/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen yttrade sig den 15 december 2005 till landstingets revisorer beträffande
tillgängligheten till psykiatrin. Landstingets revisorer har i en ny promemoria framfört att de saknar
en redogörelse för vilka konkreta åtgärder styrelsen tänker vidta för att förbättra tillgängligheten till
psykiatrin, samt vissa andra frågor i granskningen som revisorerna inte ansett att landstingsstyrelsen
besvarat.
Inom landstingsdirektörens beredningsnätverk har ett förslag till svar upprättats.
BESLUTSUNDERLAG
Revisorernas PM daterad 2006-02-07.
Landstingsstyrelsens svar daterad 2005-12-15.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat svar på revisorernas promemoria överlämnas till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 156
Granskning av bemanningssamordning m m vid Östersunds sjukhus (LS 389/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har i skrivelse 2006-03-22 redovisat en granskning av bemanningssamordningen m m vid Östersunds sjukhus. Det som granskats är:
Samordning mellan läkare och andra personalkategorier inom verksamhetsområdena
Ortopedi och Medicin.
Samordning mellan Akutområdets avdelningar för operation, anestesi och intensivvård och
de verksamhetsområden som nyttjar dessa enheter. Det gäller Kirurgi, Ortopedi,
Barn/Kvinna och Ortopedi en uppföljning av revisorernas granskning 1998 och 2000.
Yrkesrevisorernas sammanfattade bedömning är att arbetet med bemanningsplanering har
förbättrats sedan föregående granskningar, men att det samtidigt finns ett flertal förbättringsområden, både på enskilda kliniker och verksamheter samt av gemensam sjukhusövergripande karaktär.
Utöver denna sammanfattande bedömning vill revisorerna särskilt uppmärksamma styrelsen på
följande:
Det finns anledning att mer aktivt över områdes- och enhetsgränser behandla frågor om
personalplanering och bemanning gemensamt i något sjukhusövergripande forum och/eller
landstingsdirektörens ledningsgrupp för att analysera, ta tillvara och följa upp förbättringsmöjligheter av verksamheten i dessa hänseenden.
Åtgärder bör snarast vidtas för att ta tillvara de möjligheter som granskningen visar på finns
för att öka operationsverksamheten.
De olika förslag som rör schemaläggning av läkare ger enligt vår mening anledning till att ta
ett samlat grepp på denna fråga, både utifrån effektivitetsaspekter och från implementeringen
av EU:s arbetsdirektiv.
BAKGRUND
Landstingets hälso- och sjukvård har under de senaste åren varit föremål för omorganisation och
verksamheten har ytterligare slimmats.
Arbetet med att effektivisera organisationen har dock fortsatt och ansvaret tydligare lagts på
verksamhetsområdescheferna. En viktig utgångspunkt är fortfarande en förbättring av
bemanningsplaneringen och schemaläggning av personal.
Glädjande nog konstaterar yrkesrevisorerna att förbättringar har skett, men förvaltningen delar
revisorernas uppfattning att ytterligare förbättringar finns att göra.
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Inom Medicinområdet pågår t ex ett arbete med att se över läkarbemanningen och kopplingen
till mottagningsverksamheten och därigenom effektivare patientomhändertagande.
Arbetet med införandet av Vårdgarantin har även påskyndat arbetet med effektivisering av
vårdflödet och arbetstidsanvändningen.
Vid Östersunds sjukhus finns en bemanningsgrupp som har till uppgift att samordna rekrytering
och bemanning men den direkta bemanningsplaneringen sker inom verksamhetsområdena.
I det nya Palett som successivt införs under 2007 finns också en utvecklad bemanningsmodul för
att underlätta det dagliga bemanningsarbetet samt att följa den nya arbetstidslagens
konsekvenser.
Det kan dock konstateras att inom vissa specialiteter råder fortfarande viss läkarbrist, vilket gör
att planeringen ibland haltar då man är beroende av s k stafettläkare.
Många av rapportens synpunkter på schemaläggning av läkarnas arbetstider kommer att
behandlas i samband med införandet av den nya arbetstidslagen.
En central grupp arbetar för närvarande med införandet av den nya Arbetstidslagen fr o m
2007-01-01. Arbetet kommer att medföra stora förändringar av schemaläggningen för många
yrkesgrupper. Då konsekvenserna ännu inte är helt genomarbetade kan vi i dagsläget inte i detalj
redovisa alla konsekvenser och påverkan av bemanningsplaneringen.
Under hösten återkommer verksamheten med ett särskilt ärende med anledning av införandet av
arbetstidslagen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Som svar till landstingets revisorer åberopas detta tjänsteutlåtande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 157
Rekommendation om interkommunal ersättning för utbildning vid landstingens/regionernas
folkhögskolor (LS 744/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsförbundets styrelse fastställer årligen ett schablonbelopp för beräkning av interkommunala ersättningar för utbildningar vid landstingens folkhögskolor. Det föreslagna beloppet
tillämpas vid beräkningar av interkommunala ersättningar för utbildningar vid landstingens/regio-
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nernas folkhögskolor, samt för beräkning av bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför
det egna området.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingets folkhögskolor tillämpar det föreslagna ersättningebeloppet 347 kr/ elevvecka för
verksamhetsåret 2007.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 158
Strategi för krisberedskap (LS 845/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige antog i april 2003 en policy för riskhantering. Enligt landstingets regler för
administrativt styrande begrepp skall en policy följas upp av en strategi som beskriver tillvägagångssätt vid genomförande av fattade beslut. Ett förslag till Strategi för landstingets krisberedskap har
utarbetats inom Sekretariatet. Strategin omfattar den grundläggande säkerheten och kris- och katastrofmedicinska beredskapen. Hur kris- och katastrofmedicinsk beredskap skall hanteras av landstinget är, som framgår av förslaget till strategi, i stora delar lagreglerat. Av strategin framgår hur den
grundläggande säkerheten och krisberedskapen skall uppnås.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till strategi för landstingets krisberedskap, 2006-08-07
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Förslag till Strategi för landstingets krisberedskap, 2006-08-07 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 159
Regler för producentobunden utbildning (LS 814/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Norrlandstingens Förbundsdirektionen beslutade vid sammanträde 2005-05-19 § 28, att
rekommendera landstingen att gemensamt finansiera 500 000 tkr för regionens samplanerade
utbildningsaktiviteter. Förbundsdirektionen rekommenderade också att resp landsting avsätter
1-2 miljoner kronor för ökad landstingsintern fokusering på producentobunden utbildning för
förskrivare. Jämtlands läns landstingsstyrelse godkände § 111/2005 förslag till regional samordning
av läkemedelsfrågor och för producentoberoende utbildning avsattes 75 000 kronor för regiongemensamma utbildningsaktiviteter (Jämtlands läns landstings andel av 500 000 kr för regionen)
och 1 miljon avsattes för landstingsintern producentobunden utbildning. För år 2006 finns dessa
medel i avsatta i anslaget för särskild kompetensutveckling inom finansen.
Norrlandstingens Förbundsdirektion beslutade vid sammanträde 2006-03-15 om regler för det
regiongemensamma anslaget för producentobunden utbildning. Läkemedelskommittéerna i
Norrland har utarbetat gemensamma regler även för de landstingsinterna producentobundna
utbildningsanslagens användande.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Jämtlands läns landsting noterar informationen angående Regionförbundets anslag för
regiongemensamma utbildningsaktiviteter.
2. Landstingsstyrelsen godkänner Läkemedelskommitténs förslag till regler för det landstingsinterna
anslaget för producentobunden utbildning. Läkemedelskommittén får i uppdrag att besluta om
informations-/utbildningsaktiviteter och administrera genomförande enligt angivna regler.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 160
Ansökan om medel för energieffektivisering (LS 161/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsservice Fastighetsdrift har till Länsstyrelsen i Jämtlands län enligt Boverkets
föreskrifter och allmänna råd BFS 2005:6 OFFROT 1 ansökt om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för
offentlig verksamhet.
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Stöd till energieffektivisering och konvertering i lokaler som används för offentlig verksamhet
(OFFROT) infördes under våren 2005. Stöd kan lämnas så länge det ryms inom den
nationellt angivna ramen på 2 miljarder kronor samt, för flertalet av de stödberättigade
åtgärderna, att de påbörjats efter den 15 maj 2005 och utförts senast den 31 december 2006.
Enligt promemoria från Landstingsservice Fastighet är åtgärderna uppdelade i två åtgärder, åtgärd 1
och åtgärd 2. Landstingets egeninsats när det gäller åtgärd 1 ryms inom det budgetutrymme som
finns inom Landstingsservices underhållsbudget. Den finansiering som behövs för denna åtgärd är
att landstinget förskotterar 2,13 mkr i avvaktan på att dessa medel återbetalas till landstinget år
2007, genom kreditering av skattekontot.
För åtgärd 2 behövs ett medeltillskott om 2,92 mkr som inte finns i investeringsbudgeten för 2006.
Det finns med tanke landstingets kärva ekonomiska läge inte möjlighet att göra denna investering
om inte någon annan investering kan senareläggas.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänstepromemoria från 2006-01-27 från Landstingsservice.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Åtgärd 1 får startas och landstinget förskotterar medlen som kommer att erhållas i statsbidrag
fram till att beloppet krediteras landstingets skattekonto.
2. Uppdrag till landstingsdirektören att försöka att göra omprioriteringar i investeringsbudgeten
för 2007 för att få utrymme för denna angelägna investering.
3. Landstingsdirektören lämnar rapport vid landstingsstyrelsen sammanträde i september om
vidtagna åtgärder.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 161
Yttrande över betänkandet Att återta mitt språk - Åtgärder för att stärka det samiska språket (SOU
2006:19) (LS 503/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har i slutbetänkandet Att återta mitt språk Åtgärder för att stärka det
samiska språket, tagit del av slutbetänkandets slutsatser som lägger fram väl grundade förslag till
insatser för att stärka det samiska språket och kulturen. Sverige har en folkrättslig förpliktelse att
aktivt främja det samiska språkets fortlevnad.
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Erkännandet innebär bl a att samerna skall ges inflytande i frågor som berör dem. Utredningen
lägger även fram förslag till ett utökat förvaltningsområde för det samiska språket, vilket förbättrar
skyddet för den sydsamiska varieteten. I Jämtlands län omfattas 6 av 8 kommuner av förslaget där
statsbidrag bör utgå till de aktuella kommunerna för de merkostnader som uppstår.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till remissyttrande.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Justitiedepartementet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 162
Yttrande över betänkandet Den professionella orkestermusiken i Sverige (SOU 2006:34)
(LS 545/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har tagit del i utredningen om den professionella orkesterutredningen och
ansluter sig i huvudsak till den bild som utredaren gör av orkestersituationen och musiklivet i
landet. Utredningen vill formulera ett nytt och bredare orkesteruppdrag, dels radikalt förändra
länsmusikens uppdrag att bli ett mer renodlat främjandeorgan. I samband med denna förändring
föreslår utredningen att huvudmännens andel av bidraget till länsmusiken minst skall motsvara
statens bidrag.
Länets musikverksamhet har under senare år på ett mycket positivt sätt anpassats och utvecklats i
samklang med utredningens riktlinjer för det statliga bidraget.
Den kostnadsövervältning från stat till region enligt en 50 50 % modell som betänkandet
föreslår, är för Jämtlands läns landsting mycket oroande, då landstinget inte har ekonomi för att
säkra nivån. Det skulle direkt drabba och hota den struktur som byggts upp liksom hota den
framtida finansieringen av länets musikliv.
Landstinget vill här betona vikten av att det genomförs en ny och grundläggande konsekvensanalys
av betänkandets förslag, avseende medel för det regionala musikuppdraget i framtiden.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till remissvar på betänkandet.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Utbildnings- och kulturdepartementet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 163
Certus - Utredning om lokalsamordning mellan vissa verksamheter inom landstinget, polisen,
Räddningsverket, SOS-alarm samt Tullverket (LS 756/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting deltar i en utredning (Certus) om lokalsamordning mellan Polis, Räddningstjänst, SOS Alarm, Tullverket samt vissa verksamheter inom landstinget.
Vid landstingsstyrelsens samanträde 2006-06-22 ville styrelsen att utredningsarbetet skulle redovisas
till landstingsstyrelsen 2006-08-23, med förslag till beslut om fortsatt uppdrag och mandat från
landstinget till landstingets representant i Certus styrgrupp, Robert Uitto.
En programskrift har utarbetats som beskriver de idéer om samlokaliseringen som arbetats fram
med ledorden medborgarfokus och samhällsnytta som grund. Programskriften inleds med en
sammanfattning och beskriver därefter bland annat visionen och idén kring Certus.
Två förslag till lokalisering finns, Fyrvalla och Stadsdel Norr. Vid styrgruppens möte 2006-08-14
har projektgruppen redovisat sitt förslag till lokalisering baserat på argumentering och kostnader.
Styrgruppen beslutade att låta respektive ingående part själva fatta inriktningsbeslut utan
rekommendation.
För landstingets del görs bedömningen att lokalisering till Fyrvalla bäst motsvarar de behov
verksamheterna inom landstinget har. Bl a innebär Fyrvalla att hälsocentralen kommer att ligga
centralt i upptagningsområdet vilket är väsentligt inte minst för den stora andelen äldre som bor i
området. Möjligheten att utveckla en framtida samverkan med exempelvis Mittuniversitetet och
Försäkringskassan bedöms också bättre vid en lokalisering till Fyrvalla. Kostnadsmässigt bedöms
alternativen likvärdiga.
BESLUTSUNDERLAG
Programskrift för Certus, Trygghetens hus där medborgaren sätts i fokus, 2006-06-08.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen förordar alternativ Fyrvalla.
2. Uppdrag till styrgruppen att projektera fram systemhandling enligt intentionerna i upprättad
programskrift för Certus. Verksamhets- och ekonomiska konsekvenser ska framgå. Därefter
redovisas ärendet till landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige för beslut om landstinget skall delta i
samlokaliseringen.
YRKANDE
Bernt Söderman yrkar följande tillägg: Den projekteringskostnad som upparbetas år 2006 skall
belasta detta år.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Landstingsstyrelsen förordar alternativ Fyrvalla.
2. Uppdrag till styrgruppen att projektera fram systemhandling enligt intentionerna i upprättad
programskrift för Certus. Verksamhets- och ekonomiska konsekvenser ska framgå. Därefter
redovisas ärendet till landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige för beslut om landstinget skall delta i
samlokaliseringen.
3. Den projekteringskostnad som upparbetas år 2006 skall belasta detta år. Medel överförs från
Finansieringen.
§ 164
Svar på initiativärende från Börje Frisk (fp) om tjänsten som processägare för processen Barn och
ungdomars hälsa (LS 767/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Börje Frisk (fp) har till landstingsstyrelsen lämnat ett initiativärende med följande lydelse:. Har vi
fått 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?
YTTRANDE
Det systematiska processarbetet består av två steg. En analysfas som syftar till att fastställa vilka
förbättringsåtgärder som krävs och att utforma den framtida processen. Efter beslut om genomJusterandes sign
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förande startar en utvecklingsfas som innebär att realisera förbättringsåtgärderna och att etablera
processen, d v s att få de personer som finns i processen att agera utifrån nya rutiner och samarbetsformer. För varje process utses en processledare och ett team av personer från landstinget,
kommunerna, eller andra aktörer som är viktiga för arbetet. Medlemmarna i teamet har en aktiv roll
i utvecklingsarbetet och utformar tillsammans den nya, förbättrade processen. Processledarens roll
under arbetet är att likna vid en projektledare.
Barn och ungdomars hälsa var en prioriterad process redan i Landstingsplanen 2005-2007. Under
våren 2005 påbörjades planering av arbetet och en intresseförfrågan avseende processledare för Barn
och ungdomars hälsa, gick ut till landstinget och kommunerna under augusti. Uppdraget som
processledare riktade sig till redan anställd personal med intresse för utvecklingsområdet och
möjlighet att kunna avsätta ca 25% av en heltidstjänst för samordning och ledning av utvecklingsarbetet under i första hand analysfasen.
Inga intresseanmälningar inkom och efter förfrågningar till tänkbara processledare framkom
synpunkter på att utvecklingsområdet var för omfattande och att uppdraget skulle kunna vara
intressant efter en tydlig avgränsning.
En avgränsning i detta sammanhang innebär en prioritering av vilka behovsområden hos barn och
ungdomar som skall omfattas av det första utvecklingsarbetet. Frågan lämnades till Prioriteringsrådet och Etiska kommittén för beredning den 24 oktober 2005. Prioriteringsrådets rekommendation var att prioritera Barn och ungdomars psykiska hälsa samt Barn och ungdomar med psykiska
funktionshinder.
Vid fredagsgruppens möte den 19 december 2005 var avsikten att besluta om att starta upp ett
utvecklingsarbetet enligt den rekommenderade prioriteringen. Mötet resulterade dock i en
diskussion kring beslutsordning och mandat att fatta beslut i fredagsgruppen kontra SVOM. Ett
uppdrag lämnades till Eva Holmbom, Kommunförbundet och Marit Nilsson, landstinget att
utforma ett förslag till beslutsordning i det gemensamma processarbetet.
Vid fredagsgruppen möte den 30 januari 2006 beslutades att rekommendera SVOM att godkänna
förslaget till beslutsordning. SVOM beslutade vid mötet den 3 februari att godkänna förslaget
Modell för start av gemensamma utvecklingsarbeten .
Till fredagsgruppens möte den 17 mars 2006 var start av processerna Barn och ungdomars psykiska
hälsa samt Barn och ungdomar med psykiska funktionshinder, en punkt på agendan. Frågan
hänsköts p g a tidsbrist till fredagsgruppens möte i maj.
Vid fredagsgruppens möte den 18 maj beslutades : Barns psykiska hälsa: Fredagsgruppen anser att
det är ett viktigt område att arbeta vidare med och att materialet därför behöver kompletteras med
en beskrivning av det omfattande utvecklingsarbete som pågår i länet. Därefter behöver avgränsningar göras beträffande vad som ska ingå i processen. Barn med psykiska funktionshinder:
Fredagsgruppen beslutar att de förbättringsförslag som finns beskrivna i rapporten Samhällsstöd till
ungdomar med funktionshinder och deras föräldrar i Jämtlands län, Åkerström, Nilsson 2004, ska
genomföras enligt beskrivning i beslutsunderlaget.
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Vid SVOM-möte den 22 maj beslutades att Processen startar men namnet på processen byts så
att man får med barn med funktionshinder enligt FoU-rapporten samt att Process barn och ungas
hälsa kompletteras .
Vi är därmed efter ett år framme vid att v 27 gå ut med en ny intresseförfrågan avseende processen
Barn och ungdomar med funktionshinder. Målsättningen är att vi med en tydlig avgränsning kan
lyckas rekrytera processledare och att utvecklingsarbetet kan starta upp efter sommaren.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Initiativärendet anses besvarat med hänvisning till ovanstående yttrande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 165
Anmälan av ordförandebeslut: Tillsättning av landstingsdirektör (LS 429/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 juni 2006 delegerades till ordföranden att besluta
om tillsättning av landstingsdirektör efter hörande av rekryteringsgruppen och de fackliga organisationerna.
Ordföranden har den 3 juli 2006 förordnat Karin Strandberg Nöjd som landstingsdirektör för tiden
2007-01-01 -- 2011-12-31. Lön, anställningsformer och övriga anställningsförmåner skall fastställas
i särskilt anställningsavtal.
BESLUTSUNDERLAG
Förordnande 2006-07-03.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Beslutet noteras till protokollet.
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§ 166
Anmälan av ordförandebeslut: Yttrande över rapporten Beredskap för att omhänderta personer med
hemvist i Sverige vid stora olyckor och katastrofer utomlands (LS 534/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Eftersom remissvaret skulle vara
inkommet till Socialdepartementet den 15 augusti har ordföranden beslutat att avge yttrande.
BESLUTSUNDERLAG
Remisssvar 2006-06-29.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Beslutet noteras till protokollet.
§ 167
Anmälan av inkomna och utsända handlingar (LS 3/2006)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 168
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.
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Ärende till landstingsfullmäktige
§ 169
Motion från Jan-Olof Dahlin (mp) m fl om friår (LS 437/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jan-Olof Dahlin, Gunni Holm och Owen Laws (samtliga mp) har i en motion yrkat att
landstinget aktivt informerar de anställda om möjligheter till friår samt att landstinget uppmuntrar
och är behjälpligt när anställda vill nyttja friår.
Fr o m 1 januari 2005 har försöksverksamheten med s k friår permanentats. Antalet platser är
14 000 för hela riket år 2006.
Friåret behöver inte vara ett helt år utan kan vara en period som är mellan 3 och 12 månader.
Friåret ska vara en möjlighet för människor mitt i yrkeslivet att prova på något nytt samtidigt som
en person utanför arbetsmarknaden får möjlighet att komma in i arbetslivet som vikarie .
I landstinget finns idag 37 beviljade friår. Totalt 17 olika yrkesgrupper har friår.
BESLUTSUNDERLAG
Sammanställning över antal beviljade ansökningar om friår.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget ställer sig positivt till nyttjande av friår. Information till de anställda kan ges på vår
hemsida med länk till Arbetsförmedlingens hemsida för stöd kring regler och ansökningsförfarande.
2. Motionen anses härmed besvarad.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Jan-Olof Dahlins yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Jan-Olof Dahlin till förmån för eget yrkande.
§ 170
Information
Under förmiddagen informerades styrelsen om:
Visning av nya Ambuss
Lägesrapport om idrottsmedicinskt centrum (Roger Olsson)
Uppföljning av Länstrafiken (Nils Harvard)
Redovisning av genombrottsprojekt - samarbete ambulans - akutmottagning - hjärtenhet
(Pernilla Johansson, Ulrika Fjellstrand)
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