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§ 171
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. Motion från Thomas Andersson (c) m fl om buss på remiss tas upp som extra ärende.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 172
Remissyttrande över FoU-strategi för mittsverige (LS 691/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
En regional FoU-strategi är under utarbetande. Som ett led i detta har landstinget beretts möjlighet
att inkomma med synpunkter senast den 30 september 2006. Ett remisssvar har utarbetats och i
detta har inarbetats synpunkter från landstingets FOU-enhet och landstingsfullmäktiges beredning
för demokrati och länsutveckling
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till FOU-strategi för Mittsverige
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat remissyttrande avges till Kommunförbundet i Jämtlands län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 173
Remiss över departementspromemorian Huvudmannaskap för hemsjukvård m m (LS 780/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har fått i uppdrag att yttra sig över departementspromemorian Huvudmannaskap för
hemvård m m.
Justerandes sign
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Förslag till yttrande har utarbetats.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Socialdepartementet.
YRKANDE
Nina Fållbäck-Svenson yrkar följande tillägg efter andra stycket:
Jämtlands läns landsting avvisar dock förslaget om att kommunernas ansvar för hemsjukvård skall
ske genom ändring av hälso- och sjukvårdslagen. Redan i dag kan kommuner och landsting göra
överenskommelser om fördelning av ansvaret genom avtal.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Nina Fållbäck-Svensons yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Utarbetat yttrande med ovan antaget tillägg avges till Socialdepartementet.
§ 174
Remiss: Regionala miljömål - gemensamma miljöambitioner för Jämtlands län (LS 777/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Länsstyrelsens roll i det samlade miljöarbetet är att ha det övergripande ansvaret för regionalt måloch uppföljningsarbete. Grunden för detta arbete är att Länsstyrelsen tillsammans med andra
regionala organ, föreningar och myndigheter, skall formulera regionala miljömål.
Ett förslag till yttrande från landstinget har utarbetats av miljöenheten i samarbete med folkhälsostrateg, epidemiolog, sjukhusfysiolog, krisberedskapsansvarig, överläkare vid hudkliniken,
landstingsservice fastighet, Jegrelius forskningscenter och upphandlingsenheten.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
YRKANDE
Monalisa Norrman yrkar följande ändringar:
Första meningen under rubriken Yttrande Mål 15:1 Planeringsunderlag skall ha följande lydelse:
Vi anser att det är viktigt att även få med ett folkhälso-, mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i
detta målområde.
Mening nr 2 i samma stycke stryks.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Utarbetat yttrande med ovan antagna ändringar avges till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
§ 175
Remiss över betänkande Tänka framåt, men göra nu - så stärker vid barnkulturen (LS 754/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har tagit del av betänkandet om insatser för att stärka barnkulturområdet i anslutning
till Barnkulturåret 2007.
Landstinget ansluter sig i stort till betänkandets skrivning om ökad samordning av insatser inför och
under Barnkulturåret, där en ökad dialog mellan region och stat välkomnas. Staten bör särskilt
uppmärksamma och verka för att utjämna regionala skillnader för en dynamisk kulturutveckling i
hel landet.
Förslag till yttrande har utarbetats.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Utbildnings- och kulturdepartementet enligt utarbetat förslag.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 176
Remiss: Teckenspråk och teckenspråkiga - Översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54)
(LS 810/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har tagit del av utredningen om teckenspråkets ställning och ansluter sig i stort till de
bedömningar och förslag till förändringar inom området som utredaren gör. Utredaren vill med
sina förslag stärka teckenspråkiga personers rätt och möjlighet att använda teckenspråket och tillföra
gruppen hörande personer med grav språkstörning i behov av teckenspråk för sin kommunikation (ca 20
personer i varje årskull/ ca 5 000 i landet 1998) till 3b § i Hälso- och sjukvårdslagen samt låta
Socialstyrelsen tydliggöra vad som ingår i begreppet vardagstolkning, en stor hjälp för landets
tolkcentraler som ofta brottas med detta begrepp.
En ny fördelningsmodell av det riktade statsbidraget införs successivt under en treårsperiod.
Därefter utvärdering och ny prövning om bidraget ska finnas kvar. Förändringen medför marginell
reducering av bidraget för landstingets del. (statsbidrag 2005; 1 040 kkr. Nytt belopp efter nya
modellen 1 016 kkr)
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Socialdepartementet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 177
Remissvar på betänkandet Plats på scen - Betänkande av Kommittén för jämställdhet inom
scenkonstområdet (SoU 2006:42) (LS 727/06)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har tagit del i utredningen för jämställdhet inom scenkonstområdet.
Landstinget ansluter sig till den analys som kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet
redogör för i sitt betänkande och lämnar synpunkter utifrån de avsnitt som specifikt berör de
regionala scenkonstinstitutionerna, där jämställdhetsarbete utgör ett av landstingets horisontella
perspektiv som är integrerade i all verksamhet.
Landstinget välkomnar en dialog med Kulturrådet för att nå de övergripande målen för jämställdhetsarbetet. För utvecklande av strategier, för erfarenhetsutbyte och för relevant återrapportering inom scenkonsten. Hänsyn bör dock tas till regionala och demografiska skillnader i
landet som lokalisering, tillgång till konstnärlig personal, förutsättningar för jämställd infrastruktur
på scenkonstområdet osv.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Utbildnings- och kulturdepartementet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 178
Revisorernas granskning av resultet och spridning av genombrottsprojekt utförda inom primärvården (REV/15/2006, LS 722/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har granskat resultat och spridning av genombrottsprojekt utförda inom
primärvården i Jämtlands läns landsting. I granskningsrapporten dras slutsatserna att kunskapen om
genombrottsprojekt är känd och att goda och bestående resultat uppnås. Däremot skulle resultaten
kunna spridas till andra på ett bättre sätt.
Genombrottsprojekt genomförs även i specialistvården sedan flera år tillbaka. Metodiken är känd
och team från primärvård och specialistvård deltar numera i samma seminarietillfällen. Svaret och
åtgärderna omfattar i stort sett hela organisationen hälso- och sjukvård i Jämtlands läns landsting.
Justerandes sign
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En framgångsfaktor för ett genombrottsprojekt är att förändringstrycket kommer från personalen
själva. Vid sammansättning av team skall utses och ingå en person i teamet med befogenheter att
fatta beslut. Detta har i praktiken lösts på olika sätt. Kravet är att chefen skall stödja teamets arbete
och ge det legitimitet. Även efter avslutad projekttid krävs fortsatt mätning och uppmärksamhet för
att behålla och förbättra uppnådda resultat. Här är chefens roll viktig.
Genombrottsprojekt är en av flera metoder för att förbättra kvalitet i vården. Beroende på vilket
arbete som skall göras, skall lämpligt angreppssätt väljas. Genombrottsmetodik har fått god
genomslagskraft nationellt i Sverige. Det är önskvärt att kunskap om förbättringsmetodik blir
bredare i organisationen som komplement till respektive medarbetares professionella utbildning.
Åtgärder för att förbättra spridning

Ansvar

Status

- Fr.o.m. augusti 2006 redovisas ett genombrottsprojekt vid varje
landstingsstyrelsemöte (uppdrag från landstingsdirektör tillvårdstrateg)

vårdstrateg

pågår

- Vid lärandeseminarium två inbjuds chefer, både avdelnings/enhetschefer
och verksamhetschefer. Särskilt program för ledarna är delvis inlagt detta
seminarium. Det kan vara inbjuden chef/ledare som presenterar, deltar i
diskussion och besvarar frågor.

projektledare pågår
genombrott

- Vid avslutande lärandeseminarium fyra inbjuds alla team från föregående år
för erfarenhetsutbyte med nu pågående team.

projektledare pågår
genombrott

- Tillse att det finns metodstöd för tillämpning av allmänt förekommande
metoder inom förbättringskunskap, såsom genombrott inom varje
verksamhetsområde

landstingsdirektör

påbörjas
hösten-06

- Göra avslutande seminarium fyra obligatoriskt för verksamhetschefer att
delta i med särskilt avsnitt lära och sprida ingå.

landstingsdirektör

påbörjas
hösten-06

LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Ovanstående åtgärder för att förbättra spridning av genombrottsprojekt antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 179
Revisorernas granskning av Kirurgklinikens anordnande av kurser (LS 939/2006)
Justerandes sign
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ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har granskat den interna kontrollen, betalnings- och redovisningsrutinerna
vid kirurgklinikens anordnande av kurser.
Resultatet av granskningen framgår av en promemoria som sammanfattar de bedömningar och
synpunkter som granskningen föranleder.
BESLUTSUNDERLAG
Revisorernas PM över granskning av Kirurgklinikens anordnande av kurser.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att skyndsamt vidta de åtgärder som aktualiseras med anledning
av granskningen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 180
Revisorernas granskning av landstingets finansförvaltning (LS 938/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har granskat hur landstingets finansförvaltning fungerar.
Resultatet framgår av utarbetad rapport.
BESLUTSUNDERLAG
Rapporten Granskning av landstingets finansförvaltning.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att skyndsamt vidta de åtgärder som aktualiseras med anledning
av granskningen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 181
Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst (LS 525/2006)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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, rutiner för hantering av bildkonst har
behandlats i beredningens sammanträde 2006-04-11, § 26.
Landstingsfullmäktige beslutade 2006-06-12--13:
1.Utarbetat förslag till bildkonstpolicy antas.
2. Frågan om riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst (där även frågan om möjligheter att
försälja landstingets konst ingår) hänskjuts till landstingsstyrelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till riktlinjer och rutiner för hantering av Jämtlands läns landstings konst.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetade riktlinjer och rutiner för hantering av Jämtlands läns landstings konst antas.
YRKANDE
Thomas Andersson yrkar följande tillägg under rubriken Inköp av konst:
Inköpt konst ska efter noggrant övervägandet av konstverksamhetens samråd även kunna försäljas.
Detta kan bidra till ökad omsättning av lokal konst samt bidra till ökad konstnärsaktivitet.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner yrkandet avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Inger Jonsson, Jan-Olof Andersson och Börje Frisk.

§ 182
Yrkeshögskoleutbildning i samverkan med Högskolan Dalarna (LS 1013/2006)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDEBESKRIVNING
Högskolan Dalarna bedriver yrkeshögskoleutbildning benämnd Produktionstekniker 80 p. Inom
ramen för denna utbildning har landstinget och högskolan Dalarna planerat ett samarbete som dels
syftar till att tillgängliggöra utbildningen via landstingets lärcentrum vid JiLU i Ås, dels till att två
varianter på utbildningen, dvs sista terminen, skall kunna läsas förlagda till JiLU i Ås. Dessa
varianter på utbildningen benämns Timmerhusproduktion och småskalig livsmedelsproduktion.
Villkoren för samarbetet finns reglerat avtalsförslag och kursplaner. Högskolan Dalarna är ansvarig
för utbildningen under högskolelagen och yrkeshögskoleförordningen. Landstingets bidrag är att stå
som värdar för utbildningen genom kompetens och lokaler för utbildningen. Landstingets ersättning för åtagandet regleras av avtalet.
Samarbetet bedöms vara av stor betydelse för förutsättningarna att utveckla livsmedels- och
träförädling i Jämtlands län och befäster länets ledande ställning i landet inom respektive områden.
De första studenterna planeras påbörja utbildningen under samarbetsavtalet under vårterminen
2008.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget inleder samarbete med Högskolan Dalarna i enlighet med utarbetat avtalsförslag.
YRKANDE
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ärendet återremitteras för vidare utredning.

§ 183
Beslut om mottagande av elev på individuella programmet vid Åsbygdens Naturbruksgymnasium
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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(LS 1014/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Anders Halén, som är hemmahörande i Ragunda kommun, har ansökt till det individuella programmet vid Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Rektor för Naturbruksgymnasiet har beslutat avslå
ansökan. Anders Halén har överklagat beslutet till Skolväsendets Överklagandenämnd. Överklagandenämnden har beslutat att upphäva beslutet eftersom landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser till rektor vid Naturbruksgymnasiet inte omfattar beslut om att ta emot elever på det
individuella programmet och rektor därmed inte är behörig att meddela beslut i ärendet. Nämnden
har återlämnat ärendet till landstinget för beslut av behörig beslutsinstans.
Enligt samverkansavtalet mellan kommunerna i Jämtlands län, Jämtlands Gymnasieförbundet och
Jämtlands läns landsting är det hemkommunen som beslutar om intagning till individuella programmet. Ragunda kommun har meddelat Jämtlands läns landsting att kommunen inte kommer
att betala för Anders Haléns skolgång vid Åsbygdens Naturbruksgymnasium.
BESLUTSUNDERLAG
Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Anders Haléns ansökan till det individuella programmet vid Åsbygdens Naturbruksgymnasium
avslås eftersom Ragunda kommun beslutat att inte betala för hans skolgång på naturbruksgymnasiet.
2. Beslutet får av sökanden överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
PROTOKOLLSANTECKNING
Jan-Olof Dahlin antecknar till protokollet:
Undertecknad deltar inte i beslutet eftersom det helt är Ragunda kommun som har ansvaret för att
denna elev förvägras sökt utbildning.

§ 184
Om- och tillbyggnader vid JiLU (LS 995/2005)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDEBESKRIVNING
JiLUs lokaler på Rösta i Ås, som används för landsbygdsutveckling, behöver moderniseras och
anpassas till verksamheten. För att kunna tillgodose Eldrimner nationellt centrums behov av lokaler
behöver "Lillgården" byggas om. Motiverade åtgärder bedöms mera omfattande än vad som kan
betecknas som underhållsåtgärder.
För ändamålet har Landstingsservice Fastighet tidigare genomfört en utredning som syftar till
att långsiktigt kvalitetssäkra skicket av Lillgården så att lokalerna blir ändamålsenliga och möter
verksamhetens behov. Utredningen av Lillgården gjordes i samband med Om- och tillbyggnader
JiLU daterad 2005-10-31 presenterat som förslag till beslut i landstingsstyrelsen 2005-11-29.
Förslaget återremitterades.
Idag möter Lillgården inte de krav som ställs på moderna arbetsplatser varken ur tillgänglighetsperspektivet, teknik eller vad gäller ventilationen (självdrag) mm vilket gör att verksamheten
har svårt att anvisa arbetsplatser i huset. En ombyggnad som planerat gör att Eldrimners behov
kan tillgodoses samtidigt som andra verksamheter inom JiLU kan samlokaliseras, detta ger
fördelar för den landstingsdrivna verksamheten.
Om Eldrimner av något skäl inte beviljas fortsatta anslag kommer befintlig verksamhet att
kunna ta lokalerna i anspråk. Finansieringen sker genom hyresintäkter. Åtgärden bedöms
påverka landstingets kostnader i ingen eller i mycket ringa utsträckning.
Ombyggnadskostnaden är beräknad till ca 1 500 kkr.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. 1 500 kkr anslås för ombyggnad av Lillgården, Rösta. Investeringen skall ses som en alternativ
investering.
2. Uppdrag till Landstingsservice Fastighet att genomföra ombyggnationen.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar att ärendet återremitteras.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ärendet återremitteras.
§ 185
Nationell tematisk verksamhetstillsyn avseende äldre patienter på akutmottagning (LS 947/2006)
Justerandes sign
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ÄRENDEBESKRIVNING
Socialstyrelsen har under våren 2006 genomfört en tematisk verksamhetstillsyn avseende äldre på
akutmottagning på Östersunds lasarett. Socialstyrelsens bedömning är att akutmottagningen vid
Östersunds sjukhus i flera avseende har:
en väl organiserad och genomtänkt verksamhet
en tydlig kvalitetsinriktning med bland annat systematisk uppföljning och egenkontroll som
bidrar till att förbättra patientsäkerheten
tydliga ansvarsområden och rutiner för bedömning och åtgärder
ett tydligt bedömnings- och prioriteringssystem för omhändertagande av patienterna
ett väl utvecklat och tillämpat dokumentationssystem
ändamålsenliga lokaler
Socialstyrelsen menar att det är angeläget att utveckla akutmottagning genom en generellt tydligare
fokusering på att säkerställa patientsäkerheten för de äldre patienterna oavsett diagnos. Detta kan
ses som ett utvecklingsområde som bör omfatta såväl utveckling av rutiner för riskbedömningar av
olika slag, rutiner för tillsyn och omhändertagande, tydligare omvårdnadsdokumentation samt
uppmärksammas vid såväl fortlöpande kompetensutveckling som vid introduktion av ny personal.
Socialstyrelsen förutsätter att verksamhetschef tillser att åtgärder vidtas. Socialstyrelsen förutsätter
vidare att övrig berörd ledning och personal i verksamheten informeras om innehållet i Socialstyrelsens rapport och beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Nationell tematisk verksamhetstillsyn avseende äldre patienter på akutmottagning
Hur tas äldre patienter omhand på akutmottagning?
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att vidta de åtgärder som Socialstyrelsen förutsätter enligt rapport
Nationell tematisk verksamhetstillsyn avseende äldre patienter på akutmottagning" från 2006-0829.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 186
Landstingets position Interreg 2007 - 2013 (LS 800/2006)
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ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har uppmanats att stödja Länsstyrelsens i Jämtland arbete med utformningen av förslag
till Interregprogram för kommande ramperiod genom remiss.
Förslag till yttrande har utarbetats.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges enligt utarbetat förslag.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar att yttrandet skall kompletteras med bl a synpunkter på kommunikationer,
turistnäring och basindustri samt att ordföranden får i uppdrag att efter komplettering avge
yttrandet.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Uppdrag till ordföranden att efter komplettering av yttrandet och efter samråd med presidiet avge
yttrandet.
§ 187
Regionalt strukturfondsprogram för Mellersta Norrland 2007 - 2013 (LS 811/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Länsstyrelsen i Jämtlands län har av Regeringen fått i uppdrag att samordna framtagandet av förslag
till regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (Europeiska
regionala utvecklingsfonden), för programperioden 2007 - 2013, i programområdet Mellersta
Norrland.
Länsstyrelsen har nu utarbetat ett utkast i samverkan med partnerskapet för regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram. Representanter för landstinget har deltagit i arbetet och
lämnat underlagsmaterial.
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Länsstyrelsen har skickat utkastet på remiss till partnerskapet. Landstingets remissyttrande bör avges
av landstingsstyrelsen.
Med hänsyn till att utkastet inkom till landstinget den 19 september har något förslag till yttrande
ej hunnit upprättas. Tidplanen för arbetet med strukturfondsprogrammet medger inte att remissen
avges av styrelsen den 26 oktober. Remissen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 10 oktober.
Landstingsstyrelsen förslås därför uppdra till ordföranden att avge yttrandet.
BESLUTSUNDERLAG
Missiv till remissutkast till regionalt strukturfondsprogram
Utkast till strukturfondsprogram
Underlag till landstingsstyrelsens remissyttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till ordföranden att efter samråd med presidiet avge remissyttrande över Länsstyrelsens
utkast till strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007 2013.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 188
Sammanträdesdagar 2007
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt 6 § i landstingsstyrelsens reglemente skall landstingsstyrelsen för varje kalenderår
upprätta en plan över sina sammanträden.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Följande sammanträdesdagar föreslås för landstingsstyrelsen 2007:
23 - 24 januari
27 - 28 februari
20 - 21 mars
24 - 25 april
29 - 30 maj
26 - 27 juni
28 - 29 augusti
25 - 26 september
23 - 24 oktober
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20 - 21 november
18 - 19 december
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 189
Styrgruppen för folkhälsofrågor: Val av ledamot för tiden 2006-11-01--2007-02-28
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Harriet Jorderud (s)
§ 190
Anmälan av inkomna och utsända handlingar (LS 3/2006)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 191
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.

§ 192
Likviditetsrapport 2006-08-31(LS 658/2006)
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ÄRENDEBESKRIVNING
Likviditetsrapporten per den 31 augusti 2006 visar samt kommenterar landstingets prognostiserade
samt verkliga likviditet under augusti 2006. Dessutom visas landstingets utestående placeringar och
lån. En kommentar ges till periodens räntetutveckling.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 193
Delårsbokslut 2006-08-31 samt prognos 2006-12-31 (Jll 420/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Det bokförda resultatet för perioden visar ett överskott på 67,3 mkr. Vid samma period föregående
år var överskottet 67,6 mkr.
Det ekonomiska utfallet uppvisar stora variationer över året. En bidragande orsak till det är att
skatteintäkter och generella statsbidrag flyter in med en tolftedel varje månad medan verksamheternas kostnader varierar över året. De lägsta kostnaderna återfinns under sommarmånaderna
eftersom delar av verksamheten stängs eller bedrivs med reducerad kapacitet. Under årets
återstående månader kommer således verksamheternas kostnader att överstiga de intäkter
landstinget får från skatter och generella statsbidrag.
I resultatet ingår en extraordinär intäkt från försäljningen av landstingshuset på Frösön med 14,6
mkr. I resultatet ingår även uppräknade skatteintäkter med 12 mkr i enlighet med Sveriges
kommuners och landstings prognos beträffande taxeringsutfall 2006 (prognos för helår +18 mkr).
Föregående år räknades skatteintäkterna istället ned med 18 mkr per augusti (27 mkr för helår).
Kostnadsutvecklingen har bromsats jämfört med år 2005 men måste bromsas ytterligare för att
landstinget långsiktigt ska klara ekonomin. Verksamhetens prognos för helår är ett överskott på
41,1 mkr, att jämföra med budget ett överskott på 8,5 mkr. Överskottet beror till 18 mkr på
uppräknade skatteintäkter, 14,4 mkr på reavinst från försäljning av landstingshuset på Frösön och
30 mkr på engångseffekt av ändrad redovisningsprincip för hjälpmedelscentralen. Exklusive dessa
intäktsposter hade prognosen varit -20,5 mkr. I prognosen antas samtliga medel som reserverats i
finansen (30 mkr) för utökad vårdgaranti och valmöjligheter i vården förbrukas.
Prognosen visar att organisationen i ringa omfattning har anpassat verksamheten utifrån fullmäktiges beslut i juni. Utgående från detta kommer landstingsdirektören att föreslå landstings-
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styrelsen att omedelbart vidta åtgärder i planeringen inför år 2007 avseende omfördelning av
resurser mellan verksamhetsområden samt föreslå eventuella utbudsbegränsningar.
Som ett led i arbetet mot en långsiktigt hållbar ekonomi pågår eller planeras översyn av
Vuxenpsykiatrin och de psykosociala enheterna, den interna ledningsorganisationen och
administrationen inom primärvården samt landstingets interna organisation för folkhälsoarbete.
Dessutom planeras utvärdering av Landstingsservice hösten 2006.
I delårsbokslutet finns en sammanfattande text från koncernföretagen. Inget koncernbokslut
redovisas per augusti. I årsbokslutet kommer koncernbokslut att redovisas. I handlingsplanen från
område RHR finns förslag på vissa principiella beslut avseende Hjälpmedelscentralen som måste
fattas avseende ändrad redovisningsprincip, avgifter och ansvarsfördelning. Effekterna av förslaget
till förändrade redovisningsprinciper är beaktade i prognosen i delårsbokslutet.
Verksamhetsområdenas resultat och produktion kommenteras kort i bilaga 2 till delårsbokslutet.
BESLUTSUNDERLAG
Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2006-08-31
Handlingsplaner per verksamhetsområde efter augusti 2006
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsdirektören får i uppdrag att aktivt delta i samverkansprojektet med kommunerna
angående översyn av förskrivningskriterierna och återkomma till Landstingsstyrelsen så snart
förslag finns.
2. Område RHRs förslag på införande av vissa avgifter för hjälpmedel överlämnas till
Avgiftsgruppen för beredning inför förslag till avgifter för år 2007 i anslutning till beslut om
landstingsplanen 2007-2009.
3. Landstingsdirektören ges i uppdrag att utreda vilken roll och beslutsbefogenhet Gemensam
nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter har
angående Hjälpmedelsverksamheten.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Delårsbokslut per 2006-08-31 och prognos per 2006-12-31 godkännes.
2. Område akutvårds äskande om att läkemedelsrabatter ska återföras till området avslås.
Vidare avslås områdets äskande om 1,3 mkr för ökade kapitalkostnader pga dels ny
övervakningsutrustning i de ombyggda IVA-lokalerna (yrkesinspektionens föreläggande),
dels reinvestering i autoklaver vid sterilcentralen. Området har fortsatt i uppdrag att sänka
kostnaderna i enlighet med områdets uppdrag.
3. De verksamhetsområden (BarnKvinna, HIÖÖ, Kirurgi, Medicin, Ortopedi och RHR) som
erhållit, eller kommer att erhålla ersättning för vårdgarantikostnader utgående från de
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patienter som stod på väntelista den 15 juni kommer att vid årets slut få återredovisa dessa
medel om inte produktionsmålen enligt uppdraget uppnåtts.
4. Samtliga verksamhetsområden har fortsatt i uppdrag att sänka kostnaderna i enlighet med
områdets uppdrag, redovisade handlingsplaner inom områdets beslutsmandat samt
landstingsfullmäktiges beslut i juni.
5. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i planeringen inför år 2007 föreslå omfördelning av
resurser mellan verksamhetsområden samt föreslå eventuella utbudsbegränsningar.
6. Tilläggsanslag beviljas med 591 tkr till Gemensam nämnd för närvård Frostviken avseende
landstingets del av 2005 års underskott.
7. Från och med innevarande år ändras redovisningsprinciper avseende individmärkta
hjälpmedel så att de tillgångsredovisas och avskrivs på 3, 5 respektive 8 år.
Värderegleringsreserv med 3 % av restvärdet ska användas. Denna åtgärd ska vidtas senast
vid bokslutet 2006-12-31, med retroaktiv justering fr o m 2006-01-01.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 194
Nedläggning av plasmatappningen vid Storsjötappen, Östersunds sjukhus (LS 770/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Utifrån ändrade förutsättningar att kunna avyttra plasma föreslås nedläggning av plasmatappen vid
Storsjötappen. Utbudet av plasma i världen har ökat vilket medfört lägre priser. I princip har priset
halverats sedan verksamheten startade. Vår köpare har också satt ett tak för den volym som får
levereras vilket innebär halva volymen ( 4 000 liter) mot tidigare levererat (8 000 liter). De ekonomiska marginalerna är så små att verksamheten inte tål några störningar. Vid frånvaro måste personal
tas från kärnverksamheten för att stötta upp vilket inte är en optimal lösning. Kostnadstäckning
erhålls ej idag.
Konsekvensbeskrivning
-

Förslaget medför att tre personer blir övertaliga, två personer x 100% som tappar plasma samt en
person x 100% (läkarsekreterare) som idag är direkt knuten till plasmaverksamhet.
Storsjötappen kan lämna ifrån sig lokaler.
Sannolikt måste vi vara avsevärt mer aktiva när det gäller att rekrytera och behålla blodgivare.

Ärendet bottnar i en utredning som pågått på avdelningen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin sedan vecka 42 2005. Avdelningens fackliga företrädare och personalen har informerats
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efter hand. Information om nedläggningen gavs också i verksamhetsområdeskommittén 2006-0619.
MBL-förhandling har ägt rum har ägt rum i samband med verksamhetsområdeskommitténs möte
2006-08-29.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Plasmatappningen vid Storsjötappen läggs ned per 2006-12-31.
YRKANDE
Nina Fållbäck-Svenson yrkar att landstingsdirektören får i uppdrag att säkerställa insatser för att
rekrytera och behålla blodgivare.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Nina Fållbäck-Svensons yrkandet och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Plasmatappningen vid Storsjötappen läggs ned per 2006-12-31.
2. Uppdrag till landstingsdirektören att säkerställa insatser för att rekrytera och behålla blodgivare.
§ 195
Personalpolitisk policy i Jämtlands läns landsting fr.o.m. 2007-01-01 (LS/995/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
I landstingsplanen 2006-2008 uppdrogs åt förvaltningen att se över nuvarande personalpolicy och
anpassa den till den nya organisationen utifrån Att skifta perspektiv, ny organisation inom
Landstinget i Jämtland .
I landstingsplanen anges att landstinget både i verksamheten och i arbetsgivarrollen ska sträva efter
att vara ett föredöme när det gäller demokrati, jämställdhet, mångfald och jämlikhet. Vårt
bemötande av varandra ska utgå ifrån den gemensamma värdegrunden som bygger på respekt,
förtroende och helhetssyn. Detta ska också avspegla sig i landstingets personalpolitiska policy som
ska revideras under 2006.
Under 2006 har en översyn och revidering gjorts av landstingets personalpolitiska policy.
Utgångspunkten för arbetet har varit att fastställa vad som är inriktningen och stöttepelare i
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landstingets arbete med personalpolitiken. Utgångspunkten har varit att skapa förutsättningar för
Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser.
Vad vi ska fokusera på har indelats i sju huvudområden:
Medarbetare
Hälsa- och arbetsmiljö
Mångfald
Jämställdhet
Kompetensförsörjning
Löner och förmåner
Chefs- och ledarskap
Dessa fokusområden inom personalpolitiken ska sedan översättas i strategier om hur vi ska
förverkliga policyns intentioner. Dessa strategier fastställs sedan av landstingsstyrelsen.
Ett steg i att utforma personalpolicyn har varit en enkätundersökning till 500 slumpvis utvalda
medarbetare, samverkansgrupp med de fackliga representanterna och genomgång i den
personalpolitiska delegationen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Personalpolitisk policy antas fr o m 2007-01-01 enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 196
Förslag till namnändring av Jämtlands läns folkhälsostipendium till "Årets folkhälsoinsats"
(LS/1001/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har sedan mitten av 1990-talet delat ut folkhälsostipendium på 10 000
kronor till enskild/enskilda personer, organisationer m fl som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit
initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan.
Beteckningen folkhälsostipendium har ibland medfört en osäkerhet i vilka som kan och har
möjlighet att söka del av detta. Ett förslag till revidering av namnet har diskuterats och
folkhälsostrategen vill därför föreslå en ändring där landstinget istället väljer att dela ut pris för
Årets folkhälsoinsats .
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

LANDSTINGSSTYRELSEN

2006-09-26

22 (33)

Fortfarande skall priset delas ut i syfte att stödja och uppmuntra förtjänstfullt arbete inom
folkhälsoområdet. Med folkhälsoarbete menas insatser som främjar hälsa och förebygger sjukdom.
Arbetet ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den jämlika hälsan.
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att besluta i enlighet med förslag om namn- och
stadgeändring av tidigare folkhälsostipendium till Årets folkhälsoinsats .
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.
§ 197
Yttrande till Länsrätten över överklagat beslut om uppgradering av Backe distriktssköterskemottagning till hälsocentral (LS 722/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Länsrätten har förelagt Jämtlands läns landsting att yttra sig över ett överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 12 -13 juni 2006, § 99, om medborgarförslag från GF Fjällsjö/Bodum
ideell förening om att landstinget uppgraderar Backe distriktssköterskemottagning till hälsocentral
samt upphandlar hälsocentralen i alternativ driftform.
Förslag till yttrande har upprättats inom sekretariatet.
BESLUTSUNDERLAG
Överklagande av GF-Fjällsjö/Bodum 2006-07-05
Förslag till yttrande 2006-09-11
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Utarbetat yttrande avges till Länsrätten i Jämtlands län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
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Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 198
Abonnemangstandvård (LS 978/2003)
ÄRENDEBESKRIVNING
I landstingsplanen för år 2006 - 2008 anges som mål för folktandvården år 2006 att
abonnemangstandvård som förstahandsval ska ska erbjudas 30 - 39 åringarna. Med dagens
rutiner klarar folktandvården inte ökningen av patienter som detta skulle innebära.
Folktandvården ser därför över koncept och rutiner för abonnemangstandvården. Bl a
planeras ett inköp av datorstöd, Fas-VL, för att underlätta administrationen.
För att kunna ägna tid och kraft åt andra åtgärder för att nå de ekonomiska målet för
folktandvården förelås att införande av abonnemangstandvård för 30 -39 åringar flyttas fram
och införs fr o m den 1 januari 2008.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Införande av abonnemangstandvård flyttas fram till den 1 januari 2008.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 199
Motion från Runar Englund (v) om utskrivning av kultur på recept (LS 1105/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Runar Englund (v) har i en motion föreslaget
att landstinget undersöker möjligheten att utveckla en behandlingsform med kulturell
verksamhet som behandling,
att läkarna på försök ges möjlighet att skriva ut kulturell verksamhet på recept på liknande sätt
som Fysisk aktivitet på recept (FaR),
att möjligheten att använda försäkringskassans Rehab-pengar undersöks.
En arbetsgrupp ur beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur samt vård- och rehabiliteringsberedningen har med sakstöd från landstingets folkhälsostrateg och personal vid landstingets
sekretariat berett motionen.
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YTTRANDE
Inom landstinget ordinerar sedan 2004 främst primärvården fysisk aktivitet på recept (FaR ) i
samverkan med föreningslivet. Som underlag för det arbetet finns bl.a. rapporten ® i Jämtlands län
samt manualen FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. Arbetet är
fortfarande under utveckling och kommer att utvärderas under 2006-2007. Liknande utvecklingsarbete har även genomförts inom andra landsting och i en nyligen genomförd utvärdering från
Östergötlands läns landsting, konstateras att utvecklingen av FaR- arbetet i Östergötland visar att
det tar tid att implementera en ny arbetsmetod inom en hel primärvårdsorganisation (Folkhälsovetenskapligt Centrum i Östergötland, Rapport 2006:2, Fysisk aktivitet på recept - fungerar det?)
I Stockholms läns landsting har s.k. Hälsoremisser utvecklats inom primärvården i samarbete med
Stockholms diabetespreventiva program (Läkartidningen nr 6 volym 103). Hälsoremissen har
använts som ett verktyg för distriktsläkare och distriktssköterskor för att remittera människor i
riskzonen för sjukdom till olika hälsofrämjande aktiviteter. Detta handlade om remiss till ett tiotal
olika instanser inom kommunen, främst motionsaktiviteter (motsvarande Jämtlands län landstings
FaR-arbete) men även rökslutargrupper och stresshantering.
Inom landstinget finns även Fröjas trädgårdar vid JiLu, som redan idag används som rehabiliteringsmöjlighet vid ex.vis utmattningssyndrom och långvarig sjukfrånvaro, via framför allt
Landstingshälsan.
Kultur i Vården (KiV) är en verksamhet som ligger under Länskulturen. KiV i Jämtland har
utarbetat en modell för kultur i och till vården. Arbetet sker bl.a. i nära samarbete med länets åtta
kommuner, äldrekooperativ, sjukhuset samt studieförbund, kyrkor, pensionärsorganisationer och
andra föreningar i länet.
Nationell lämnades en likalydande motion (Motion 2005/06:So 483) av Hillevi Larsson och Agneta
Ringmar (s) till riksdagen september 2005. Förslaget till riksdagsbeslut löd Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samarbeta med Folkhälsoinstitutet och
företrädare för kulturlivet verka för att Kultur på recept införs som möjlighet när läkare skriver ut
recept, på samma sätt som FaR/Fyss fungerar . Motionen avslogs senare när den behandlades av
riksdagen.
Initiativet om att bredda det förebyggande arbetet inom landstinget genom att väga in kulturens
betydelse är spännande och intressant och går utveckla inom den verksamhet som landstinget redan
idag bedriver genom ex. vis Fröjas trädgårdar och Kultur i Vården. Utvecklingsarbetet som sker
med ordination av Fysisk aktivitet på Recept - och ännu inte är avslutat - visar att det går att bredda
det förebyggande arbetet, men att det också tar tid att implementera nya arbetsmetoder inom
primärvården.
Det bör vara möjligt att utveckla det preventiva arbetet till att likna Stockholms läns landstings
arbete med Hälsoremiss, där fler aktiviteter än motion ingår. I detta framtida arbete bör då även
möjlighet att ta med kulturens betydelse för hälsan invägas.
BESLUTSUNDERLAG
Motion om kultur på recept.
Justerandes sign
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BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till utarbetat yttrande.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.
§ 200
Motion från Thomas Andersson (c) m fl om framtagande av en hörselplan i Jämtlands län
(LS 476/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Thomas Andersson, Bernt Söderman, Jan-Erik Eriksson, Göte Norlander, Marianne LarmSvensson, Gunnar Geijer, Klas Hallman, Inger Jonsson, Danuta Finke och Yngve Hamberg
(samtliga c) yrkar i en motion att landstinget tillsammans med länets kommuner tar fram en strategi
och gemensam handlingsplan för att komma tillrätta med ljudnivåer, m.m. De höga ljudnivåer som
finns på krogar, biografer, idrottshallar och andra lokaler där främst yngre människor finns måste
sänkas. Motionärerna befarar att om inget görs, riskerar vi att få en kraftig tillströmning av nya
hörselpatienter i vården. Motionärerna pekar på att när det gäller hörseln är det ett område där ett
aktivt förebyggande arbete verkligen kan hjälpa människor att slippa ohälsa. Motionärerna menar
vidare att med en hörselplan, kan samhället dra nytta av detta så att de resurser som tillgängliga för
hörselvård verkligen ska räcka till dem som kommer i behov av vård.
I motionen yrkas
att Jämtlands läns landsting tillsammans med länets kommuner tar fram en strategi och gemensam
handlingsplan för att komma tillrätta med ljudnivåer m.m,
att Jämtlands läns landsting tillsammans med länets kommuner tar initiativ till en bred
informationskampanj kring ljudnivåer och hörselskador så att antalet nya tinnutusskador och
människor med tillfogade hörselskador nedbringas.
BESLUTSUNDERLAG
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Motion om framtagande av gemensam hörselplan i Jämtlands län tillsammans med länets
kommuner.
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalles.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.
§ 201
Motion från Jan-Olof Dahlin (mp) m fl om sjukresor (LS 289/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har fått en motion från Jan-Olof Dahlin, Gunni Holm och Owen Laws (samtliga mp)
om sjukresor. Demokrati- och länsutvecklingsberedningen har av fullmäktige fått i uppdrag att
bereda motionen. En arbetsgrupp inom beredningen har i samråd med chefen för landstingets
reseservice tagit fram förslag till svar.
Motionsställarna anser att det föreligger ett behov av en översyn av hur sjukresorna fungerar.
Yrkandet är:
att förutsättningar och regelverk för bedömning av transportmedel ses över så att de
bättre svarar upp mot enskilda individers behov,
att bedömningen av färdmedel sker i samförstånd mellan berörda vårdgivare som har
inblick i patientens situation,
att möjligheten till sjukresor med tåg till Umeå utreds,
att landstinget avsätter en rimlig budget för sjukresor.
BESLUTSUNDERLAG
Motion angående sjukresor
Svar på motion från Jan-Olof Dahlin (mp) m fl om sjukresor
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2006-08-24
Justerandes sign
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DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås. Avslaget hänvisar till kommande gemensamt regelverk för de fyra nordligast
landstingen, redan vidtagna åtgärder till förbättringar inom nuvarande regelverk och pågående
utredning inom Länstrafiken kring lämpligaste trafikslag för resande mellan Östersund och Umeå
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDEN
Jan-Olof Dahlin och Thomas Andersson yrkar bifall till motionen.
Bengt Bergqvist yrkar att motionen skall anses vara besvarad.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner förslaget avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande och finner yrkandet avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till utarbetat yttrande.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Inger Jonsson, Bernt Söderman, Jan-Olof
Andersson, Börje Frisk och Jan-Olof Dahlin.

§ 202

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

LANDSTINGSSTYRELSEN

2006-09-26

28 (33)

Motion från Thomas Andersson (c) m fl om buss på remiss (LS 477/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har fått en motion från Thomas Andersson, Bernt Söderman, Jan-Erik Eriksson, Göte
Norlander, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Klas Hallman, Inger Jonsson, Danuta Finke
och Yngve Hamberg (samtliga c) om buss på remiss. Demokrati- och länsutvecklingsberedningen
har av fullmäktige fått i uppdrag att bereda motionen. En arbetsgrupp inom beredningen har i
samråd med chefen för landstingets reseservice tagit fram förslag till svar.
Motionen handlar om möjligheten för patienter på väg till sjukvården att åka med kollektivtrafiken
utan att betala.
Yrkandet är att patienter som kallas till vård med remiss ges möjlighet att åka med remissen eller
kallelsen som biljett inom kollektivtrafiken i Jämtlands län eller till regionsjukvården i Umeå.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2006-08-24
Svar på motion från Thomas Andersson (c) m fl om buss på remiss
DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till kommande gemensamt regelverk för de fyra nordligaste
landstingen samt av integritetsskäl för patienterna.
2. Uppdrag till Länstrafiken att i samråd med landstingets reseservice ta fram rutiner för ett enkelt
sätt att distribuera biljetter till resenärerna.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Thomas Andersson yrkar bifall till motionen samt att kallelsen utformas så att inte integriteten
kränks med förtryckta bussbiljetter som kan avskiljas från kallelsen för att undvika mer
administration.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Thomas Anderssons yrkande och
finner beredningens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

LANDSTINGSSTYRELSEN

2006-09-26

29 (33)

Enligt beredningens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Inger Jonsson, Bernt Söderman, Jan-Olof
Andersson och Börje Frisk.
§ 203
Medborgarförslag från Carl Festin, Östersund om globalt miljöåtagande (LS 90/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Carl Festin, Östersund föreslår i ett medborgarförslag att Jämtlands läns landsting bara köper
bomullstextilier från garanterat obesprutade odlingar.
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har av fullmäktige fått i uppdrag att bereda
medborgarförslaget.
YTTRANDE
Jämtlands läns landsting inköper inga egna textilier. Samtliga textilier, såsom bomullsplagg,
sängkläder, etc. leasas av företag med vilka landstinget har tecknat leasingavtal. Landstingets årliga
kostnad för dessa avtal är för innevarande år ca 7 miljoner.
För närvarande finns inga särskilda klausuler inskrivarna i de upphandlingsavatal som reglerar, att
levererade bomullstextilier skall komma från garanterat obesprutade odlingar. Landstingets
upphandlingsenhet har fört samtal med dels nuvarande men även andra leverantörer i fråga om
möjligheterna att enbart använda textilier från garanterat obesprutade odlingar. I det sammanhanget
har framkommit att det skulle uppstå en kostnadsfördyring med ca 40-50%. En fördyring som för
landstingets del innebär ökade kostnader med 3-4 miljoner/år.
Landstingets upphandlingsenhet planerar att i samband med kommande upphandlingar/leasing av
bomullstextilier, alternativt även infordra anbud på textilier vilka om möjligt kommer från odlingar
som är garanterat obesprutade.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag om globalt miljöåtagande
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Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till utarbetat yttrande.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar:
Medborgarförslaget bifalls såtillvida att ett första steg tas vid nästa upphandling vad gäller
bomullsplagg. Förfrågan vid upphandling skall dock ta in anbud av båda sorterna för övriga
bomullstextilier för utvärdering. Ambitionen är att landstinget stegvis helt skall övergå till
obesprutade bomullstextilier.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande och finner yrkandet avslaget.
VOTERING
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som biträder beredningens förslag
röstar ja , den som biträder Jan-Olof Dahlins yrkande röstar nej . Vid voteringen avges 2 ja-röster
och 11 nej-röster. (Se bif voteringsprotokoll).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ett första steg tas vid nästa upphandling vad gäller bomullsplagg. Förfrågan vid upphandling skall
dock ta in anbud av båda sorterna för övriga bomullstextilier för utvärdering. Ambitionen är att
landstinget stegvis helt skall övergå till obesprutade bomullstextilier.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Nina Fållbäck-Svenson och Monalisa Norrman.

§ 204
Justerandes sign
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Motion från ungdomstinget om vuxenundervisningen i kommunala kulturskolan (LS 334/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Förslagsställaren har i sin motion pekat på att i den kommunala kulturskolans regi, är
undervisningen öppen enbart för barn och ungdomar till och med arton år. För vuxna som
ångrar att de inte lärde sig spela ett instrument som unga och för unga vuxna över arton år
som vill fortsätta utveckla sitt musicerande utan att utbilda sig till musiker eller musiklärare, är
möjligheterna idag begränsade.
Förslagsställaren yrkar att även vuxna ska erbjudas undervisning i den kommunala kulturskolan.
YTTRANDE
Kulturskolorna är en primärkommunal angelägenhet. Varje kommun beslutar själva vilka grupper
som skall få ta del av kulturskolan.
Beträffande musikundervisning för vuxna finns det idag möjlighet att söka sig till en studiecirkel.
Saknas ett sådant utbud är det möjligt att ett antal personer går samman och själva startar en
studiecirkel kring ett speciellt musikinstrumet.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Ungdomstinget om vuxenundervisning i kommunala kulturskolor.
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till utarbetat yttrande.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.

§ 205
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Motion från Ungdomstinget 2006 om högre löner för undersköterskor (LS 333/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Ungdomstinget har bifallit motionen om högre lön för undersköterskor. Motionen anger att
undersköterskor är underbetalda i jämförelse med andra grupper inom arbetslivet, då de har ett stort
ansvar för människors välfärd och därmed utgör en viktig funktion i samhället. En högre lön gör
att personalen känner sig motiverade samtidigt som deras yrke blir mer attraktivt på arbetsmarknaden.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Ungdomstinget 2006
Yttrande från ledningsstab personal.
VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Beredningen ser positivt på vad som hittills har gjorts och detta arbete ska fortsätta. Motionen anses
besvarad med hänvisning till utarbetat yttrande.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.
§ 206
Motion från Ungdomstinget om bristande sjukvård (LS 333/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Ungdomstinget har bifallit motionen om att sjukvården i Härjedalen ska bli bättre med tillägg att
jouranställd personal alltid ska finnas till hands i händelse av utryckning.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Ungdomstinget
Yttrande från område Akutvård, ambulanssjukvården.
VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Justerandes sign
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Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till utarbetat yttrande.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.
§ 207
Information
Under förmiddagen informerades styrelsen om:
Vintersportcentrum - landstingets ekonomiska åtaganden (Roger Olsson)
Hälsa och arbetsmiljö (Arne Näslund)
Personalpolitisk policy (Tommy Renström)
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