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§1
Fastställande av föredragningslista
ÄRENDEBESKRIVNING
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.
§2
Ändring av reglemente för Läkemedelskommittén i Jämtlands läns landsting (LS 20/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Det reglemente som nu gäller för läkemedelskommittén fastställdes av landstingsstyrelsen år 1997,
§ 12/97 (Jll 83/97). Senare under året kompletterades de med en bilaga avseende etiska regler
(LS § 136/97.)
Det är lagen om läkemedelskommittéer (1996:1157) som i grunden styr läkemedelskommitténs
uppgift.
Under hösten 2006 har en utredning gjorts angående hantering av läkemedelsfrågor i Jämtlands
läns landsting. En del i detta arbete har varit att analysera läkemedelskommitténs sammansättning,
utse ny ordförande och ta fram förslag till reviderat reglemente.
I det förslag till reglemente som nu föreläggs landstingsstyrelsen har följande förändringar gjorts
jämfört med nu gällande reglemente:
Uppgiftsformuleringarna i p 2 förtydligas och utvecklas något
Kommitténs ledamöter utses av landstingsdirektören (utsågs tidigare av landstingsstyrelsen)
Sammansättningen ändras så att klinisk farmakolog från Norrlands universitetssjukhus inte
längre ingår som ledamot. Den kompetensen köps in vid behov.
De etiska reglerna som tidigare låg som bilaga har inarbetats i reglementet och uppdaterats
utifrån de överenskommelser om samverkansformer med läkemedelsföretag och
medicintekniska företag som Sveriges kommuner och landsting tecknat med dessa.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till reglemente
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Upprättat förslag till reglemente för Läkemedelskommittén fastställs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§3
IT-strategi för Jämtlands läns landsting (LS 2/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige fastställde i oktober 2005 ny IT-policy för Jämtlands läns landsting
(LS/379/2005). IT-policyn pekar ut de områden där IT-användning kan ge störst nytta och anger
att utveckling av befintliga och nya IT-lösningar ska ske med inriktning på:
att skapa ett mervärde för brukaren
att skapa effektivare kontakter med andra myndigheter
att förstärka medborgarnas möjligheter till insyn och påverkan
att höja höja effektiviteten i administrativa system
Den nationell IT-strategin för vård och omsorg innebär starten av ett omfattande utvecklingsarbete
över huvudmannagränserna, med inriktning på IT-lösningar för vård och omsorg. Målet är att
förbättra patientsäkerheten och att öka kvalitet och tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Arbetet
sker inom ramen för sex insatsområden, med en gemensam tidplan för 2007-2009. I landstingsplanen för 2007-2009 anges i planeringsförutsättningar att en ny IT-strategi krävs för att säkerställa
att landstingets beslut och satsningar de kommande åren, ligger i linje med målsättningen i
nationella IT-strategin.
Mot denna bakgrund har förslag till ny IT-strategi för Jämtlands läns landsting utarbetats. ITstrategin utgår från ett verksamhetsperspektiv med IT som en del i strategisk verksamhetsutveckling. I IT-strategin föreslås övergripande prioriteringar av utvecklingsinsatser de kommande
åren, roller och ansvar samt modell för styrning och uppföljning inom IT-området.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
IT-strategi för Jämtands läns landsting antas fr o m 2007-02-01 enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§4
Granskning av redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m (LS 1385/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har granskat och bedömt om redovisningen av resor vid studiebesök,
personalsociala aktiviteter, kurser och konferenser mm uppfyller landstingets policies, skatte- och
andra typer av regler.
Resultatet av granskningen framgår av revisorernas promemoria.
BESLUTSUNDERLAG
Revisorernas PM över granskning av redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser.
Revisorernas rapport över granskning av redovisning av resor vid studiebesök, kurser och
konferenser.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Uppdrag till landstingsdirektören att vidta erforderliga åtgärder med anledning av revisorernas
granskning.
2. Vidtagna åtgärder redovisas vid landstingsstyrelsens sammanträde 2007-04-25.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§5
Granskning av VAS ekonomirutiner (LS 1384/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har granskat och bedömt om det vårdadministrativa systemets ekonomirutiner uppfyller kraven på god intern kontroll.
Resultatet av granskningen framgår av revisorernas promemoria.
BESLUTSUNDERLAG
Revisorernas PM över granskning av det vårdadministrativa systemets ekonomirutiner
Revisorernas rapport över granskning av det vårdadministrativa systemets ekonomirutiner
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Uppdrag till landstingsdirektören att vidta erforderliga åtgärder med anledning av revisorernas
granskning.
2. Vidtagna åtgärder redovisas vid landstingsstyrelsens sammanträde 2007-04-25.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§6
Yttrande över remissen Samhällsbetalada resor i Jämtlands län (LS 1097/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
På uppdrag av Rådet för regional utveckling har Länstrafiken AB i Jämtlands län gjort en
inventering av och förslag till samordning av de samhällsbetalda resorna i länet. Utredning har
skickats på remiss till landstinget och länets samtliga kommuner.
Landstingets remissvar sammanfattas enligt följande:
För att man ska gå vidare med en samordning av all kollektivtrafik i länet förutsätter landstinget att:
Regler och taxa samordnas så långt möjligt men att beslut om nya taxor för sjukresor fastställs av
landstingsstyrelsen
Gemensam beställningscentral med kommunal färdtjänst upphandlas samt att ägarna har
möjlighet att utforma kravspecifikation tillsammans med länstrafiken.
Rättigheterna för den hos landstinget berörda personalen ska beaktas
I de fall ett beslut har karaktären av myndighetsutövning är det viktigt att dessa beslut även
fortsättningsvis tas av medicinsk personal.
De av förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbunds rekommendationer, 2006-1206--07,§ 68, avseende sjukresor ska så långt möjligt beaktas.
Både landstinget och samtliga kommuner deltar i samordningen av samhällsbetalda resor.
Landstinget anser även att
Drift och upphandlig av sjukresor samt färdtjänst och skolskjutsar ska överföras till Länstrafiken
AB
BESLUTSUNDERLAG
Utredning Samhällsbetalda resor
Synpunkter på utredningen Samhällsbetalda resor
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Länstrafiken AB i Jämtlands län.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar att punktsatsen Både landstinget och samtliga kommuner deltar i
samordningen av samhällsbetalda resor skall utgå.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Utarbetat yttrande avges till Länstrafiken AB i Jämtlands län med ovan antagen ändring.
§7
Yttrande över delbetänkandet Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen
(LS 1219/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har inbjudits lämna synpunkter på delbetänkandet Deluppföljning av den
kommunalekonomiska utjämningen , SOU 2006:84.
Delbetänkandet innehåller förslag till organisation för löpande uppföljning av utjämningssystemet,
förslag till ny utjämning för lönekostnadsskillnader, förslag till förändrad byggkostnadsutjämning
inom ramen för delmodellen bebyggelsestruktur samt förslag till uppdatering av delar av
delmodellen hälso- och sjukvård. Samtliga föreslagna förändringar föreslås träda ikraft den 1
januari 2008.
Jämtlands läns landsting (JLL) har inget att anföra mot förslaget till ny organisation för löpande
uppföljning av utjämningssystemet. JLL har inte heller för egen del något att anföra mot förslaget
till byggkostnadsutjämning. JLL avstyrker förslaget till lönekostnadsutjämning samt ifrågasätter om
vald metod för uppdatering av Hälso- och sjukvårdsmodellen ger ett rättvisande fördelningsunderlag.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
Sammanfattning; Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen, Sou 2006:84
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Finansdepartementet.
YRKANDE
Bernt Söderman yrkar att stycket som börjar med JLL har inget att erinra mot förslaget
och byts ut mot ett stycke med följande lydelse:

stryks

Byggkostnadsutjämningen kan i det nya förslaget ge negativa konsekvenser för vissa kommuner.
Det nya förslaget bör kompletteras med någon form av klimatfaktor som tar hänsyn till byggnadens
driftkostnader.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Utarbetat yttrande avges till Finansdepartementet med ovan antagen ändring.
§8
Laboratorieverksamheten i primärvården (LS 1087/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har granskat laboratorieverksamheten inom primärvården.
Inom landstingsdirektörens stab har utarbetats ett förslag till svar på revisorernas granskning.
Landstingets revisorer rekommenderar att patientnära analyser införs inom primärvården och anser
att primärvårdens verksamhet skulle kunna effektiviseras och att servicen till patienterna avsevärt
kan förbättras genom detta införande.
Landstingsdirektören har beslutat om att införa delvis centraliserat ansvar och samarbete inom
laboratoriemedicin avseende utrustning, utbildning, sortiment och kvalitet mellan laboratorierna
inom den specialiserade vården och primärvården.
Genom beslutet uppnår man i praktiken samma effekt som den som revisorerna föreslår i sitt
förslag.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsrevisorernas rapport Laboratorieverksamheten i primärvården.
Utredning länsövergripande laboratoriemedicin
Justerandes sign
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Yttrande över revisorernas rapport
Landstingsdirektörens beslut utifrån utredning länsövergripande laboratoriemedicin.
utredningen
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Uppdrag till landstingsdirektören att med stöd av det laboratoriemedicinska rådet beräkna både
kostnader och värde av patientnära analyser samt möjliga effektivitetsvinster och redovisa detta vid
landstingsstyrelsens sammanträde 2007-04-25.
2. Upprättat förslag till svar överlämnas till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§9
Förslag att ej dela ut Årets folkhälsoinsats för år 2006 (LS 1242/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Med anledning av att så få ansökningar inkommit till Årets folkhälsoinsats (f d folkhälsostipendiet) föreslår beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur att utmärkelsen inte delas ut för
2006. Vid ansökningstidens utgång hade endast fyra ansökningar inkommit, av vilka en sökande
redan tidigare (2004) erhållit utmärkelsen. Med utmärkelsen får pristagaren även en prissumma på
10 000 kronor. Utmärkelsen delas normalt ut i samband med landstingsfullmäktiges februarisammanträde. (Så nära anknytning som möjligt till föregående år). En ny annonsering med ett
framflyttat ansökningsdatum gör det ogörligt att klara tidsmässigt inom den ärendehanterings- och
beslutsordning som landstinget stadgat.
Tillsammans med folkhälsostrategen Elsa Rudsby-Strandberg gör beredningen bedömningen att
2006 års utmärkelse Årets folkhälsoinsats bör utgå med anledning av de skäl som anförts ovan.
Vidare föreslås att prissumman avsedd för 2006 år istället överförs till 2007 års utmärkelse så att det
årets pristagare istället får 20 000 kronor, med möjlighet att då fördelas på en eller flera pristagare
om bedömningen blir sådan.
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
1. Utmärkelsen Årets folkhälsoinsats delas inte ut för 2006.
2. Prissumman för 2006 överförs till 2007.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.
§ 10
Yttrande över EU-kommissionen meddelande Samråd om gemenskapsåtgärder som rör hälsooch sjukvården (LS 103/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har beretts tillfälle att yttra sig över EU-kommissionen meddelande Samråd om
gemenskapsåtgärder som rör hälso- och sjukvården .
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Med anledning av att yttrande skall vara inkommet den 31 januari uppdras till ordföranden att
tillsammans med presidiet avge yttrande.
§ 11
AER:s kommittéer 1, 2 och 3: Val av en ledamot och en ersättare i varje kommitté för tiden
2007-01-01--2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Kommitté 1
Ledamot
Harriet Jorderud (s)
Ersättare
Thomas Andersson (c)
Kommitté 2
Ledamot
Robert Uitto (s)
Ersättare
Marianne Larm-Svensson (c)
Justerandes sign
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Kommitté 3
Ledamot
Runar Englund (v)
Ersättare
Christina Eng (m)
§ 12
Arbetsgrupp för bildande av närvårdsnämnd i Bräcke kommun: Val av en ledamot för tiden
2007-01-01--2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Bengt Bergqvist (s)
§ 13
Brukarrådet för döva och hörselskadade: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för tiden 2007-01-01
--2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Monalisa Norrman (v)
Margareta Mahmoud Persson (kd)
Ersättare
Bengt Bergqvist (s)
Börje Frisk (fp)
§ 14
Ekonomiutskott: Val av 3 ledamöter och 3 ersättare för tiden 2007-01-01--2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Robert Uitto (s), ordf
Harriet Jorderud (s)
Marianne Larm-Svensson (c)

Justerandes sign
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Ersättare
Monalisa Norrman (v)
Gunnar Engnér (m)
Jan-Olof Dahlin (mp)
§ 15
Flygrådet: Val av en ledamot och en ersättare för tiden 2007-01-01--2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Harriet Jorderud (s)
Ersättare
Finn Cromberger (fp)
§ 16
FoU-rådet: Val av en ledamot för tiden 2007-01-01--2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Monalisa Norrman (v)
§ 17
Hyresförhandlingar med hyresgästföreningen angående landstingets bostäder: Val av ombud för
tiden 2007-01-01--2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ombud
Bengt Bergqvist (s)
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§ 18
Hälso- och vårdcollege: Val av 3 ledamöter i styrgruppen för tiden 2007-01-01--2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Harriet Jorderud (s)
Bengt Bergqvist (s)
Bernt Söderman (c)
§ 19
Idrottsskadekliniken: Val av tre ledamöter i ledningsgrupp för tiden 2007-01-01--2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Robert Uitto (s)
Gunnar Geijer (c)
Monalisa Norrman (v)
§ 20
Jämställdhetsrådet i Jämtland län: Val av en ledamot och en ersättare för tiden 2007-01-01-2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Monalisa Norrman (v)
Ersättare
Lise Hjemgaard-Svensson (m)
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§ 21
Jämtlands läns handikappråd: Val av en ledamot och en ersättare för tiden 2007-01-01-2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Monalisa Norrman (v)
Ersättare
Inger Jonsson (c)
§ 22
Jämtlands läns pensionärsråd: Val av fyra ledamöter och fyra ersättare för tiden 2007-01-01 -2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Bengt Bergqvist (s)
Inger Jonsson (c)
Gunnar Engnér (m)
Monalisa Norrman (v), ordf
Ersättare
Karin Paulsson (s)
Berit Johansson (c)
Annéa Johansson (mp)
Finn Cromberger (fp)
§ 23
Jämtlands läns undsättningsfond: Val av två ledamöter och två ersättare för tiden 2007-01-01-2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Annéa Johansson (mp)
Margareta Mahmoud Persson (kd)
Ersättare
Thomas Hägg (s)
Gunnar Geijer (c)
Justerandes sign
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§ 24
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag: Val av två fullmäktige för tiden 2007-01-01-2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Fullmäktige
Robert Uitto (s)
Ingrid Gustafsson (kd)
§ 25
Norrlands nätverk för Musikteater och Dans: Val av en ledamot i styrelsen för tiden 2007-01-01-2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Lena Bäckelin (s)
§ 26
Norrtågs styrelse: Val av en ledamot för tiden 2007-01-01--2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Harriet Jorderud (s)
§ 27
Personalpolitiskt utskott: Val av 3 ledamöter och 3 ersättare för tiden 2007-01-01--2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Harriet Jorderud (s), ordf
Bernt Söderman (c), vice ordf
Monalisa Norrman (v)
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Ersättare
Bengt Bergqvist (s)
Jan-Olof Dahlin (mp)
Finn Cromberger (fp)
§ 28
Rett Center - nationell samverkansgrupp för utveckling och insyn: Val av två ledamöter
för tiden 2007-01-01--2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Robert Uitto (s)
Annelie Bengtsson (m)
§ 29
Samrådsorgan mellan landstinget och de privata vårdgivarna: Val av två ledamöter för tiden
2007-01-01--2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Bengt Bergqvist (s)
Bernt Söderman (c)
§ 30
Skogslänssamarbete: Val av en ledamot och en ersättare i ledningsgruppen för tiden 2007-01-01-2007-04-30
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Thomas Andersson (c)
Ersättare
Robert Uitto (s)
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§ 31
Stiftelsen Zenit: Val av ett ombud och en ersättare samt nominering av en ledamot i styrelsen
för tiden 2007-01-01--2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ombud
Thomas Hägg (s)
Ersättare
Inger Jonsson (c)
Ledamot
Björn Sandal (s)
§ 32
Styrelse för Föreningsarkivet: Val av en ledamot en en ersättare för tiden 2007-01-01-2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Carl-Arne Åhlin (s)
Ersättare
Börje Frisk (fp)
§ 33
Tandvårdens förhandlings- och samrådsgrupp (SAMTAND): Val av två ledamöter för tiden
2007-01-01--2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Robert Uitto (s)
Börje Frisk (fp)
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§ 34
ZÖ-gruppen: Val av 6 ledamöter för tiden 2007-01-01--2010-21-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Robert Uitto (s)
Harriet Jorderud (s)
Marianne Larm-Svensson (c)
Gunnar Engnér (m)
Monalisa Norrman (v)
Jan-Olof Dahlin (mp)
§ 35
Anmälan av inkomna handlingar till styrelsen (LS/49/2007)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 36
Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen (LS/48/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2006-12-18, § 242, 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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Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 37
Arvode till ordföranden för Mitt-Nordenkommittén (LS 342/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting övertog fr o m 2006-01-01 ordförandeskapet för Mitt-Nordenkommittén.
Ordförandeperioden omfattar 2 år. Ordförandeuppdraget bedöms omfatta ca 10 % av en
årsarbetstid.
Landstingsfullmäktige beslöt 2006-04-24, § 70, att arvode motsvarande 10 % av en årsarbetstid
beräknat på årsarvodet till landstingsstyrelsens ordförande, skulle utgå under år 2006 samt att nytt
beslut skulle tas för år 2007.
Med hänvisning till ovanstående förslås att samma arvodesnivå bestäms för år 2007.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Årsarvode utges till Mitt-Nordenkommitténs ordförande med 10 % av årsarvodet till
landstingsstyrelsens ordförande under perioden 2007-01-01 - 2007-12-31.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 38
Beslut om en nationell IT-strategi för vård och omsorg (LS 475/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
I mars 2005 tillsatte socialministern en nationell ledningsgrupp för IT i vård och omsorg. Ett år
senare presenterades en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Den nationella IT- strategin
handlar om att öka och förbättra patientsäkerheten, använda personalens tid och kompetens på
bästa sätt och att öka vårdens tillgänglighet och service för medborgarna. Informationen ska följa
patienten, vara tillgänglig för behörig personal oavsett var och när den registreras. För detta krävs
bl a en gemensam informationsstruktur och en gemensam tekniks infrastruktur. Det krävs också en
förändrad lagstiftning som skyddar den personliga integriteten och samtidigt tillvaratar teknikens
möjligheter.
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För att IT - strategin ska kunna förverkligas måste en rad IT frågor hanteras och lösas gemensamt
på nationell nivå. Det ska ske inom ramen för sex insatsområden, i samverkan mellan vårdens alla
aktörer, med en gemensam beställarorganisation och handlingsplan.
Svenska kommunförbundets och landstingsförbundets styrelser har antagit den nationella IT strategin. Förbundsstyrelserna har vidare beslutat att uppdra åt förbundets kansli att verka för att
förbundets medlemmar ska besluta om att anta och tillämpa IT - strategin i sina vårdverksamheter.
I ett särskilt ärende kommer en strategisk utvecklingsplan för IT verksamheten i Jämtlands läns
landsting att redovisas med aktiviteter och förslag till finansiering.
BESLUTSUNDERLAG
Nationell IT - strategi
Förbundsstyrelsernas beslut om en nationell IT strategi
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting beslutar att anta och tillämpa Nationella IT strategin för vård och omsorg.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 39
Förändringar i placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel (LS 1126/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
I april 2004 antog landstingsfullmäktige ett nytt placeringsreglemente, som skulle styra
förvaltningen av den värdepappersportfölj, som ska användas för pensionsutbetalningar under åren
2011-2031. De viktigaste större revideringarna av reglementet som nu föreslås är följande:
Under de senaste åren har värdepappersportföljen utvecklats bättre än den del av
ansvarsförbindelsen för pensioner som den avser att täcka. I kombination med de placeringar som
enligt landstingsplanen planeras för kommande år, innebär detta att landstinget i fortsättningen
även kommer att kunna täcka en del av de pensionsutbetalningar som kan kopplas till
pensionsskulden (avsättningar till pensioner) i balansräkningen. Det nya målet föreslås därför bli att
portföljen ska täcka den del av pensionsutbetalningarna, som överstiger 87,1 mkr under åren 20122032 och som kan kopplas till hela pensionsåtagande
Den årliga ökningen av avsättning till pensioner, d v s pensionsskulden i balansräkningen, ger
upphov till en kostnad i resultaträkningen, men leder inte till någon utbetalning. Om landstinget
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når noll eller plusresultat, (allt annat lika) innebär det att de likvida medlen växer med lika mycket
som pensionsskuldsökningen. Om dessa medel inte placeras i pensionsportföljen utan används för
att finansiera investeringar i landstingets egen verksamhet kallas det återlån. I reglementet införs ett
avsnitt med de regler som föreslås gälla för återlån. Återlån kan, enligt reglerna, användas för
finansiering av investeringar i landstingets egen verksamhet. Räntan på återlån ska uppgå till den
ränta som är högst av följande räntor: landstingets internränta (f n 5 %) eller avkastningskravet på
pensionsportföljen, vilket motsvaras av den statliga realräntan med samma löptid plus inflation (f n
ca 3,25 %).
I reglementet har funnits möjlighet att använda derivatinstrument, t ex optioner och terminer, för
att minska risker i förvaltningen. Eftersom riskkontroll tillämpas, i form av fortlöpande omviktningar i portföljen vid ökade marknadsrisker, är behovet av derivatinstrument begränsat. Därför
föreslås användningen av derivatinstrument i fortsättningen endast vara tillåten i syfte att kurssäkra
placeringar i utländsk valuta.
Slutligen finns ett nytt avsnitt om verkställighet och intern kontroll av ensionsmedelsförvaltningen.
Detta avsnitt ersätter ett tidigare dokument - Verkställighet av landstingets placerings- och
finansieringspolicy (Cf 347/88). För att förbättra den interna kontrollen föreslås i avsnittet en
fördelning av arbetsuppgifterna på flera funktioner - en finansfunktion, en administrativ funktion
och en internkontrollfunktion. Internkontrollfunktionen ska fortlöpande kontrollera köp/och
försäljningar av värdepapper och dessutom göra avstämningar av värdepappersinnehav mot innehav
enligt engagemangsbesked från banker. Jämfört med nuläget innebär det nya administrativa
uppgifter och att vissa arbetsuppgifter överförs på personer som inte tidigare haft dem. Även de
värdepappersaffärer som görs för den kortsiktiga likviditetsförvaltningen och eventuell upplåning
omfattas av dessa arbetsuppgifter, vars utförande bedöms kräva ca 25 % av en tjänst, dock fördelat
på flera personer.
BESLUTSUNDERLAG
Placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för förvaltning av pensionsmedel antas enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 40
Förändringar i reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning
(LS 1127/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Reglementet för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning föreslås revideras
och utvecklas. De viktigaste förändringarna är följande punkter:
De två målen avseende förvaltningens avkastning och betalningsberedskap preciseras. Avkastningen
på den kortsiktiga förvaltningen ska minst uppgå till STIBOR en vecka minus 0,1 %
procentenheter. Detta motsvarar den normala meravkastning på månadsplaceringar (jämfört med
bankkontot) som har uppnåtts de senaste åren genom placeringar i värdepapper med emittenter
som tillåts enligt detta reglemente. Betalningsberedskap innebär att det ska finnas en
likviditetsreserv som möjliggör utbetalning av ett belopp motsvarande löneutbetalningarna (65 mkr)
inom två bankdagar och utbetalning av ett belopp motsvarande en månads utbetalningar (300 mkr)
inom tre bankdagar.
Med nuvarande goda likviditetssituation finns det utrymme för att förlänga den kortsiktiga
likviditetsportföljens duration (viktade återstående löptid) utan att försämra betalningsberedskapen
och öka ränterisken. Maxgränsen för placeringsportföljens genomsnittliga duration har därför
förlängts från 470 till 630 dagar.
Den regel i reglementet som syftar till att placeringar ska undvikas i företag som inte uppfyller etiska
krav och miljökrav har skrivits om så att den fått samma, mer detaljerade, ordalydelse som i
Reglemente för förvaltning av pensionsmedel.
Landstinget har inte på många år tvingats låna externt. För det fall lånebehov skulle uppstå i
framtiden, har reglementets avsnitt om upplåning utökats med en beskrivning av hur kortrespektive långsiktiga lånebehov ska hanteras. Dessutom finns ett nytt avsnitt om skuldförvaltning,
för den situation då landstinget under en längre sammanhängande period blir nettolåntagare.
Slutligen finns ett nytt avsnitt om verkställighet och intern kontroll av likviditetsförvaltning och
upplåning. Detta avsnitt ersätter ett tidigare dokument - Verkställighet av landstingets placerings- och
finansieringspolicy (Cf 347/88). För att förbättra den interna kontrollen föreslås i avsnittet en
fördelning av arbetsuppgifterna på flera funktioner - en finansfunktion, en administrativ funktion
och en internkontrollfunktion. Internkontrollfunktionen ska fortlöpande kontrollera köp/och
försäljningar av värdepapper och dessutom göra avstämningar av värdepappers- och låneinnehav
mot innehav enligt engagemangsbesked från banker. Jämfört med nuläget innebär det nya
administrativa uppgifter och att vissa arbetsuppgifter överförs på personer som inte tidigare haft
dem. Även de värdepappersaffärer som görs för pensionsportföljsförvaltningen omfattas av dessa
arbetsuppgifter, vars utförande bedöms kräva ca 25 % av en tjänst, dock fördelat på flera personer.
BESLUTSUNDERLAG
Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning antas enligt
upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 41
Förändringar i samarbetsavtal och reglemente för den gemensamma nämnden för upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter (LS 5/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
har föreslagit förändringar i samarbetsavtalet och nämndens reglemente. De föreslagna förändringarna framgår av nämndens skrivelse. Förslaget har tillkommit för att efterkomma landstingsrevisionens synpunkter om ökad tydlighet för nämndens verksamhet.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från den gemensamma nämndens sammanträde 2006-12-12, § 33, och skrivelse
från nämnden 2006-12-28 med samarbetsavtal och reglemente.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förslaget till ändringar i samarbetsavtalet och reglemente för den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 42
Förslag till samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Jämtland AB (LS 10/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Från moderbolaget ALMI Företagspartner AB har landstinget fått förslag till nytt samverkansavtal
för perioden 2007 - 2010.
Landstinget föreslås godkänna förslag till samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Jämtland
AB med följande justering:
1. § 4, Finansiering av de regionala Almi-bolagen - Ny anslagsmodell En ny anslagsmodell ska införas under avtalsperioden. Anm. Under våren 2007 ska parterna
utforma denna modell.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till Samverkansavtal 2007-2010
Tjänsteskrivelse angående nytt avtal
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förslag till samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Jämtland AB godkänns med följande
justering:
§ 4, Finansiering av de regionala Almi-bolagen - Ny anslagsmodell En ny anslagsmodell ska införas under avtalsperioden. Anm. Under våren 2007 ska parterna
utforma denna modell.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 43
Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Jämtland AB för 2007 (LS 41/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Tillsammans med ALMI Företagspartner har landstinget upprättat förslag till ägardirektiv till
styrelsen för ALMI Företagspartner i Jämtland AB. Förslaget innebär följande vad gäller regional
inriktning:
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Fokusering
De övergripande målen syftar till en ökad ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett
differentierat näringsliv i länet som främjar såväl hälsa som positiv livsmiljö. Bolaget skall därför
inom ramen för sin kärnverksamhet, nämligen finansiering med tillhörande rådgivning och
affärsutveckling, som bedrivs under varumärket Almi fokusera på
Arbetet med kluster och företagsutvecklande projekt
Företagande som leder till förbättrad miljö, hälsa och positiv livsmiljö
Bevaka och främja insatser som leder till tillväxt i länets företag
Stöd för kvinnligt företagande
Stöd för invandrare att starta företag
Etablerings- och investerarservice
Marknadsföring av länet nationellt och internationellt
Samverkan i internationella nätverk
Utöver vad som ovan angetts lyfter ägarna fram följande specifika insatser som ska ingå i bolagets
regionspecifika utbud, nämligen att
driva verksamhet för invandrare enligt i särskild ordning överlämnat uppdrag,
driva en mentorverksamhet enligt i särskild ordning överlämnat uppdrag samt
driva verksamhet med syfte att stärka de mindre och medelstora företagens internationella
konkurrenskraft enligt i särskild ordning överlämnat uppdrag.
De tre verksamheter som redovisas under specifika insatser ovan är nya statligt initierade
insatsområden av särskilt nationellt intresse.
Dessa nya projekt föreslås finansieras av medel till tjänst som genom särskilt lokalt avtal tidigare
tillförts ALMI Företagspartner i Jämtland AB. Utöver den preliminära budget för Almi som
fastställdes av landstingsfullmäktig i november behövs ytterligare 615 451 kronor, varav 493 843
kronor avser nämnda projekt.
Pengarna för de särskilda satsningarna fördelas enligt följande:
invandrarföretag 196 000 kronor
mentorverksamhet 137 392 kronor
företagens internationella konkurrenskraft 160 451 kronor.
BESLUTSUNDERLAG
Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Jämtland AB
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättat förslag till ägardirektiv fastställs.
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2. Det preliminära anslaget justeras med 121 608 kronor av medel från motsedda utgifter, till
styrelsens förfogande.
3. Ytterligare medel som behövs till nya projekt, enligt upprättat förslag, finansieras av tidigare i
lokalt avtal avsatta medel, med 493 843 kronor.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 44
Medborgarförslag från Inga-Maj Persson, Strömsund, om att landstinget tecknar avtal med de
medicinskt utbildade fotterapeuterna och att remisstvånget tas bort (LS 652/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Inga-Maj Persson, Strömsund, har lämnat ett medborgarförslag om att landstinget i Jämtland ska
teckna avtal med de medicinskt utbildade fotterapeuterna som är verksamma i länet och att
remisstvånget ska tas bort. Därmed skulle tillgängligheten jämställas med t ex villkoren för att söka
sjukgymnastik.
Vård- och rehabiliteringsberedningen har fått fullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till svar på
medborgarförslaget.
Beredningens sakstöd i frågan har varit Anne-Marie Jaarnek, beställarenheten och Lena WeinstockSvedh, utvecklingsenheten.
Vård- och rehabiliteringsberedningen har för avsikt att göra en översyn av om antalet
behovsgrupper ska utökas samt om rätten till antal behandlingar ska utökas. De behovsgrupper
som ska vara aktuella är de som har medicinskt behov. Beredningens bedömning är däremot att
remisstvånget kvarstår.
VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till utarbetat yttrande.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från vård- och rehabiliteringsberedningen
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt vård- och rehabiliteringsberedningens förslag.
§ 45
Medborgarförslag från Ingeborg Olsson och Gunnar Petterson om att erbjuda alla män över 50
år PSA-prov (LS 561/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Från Ingeborg Olsson och Gunnar Pettersson, landstingets pensionärsråd, har inkommit ett
medborgarförslag om att erbjuda alla män över 50 år PSA-prov. Förslaget går ut på att:
landstingsfullmäktige beslutar att alla män i länet som är över 50 år skall erbjudas PSAprov vid länets hälsocentraler
kontrollen upprepas t.ex. vart tredje år
informationsinsatser genomförs så att alla män blir informerade om rätten till PSA-prov.
Vård- och rehabiliteringsberedningen har fått fullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till svar på
medborgarförslaget.
YTTRANDE
Bengt Sandhammar, område kirurgi, har som sakkunnig yttrat sig i ärendet.
Vård- och rehabiliteringsberedningen rekommenderar i dagsläget ingen obligatoriskt PSA-prov
för alla över 50 år utan vill avvaktar säkrare metoder. Socialstyrelsen håller tillsammans med
Sjukvårdsupplysningen på med att ta fram en lite enklare information som män kan ta del av före
en undersökning. Informationen beräknas vara klar under våren.
Möjligheten att ta PSA-prov finnas redan idag för de män som vill ta prov.
VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
I avvaktan på säkrare metoder införs inget obligatoriskt PSA-prov för män över 50 år.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsunderlag från Vård- och rehabiliteringsberedningen.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt vård- och rehabiliteringsberedningens förslag.
§ 46
Motion från Kerstin Weimer (fp) om införandet av den nya arbetstidslagen inom primärvården
(LS 1175/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Kerstin Weimer (fp) har i en motion yrkat att landstinget ska redogöra för hur man tänker införa
den nya arbetstidslagen och att en konsekvensanalys snarast ska redovisas för fullmäktige.
Landstingsstyrelsen har fått fullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till svar på motionen.
Ett yttrande har utarbetats inom ledningsstab personal.
BESLUTSUNDERLAG
Svar på motion från Kerstin Weimer angående ny arbetstidslag
Motion från Kerstin Weimer angående ny arbetstidslag
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättat svar antas.
2. Motionen anses besvarad vad gäller yrkandet om en redogörelse för införandet.
3. Motionen avslås vad gäller yrkandet om att en konsekvensanalys ska redovisas.
YRKANDE
Finn Cromberger yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Finn Crombergers yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
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VOTERING
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller landstingsdirektörens
förslag röstar ja , den som bifaller Finn Crombergers yrkande röstar nej .
Vid voteringen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 47
Motion från Finn Cromberger (fp) om att inte genomföra ombyggnationen av infektionskliniken
till administrationsbyggnad (LS 1179/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Finn Cromberger (fp) yrkar i en motion att landstinget av ekonomiska skäl och policyskäl inte ska
genomföra ombyggnationen av gamla infektionsbyggnaden.
Landstingsstyrelsen har fått fullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till svar på motionen.
I landstingets policy för fastighets-, bostads- och lokalförsörjning är det övergripande målet för
lokalförsörjning att den ska leda till en totalekonomisk effektiv hantering av fastigheter, bostäder
och lokaler. Infektionsbyggnaden ägs av landstinget. Bygganden står tom och får inte rivas . Ett
bevarandeunderhåll måste genomföras på fastigheten.
Ett flertal ekonomiska kalkyler har tagits fram vilka alla pekar på ett positivt ekonomiskt utfall, både
på kort och på lång sikt, för en ombyggnad i jämförelse med en extern förhyrning. Det är således
både ekonomiskt och policymässigt rätt att renovera och använda bygganden som en aktiv del av
lokalförsörjningen för landstingets verksamheter.
I landstingsplanen för 2007-2009 som antogs av landstingsfullmäktige i november 2006 ingår
investeringen för ombyggnaden.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Finn Cromberger
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
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YRKANDE
Finn Cromberger yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Finn Crombergers yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 48
Information
23 januari kl 8.30 - 16.30
1. Uppföljning och dialog inför landstingsplan 2008-2010. Föredragande respektive områdeschef
för Kirurgi, HIÖÖ, Barn/Kvinna, Akutområdet och Medicinsk diagnostik och teknik.
2. Lägesraport Fir-e. (Arne Näslund och Göran Hallman).
3. Patientenkät 2006 och Vårdbarometern (Anna Kerstin Lejonklou, Christina Reutervall).
4. Verksamhetsutveckling/kvalitetsförbättringar (Gunnar Moa).
5. Föredragning av följande beslutsärenden:
IT-strategi för Jämtlands läns landsting (Marit Nilsson
Nationell IT strategi för vård och omsorg (Marit Nilsson)
Reglemente för förvaltning av pensionsmedel (Annika Jonsson)
Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning m m (Annika Jonsson)
24 januari kl 8.30 - 10.00 samt 15.30 - 17.00
6. Arbetet med internationella frågor (Lena Bergeskär)
7. EU-kommisionens förslag om gemenskapsåtgärder som rör hälso- och sjukvården (Gunnar Moa)
8. Genombrottsprojektet Neurologimottagningen (Lisbeth Gibson, Pierre de Flon)
9. Fortsatt arbete med utvärdering av landstingsservice
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