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§ 49
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
1. Val av arbetsgrupp för utarbetande av yttrande över Ansvarskommitténs betänkande tas upp som
ärende 14.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 50
Landstingsdirektörens rapport
1. Patientnämnden har till landstingsstyrelsen föreslagit att en samordnande funktion gällande
vårdgarantin ska inrättas eftersom patienterna ofta får olika besked om vilka behandlingar som kan
göras inom vårdgarantin. Patientnämndens chef inbjuds till nästa sammanträde för diskussion.
2. Information från Norrlandstingens regionförbund:
För perioden 2007-2010 har till ledamöter i arbetsutskottet valts Eva Söderberg, ordf, Levi
Bergström, 1:e vice ordf, Marianne Larm-Svensson, 2:e vice ordf samt Robert Uitto och Kent
Ögren.
Umeå universitet har begärt en utökning med 40 årsplatser på läkarutbildningen. Jämtlands läns
landsting föreslås stötta förslaget eftersom de AT-läkare som tjänstgör i Jämtland vanligtvis vill vara
kvar i länet.
3. Översynen av Landstingsservice ska vara färdig den 30 april. 12 grupper arbetar med översynen.
Översynen av hälso- och sjukvårdsorganistionen kommer att inledas med ett heldagsmöte med
samtliga verksamhetsområdeschefer och landstingsdirektören den 13 mars.
Folkhälsoarbetet i landstinget har granskats. För att skapa bättre förutsättningar att nå landstingets
mål föreslår utredaren förändringar i den interna organisationen. Rapporten är en del i arbetet med
utvecklingen av Landstingsservice och ledningsstöd.
4. Följande tjänstemän har utsetts att arbeta med Ansvarskommitténs betänkande:
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Göran Rydquist (bitr landstingsdirektör)
Erik Andersson (områdeschef för utbildning/utveckling)
Bengt Sandhammar (områdeschef kirurgi)
Ulla-Britt Barchéus-Olofsson (områdeschef primärvården Bräcke/Ragunda)
Anna-Kerstin Lejonklou (vårdstrateg)
Ingela Jönsson (riks- och regionvårdsstrateg)
5. Karin Jonsson redovisar de verksamhetsområden där ekonomiska obalanser kan befaras.
6. Karin Jonsson redovisar att invånarantalet i Jämtlands län den 1 november 2006 var 126 944
personer mot landstingsplanens beräkningar med 126 794 personer. I dagsläget ökar inte intäkterna
trots att befolkningen ökar.
§ 51
Ekonomisk ersättning vid uteblivna behandlingar/operationer (LS 468/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Patientnämnden i Jämtlands län har tillskrivit landstingsstyrelsen om att allt fler patienter hör av sig
till nämnden angående kostnader vid uteblivna undersökningar/operationer. Ersättning som begärs
kan röra kostnader för karensdagar, reseersättning, boendekostnad, förlorad arbetsförtjänst,
barnpassning, avbytartjänst mm.
Patientnämnden önskar att landstingsstyrelsen verkar för att en policy för dessa ärenden utarbetas
till stöd för verksamheterna.
Ärendet har passerat avgiftsgruppen som inte anser att detta är en avgiftsfråga. Landstingsstyrelsen
anser att ärendet har stor betydelse för medborgarna och att det kan finnas behov av regler, riktlinjer
eller policy för frågan.
Styrelsen bör göra en förfrågan till Beredningen för vård och rehabilitering om en utredning av
frågan.
BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från Patientnämnden
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Förfrågan från styrelsen till Beredningen för vård och rehabilitering om en utredning av ärendet.
YRKANDE
Annelie Bengtsson yrkar: att uppdra till ekonomiutskottet att i budgetarbetet behandla frågan.
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PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Annelie Bengtssons yrkande och finner yrkandet avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Annelie Bengtsson, Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Bernt
Söderman, Inger Jonsson och Lars-Olof Eliasson till förmån för Annelie Bengtssons yrkande.
§ 52
Ikraftträdande av EG:s arbetstidsdirektiv 2007-01-01 (arbetstidslagen) (LS 33/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
I februari 2005 fattade riksdagen beslut om ändringar i Arbetstidslagen innebärande ett tydligare
genomförande av EG:s arbetsdirektiv. Lagen gäller fr o m den 1 juli 2005, men för arbetsgivare med
kollektivavtal som reglerar arbetstidsfrågor, träder ändringarna i kraft den 1 januari 2007.
Ändringarna i Arbetstidslagen innebär att följande bestämmelser tillförs lagen:
48 timmars genomsnittlig veckoarbetstid.
Elva timmars sammanhängande dygnsvila.
Arbetstid för nattarbetande.
Kompensationsledighet vid tillfälliga avvikelser från nuvarande veckoviloregel.
Som en första åtgärd i utredningsarbetet kring möjliga konsekvenser av förändringarna gjorde
samtliga verksamheter under mars och april en kartläggning av hur befintliga arbetsscheman samt
jour- och beredskapsverksamheten ser ut. Kartläggningen visade att det stora flertalet anställda
kommer att få sina arbetsscheman mer eller mindre reviderade. Detta arbete har intensifierats under
hösten i avsikt att, i enlighet med givna direktiv, ha samtliga arbetsscheman färdiga och förhandlade
i god tid före årsskiftet.
Kartläggningen följdes upp med en konsekvensanalys avseende ekonomi, personal, verksamhet och
arbetsmiljö. Den blev klar i början av juni och visade bl a att de grupper som i störst utsträckning
påverkas är läkare och ambulanspersonal.
Under sommaren sades alla kollektivavtal med Läkarföreningen, som reglerar arbetstider och
ersättningar under jour och beredskap, upp. Arbetsgivaren har senare återtagit uppsägningen av det
avtal som reglerar höjda ersättningar för arbete under jour och beredskap lör-, sön- och helgdagar.
Övriga avtal kommer att förhandlas om alternativt bringas att upphöra helt eller delvis.
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De kollektivavtal om arbetstider som berör övriga personalkategorier har också granskats, men i
nuläget är inga sådana uppsagda.
Samtliga landsting har under arbetet med att implementera de nya bestämmelserna intagit en
gemensam hållning kring de problemställningar som finns i lagen och om att inte träffa avstegsavtal.
Detta har lett till intressekonflikter med Läkarföreningen som hävdar att lokala avstegsavtal är ett
måste för att bl a tillförsäkra läkarkåren behövlig nattvila i samband med beredskapstjänstgöring.
Det intensifierade arbetet med att se över arbetsscheman och anpassa dessa till befintlig personal
och budget visar dock att omställningen inte kommer att gå helt problemfritt. Det gäller framför
allt ambulansverksamhet i glesbygd, verksamheter som driver beredskapslinjer med låg/ej fulltalig
bemanning samt under sommarsemestern.
Avstegsavtal i någon form kommer sannolikt därför vara nödvändiga att träffa för vissa
verksamheter. Ett analysarbete för att mera exakt fastställa vilka dessa verksamheter är, vilken typ av
verksamhet som berörs och varför avstegsavtal behövs, kommer att initieras så snart konsekvenserna
av de nya reglerna blir synliga.
Redan nu kan dock konstateras att ambulansverksamheten i Hede och Funäsdalen samt närvårdsavdelningen i Strömsund, inte kan bedriva verksamhet med befintlig personalstyrka utan att bryta
mot lagens regler. För Hede och Funäsdalen krävs 0,5 ambulanssjukvårdare respektive 0.5
sjuksköterska, d v s totalt 2,0 nya tjänster. För närvårdsavdelningen i Strömsund krävs minimum
63,5 % ny tjänst som undersköterska (innebär då tjänstgöring varannan helg).
Kostnaden för tillskott av ovan beskrivna tjänster är enligt följande:
Hede HC tillförs 524 tkr, Funäsdalen HC tillförs 524 tkr och Strömsund Näva 250 tkr.
Totalt 1 298 tkr.
Resursförstärkningen föreslås finansieras ur landstingsstyrelsens konto för emotsedda kostnader.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet
PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS FÖRSLAG
Personalpolitiska utskottets föreslår landstingsstyrelsen
1. Område Akutvård beviljas budgettillskott för täckande av kostnader för 0,5 tjänst som
ambulanssjukvårdare och 0,5 tjänst som ambulanssjuksköterska vardera i Hede och Funäsdalen,
totalt 2,0 nya tjänster. Kostnad 1 048 tkr.
2. Primärvården Östersund/Strömsund beviljas budgettillskott för 63,5 % ny tjänst som
undersköterska vid närvårdsavdelningen i Strömsund. Kostnad 250 tkr.
3. Resursförstärkningen finansieras ur landstingsstyrelsens konto för emotsedda kostnader.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt personalpolitiska utskottets förslag.
§ 53
Fastställande av verksamhetsområdenas verksamhetsplaner 2007 (LS 483/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade november 2006 att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att fastställa
uppdrag och verksamhetsplaner för samtliga verksamhetsområden för år 2007.
Samtliga verksamhetsområden har utarbetat en plan för den verksamhet som ska bedrivas. Av
planerna framgår verksamhetens mål, förväntat resultat och åtgärder för att komma i ekonomisk
balans. Planerna utgår från de förutsättningar och direktiv som anges i landstingsplanen samt de
särskilda utredningsuppdrag som fullmäktige beslutade.
Trots föreslagna åtgärder har ekonomisk balans inte uppnåtts i samtliga verksamhetsområden.
Landstingsstyrelsen bör därför ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsatt arbeta med en
anpassning av verksamheten till den ekonomiska ramen. I de fall åtgärder krävs som förändrar
verksamhetsområdenas uppdrag eller utbud skall det omgående lyftas till styrelsen för eventuella
beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Verksamhetsplaner per verksamhetsområde.
Verksamhetsplaner 2007-2009 .
Reviderade handlingsplaner efter beslut i fullmäktige november 2006.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Verksamhetsplanerna för områdena HIÖÖ, Medicinsk diagnostik och teknik, Ortopedi,
Psykiatri, Bräcke/Ragunda, Kirurgi, Kultur, Utbildning/Utveckling, Tandvård och
Landstingsservice godkänns.
2. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område Akutvård godkänns med följande
undantag:
Ambus-verksamheten får inte stängas 10 veckor under sommaren. Området erhåller år 2007
0,5 mkr i ökad ekonomisk ram för att finansiera driften under sommaren.
Förslaget att flytta återbesökspatienter till Kirurg- respektive Ortopedmottagningen
genomförs inte. Akutmottagningen minskar bemanningen enligt plan. Återbesökspatienterna prioriteras bland övriga patienter på akuten vilket kan innebära ökad väntetid
för denna patientgrupp.
Förslaget om nedläggning av en ambulansstation genomförs inte.
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Förslaget om flyttning av Backe ambulansstation till Strömsund samt att inte bemanna
ambulansstationerna i Backe, Funäsdalen, Krokom och Bräcke nattetid, i enlighet med
områdets reviderade åtgärdsplan, får inte genomföras innan utförligare konsekvensbeskrivningar presenterats för styrelsen i april.
Förslaget om investeringsstopp får endast verkställas om patientsäkerheten inte äventyras.
Förslaget om minskad bemanning vid intensivvårdsavdelningen genomförs i enlighet med
områdets reviderade åtgärdsplan.
Förslaget om avgiftshöjning för ambulanstransporter lyfts till avgiftskommittén för särskild
beredning innan beslut.
Förslaget om övertagande av arbetsuppgifter från kommunerna måste utredas ytterligare, i
samråd med kommunerna, innan beslut.
3. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område BarnKvinna godkänns med följande
undantag:
Förslaget om minskad volym läkarbesök i öppenvård barn- samt inom kvinnosjukvården
genomförs inte.
4. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område Medicin godkänns med följande
undantag:
Samtliga förslag om avgiftshöjningar och införande av nya avgifter lyfts till
avgiftskommittén för särskild beredning innan beslut.
Förslaget om personalreducering i den reviderade åtgärdsplanen får genomföras under
förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras.
Förslaget om utökad distriktsläkarinsats för patienter inom kommunal omsorg för att
undvika att patienter som inte är i behov av specialistsjukvård skickas in till sjukhuset,
utreds vidare innan beslut. Utredningen sker inom ramen för processarbetet Äldres hälsa .
Förslagen i den reviderade handlingsplanen avseende utbudsbegränsningar inom
hjärtsjukvården och inom dialysverksamheten genomförs inte.
5. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område RHR godkänns med följande undantag:
Förslagen att lägga ned Smärtmottagningen och Smärtrehabiliteringen genomförs inte.
Förslaget om avgiftsbeläggning av produkter lyfts till avgiftskommittén för särskild
beredning innan beslut.
Förslagen i områdets reviderade åtgärdsplan om reducering av vårdplatser och nedläggning
av verksamhet får inte genomföras innan området har återkommit med utförligare
konsekvensbeskrivningar.
6. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område Berg/Härjedalen godkänns med
följande undantag:
Förslaget att stänga Rätans hälsocentral genomförs inte.
7. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område Östersund/Strömsund godkänns med
följande undantag:
Förslaget att stänga en hälsocentral i Strömsunds kommun genomförs inte.
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8. Uppdragen till verksamhetsområdena Åre och Krokom ligger fast under perioden 2006-2008.
Områdenas ekonomiska förutsättningar följer budgetmodellen för primärvården.
9. Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsatt arbeta med en anpassning av verksamheten till
den ekonomiska ramen.
YRKANDE
Ordföranden yrkar följande ändring och tillägg:
1. Punkt 9 skall ha följande lydelse:
Landstingsdirektören får i uppdrag att, för de verksamhetsområden som inte har en verksamhet i
ekonomisk balans, i samband med snabbprognos för mars månad till styrelsen inkomma med
förslag till handlingsplaner för en ekonomi i balans.
2. En ny punkt 10 läggs till med följande lydelse:
Verksamhetsplan för Landstingsservice godkänns med följande undantag:
Öka parkeringsavgiften till 6 kr/timme vid sjukhuset - skall utarbetas som särskilt ärendet
till landstingsfullmäktige i juni.
Ökade avgifter i samband med sjukresor får ej genomföras.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande nr 1 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Verksamhetsplanerna för områdena HIÖÖ, Medicinsk diagnostik och teknik, Ortopedi,
Psykiatri, Bräcke/Ragunda, Kirurgi, Kultur, Utbildning/Utveckling och Tandvård godkänns.
2. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område Akutvård godkänns med följande
undantag:
Ambus-verksamheten får inte stängas 10 veckor under sommaren. Området erhåller år 2007
0,5 mkr i ökad ekonomisk ram för att finansiera driften under sommaren.
Förslaget att flytta återbesökspatienter till Kirurg- respektive Ortopedmottagningen
genomförs inte. Akutmottagningen minskar bemanningen enligt plan. Återbesökspatienterna prioriteras bland övriga patienter på akuten vilket kan innebära ökad väntetid
för denna patientgrupp.
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Förslaget om nedläggning av en ambulansstation genomförs inte.
Förslaget om flyttning av Backe ambulansstation till Strömsund samt att inte bemanna
ambulansstationerna i Backe, Funäsdalen, Krokom och Bräcke nattetid, i enlighet med
områdets reviderade åtgärdsplan, får inte genomföras innan utförligare konsekvensbeskrivningar presenterats för styrelsen i april.
Förslaget om investeringsstopp får endast verkställas om patientsäkerheten inte äventyras.
Förslaget om minskad bemanning vid intensivvårdsavdelningen genomförs i enlighet med
områdets reviderade åtgärdsplan.
Förslaget om avgiftshöjning för ambulanstransporter lyfts till avgiftskommittén för särskild
beredning innan beslut.
Förslaget om övertagande av arbetsuppgifter från kommunerna måste utredas ytterligare, i
samråd med kommunerna, innan beslut.
3. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område BarnKvinna godkänns med följande
undantag:
Förslaget om minskad volym läkarbesök i öppenvård barn- samt inom kvinnosjukvården
genomförs inte.
4. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område Medicin godkänns med följande
undantag:
Samtliga förslag om avgiftshöjningar och införande av nya avgifter lyfts till
avgiftskommittén för särskild beredning innan beslut.
Förslaget om personalreducering i den reviderade åtgärdsplanen får genomföras under
förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras.
Förslaget om utökad distriktsläkarinsats för patienter inom kommunal omsorg för att
undvika att patienter som inte är i behov av specialistsjukvård skickas in till sjukhuset,
utreds vidare innan beslut. Utredningen sker inom ramen för processarbetet Äldres hälsa .
Förslagen i den reviderade handlingsplanen avseende utbudsbegränsningar inom
hjärtsjukvården och inom dialysverksamheten genomförs inte.
5. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område RHR godkänns med följande undantag:
Förslagen att lägga ned Smärtmottagningen och Smärtrehabiliteringen genomförs inte.
Förslaget om avgiftsbeläggning av produkter lyfts till avgiftskommittén för särskild
beredning innan beslut.
Förslagen i områdets reviderade åtgärdsplan om reducering av vårdplatser och nedläggning
av verksamhet får inte genomföras innan området har återkommit med utförligare
konsekvensbeskrivningar.
6. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område Berg/Härjedalen godkänns med följande
undantag:
Förslaget att stänga Rätans hälsocentral genomförs inte.
7. Verksamhetsplan och reviderad åtgärdsplan för område Östersund/Strömsund godkänns med
följande undantag:
Förslaget att stänga en hälsocentral i Strömsunds kommun genomförs inte.
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8. Uppdragen till verksamhetsområdena Åre och Krokom ligger fast under perioden 2006-2008.
Områdenas ekonomiska förutsättningar följer budgetmodellen för primärvården.
9. Landstingsdirektören får i uppdrag att, för de verksamhetsområden som inte har en verksamhet i
ekonomisk balans, i samband med snabbprognos för mars månad till styrelsen inkomma med
förslag till handlingsplaner för en ekonomi i balans.
10. Verksamhetsplan för Landstingsservice godkänns med följande undantag:
Öka parkeringsavgiften till 6 kr/timme vid sjukhuset - skall utarbetas som särskilt ärendet
till landstingsfullmäktige i juni.
Ökade avgifter i samband med sjukresor får ej genomföras.

§ 54
MidSweden Style in Mid America 2007 (LS 201/2007
ÄRENDEBESKRIVNING
I samarbete planerar nu Inibiz och Handelskammaren Mittsverige en marknadsföringsresa till USA.
Syftet är att initiera, samordna och marknadsföra det bästa regionen har att erbjuda på en global
marknad och skapa affärsmöjligheter i båda riktningarna, in och ut ur regionen. På detta sätt vill
man bl.a. skapa en plattform för ökad tillväxt och utveckling av regionen.
I landstingsplanen 2007 - 2009 har fullmäktige bl.a. fastställt att en av landstingets målsättningar är
att skapa förutsättning för regional tillväxt. Landstingets insatser ska ge förutsättningar som bidrar
till en positiv utveckling av näringsliv, sysselsättning och befolkningstal.
Landstinget kan genom att stödja arrangemang bidra till visionen om god hälsa och positiv
livsmiljö. Totalt föreslås att landstinget bidrar med 50 000 kronor att finansieras ur motsedda
utgifter, medel till styrelsens förfogande.
BESLUTSUNDERLAG
Deltagarprospekt MidSweden Style
Sponsorprospekt MidSweden Style
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget bidrar med 50 000 kronor till MidSweden Styles marknadsföring i USA av regionen,
Jämtland och Västernorrland att finansieras ur motsedda utgifter, medel till styrelsen förfogande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

11 (14)

2007-02-28

§ 55
Remiss: Patientdatautredningens huvudbetänkande om en ny patientdatalag (SOU 2006:82)
(LS 1267/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har inbjudits att yttra sig över betänkandet Patientdatalag (SOU 2006:82).
Betänkandet innehåller förslag till en sammanhållen reglering av personuppgiftsbehandlingen i
hälso- och sjukvårdsverksamheten. Förslaget omfattar bestämmelser som i dag finns i patientjournallagen och vårdregisterlagen, som föreslås upphävas, nya bestämmelser på området samt
ändring i sekretesslagen. De föreslagna ändringarna och nyheterna ger möjligheter till förverkligande av den Nationella IT-strategin för vård och omsorg.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom sekretariatet i samarbete med IT-funktionen och vårdstrategen.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande 2007-02-09
Sammanfattning av betänkandet Patientdatalag
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
YRKANDE
Monalisa Norrman yrkar:
Vänsterpartiet föreslår att Jämtlands läns landsting ska vara positivt till förslaget om patientens rätt
att spärra journalupgifter i sin egen journal. Därför yrkar vi att på sid 2, stycke 5 stryks fr o m
medför möjligen endast ökad
t o m styckets slut. Tredje meningen i samma stycke inleds med
Landstinget instämmer i
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans ändringsyrkande och finner yrkandet
avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 56
Samordnad specialisttandvård i Norrland (LS 7/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Norrlandstingens regionförbund tillsatte i februari 2005 en arbetsgrupp, bestående av tandvårdscheferna, för att utreda samordnad specialisttandvård. Arbetsgruppens slutrapport redovisades till
regionförbundet i september 2006. Styrelsen för regionförbundet rekommenderade 2006-12-06
förbundets landsting att anta förslagen i rapporten. I rapporten förslås bl a att en regional
samrådsgrupp med tandvårdscheferna bildas där samverkan i regionala tandvårdsfrågor bereds.
Vidare redovisas förslag till samordning av ovanliga och komplicerade tillstånd/ingrepp för att säkra
kompetens och patientsäkerhet. Rapporten berör även stödjande verksamhet från specialisttandvården till tandvården som helhet, hantering av ersättning för tandreglering och barntandvård
när länsgränser överskrids samt forskningsfrågor.
BESLUTSUNDERLAG
Slutrapport över samordnad specialistverksamhet inom tandvården i Norrland
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Föreslagen inriktning i slutrapport över samordnad specialistverksamhet inom tandvården i
Norrland godkänns.
2. En tandvårdschefsgrupp inrättas enligt rapportens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 57
Val av arbetsgrupp för utarbetande av yttrande över Ansvarskommitténs betänkande
(LS 227/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Den 27 februari 2007 presenterade Ansvarskommittén sitt förslag över vilka kriterier som ska gälla
vid indelning av Sveriges regioner/landsting. Kommittén lägger också förslag om vissa hälso- och
sjukvårdsfrågor. Förslagen från kommittén kommer att ha stor inverkan på landstinget och berör
både ansvaret för hälso- och sjukvården och landstingets framtida geografiska avgränsning och
organisation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

13 (14)

2007-02-28

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. En arbetsgrupp bestående av fem ledamöter ur landstingsstyrelsen inrättas för att ansvara för
bevakning av de frågor som tas upp i betänkandet samt utarbetade av remissvar. Arbetsgruppen
skall slutföra sitt uppdrag under 2007.
2. Följande ledamöter skall ingå i arbetsgruppen:
Thomas Hägg (s), ordförande
Anna Gundersson (s)
Bo Danielsson (v)
Marianne Larm-Svensson (c)
Jan-Olof Andersson (m)
§ 58
Val av ledamot i PB-Institutets styrelse för tiden t o m 2010-12-31 (LS 11/2007)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Robert Uitto (s)
§ 59
Anmälan av inkomna handlingar till styrelsen (LS/49/2007)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 60
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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Ärende till landstingsfullmäktige
§ 61
Nytt arkivreglemente för Jämtlands läns landsting (LS 1131/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets arkivarie har sett över nuvarande reglemente och bedömt att det behöver anpassas till
Riksarkivets allmänna råd om arkivreglemente för landsting RA-FS 1995:5. Skillnaderna mellan det
nuvarande reglementet och förslaget framgår av utarbetat dokument där paragraferna ställs mot
varandra.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till nytt arkivreglemente för Jämtlands läns landsting
Jämförelse mellan det gamla och det nya arkivreglementet
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige.
Upprättat förslag till arkivreglemente antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 62
Information
27 februari kl 8.30 - 17.00
1. Uppföljning och dialog inför landstingsplan 2008 -2010 för verksamhetsområdena HIÖÖ,
Barn/kvinna, RHR, Medicin, Akutområde, Medicinsk diagnostik och teknik, utbildning och
utveckling samt kultur.
2. Granskning av telemedicin (Lennart Ledin)
28 februari kl 8.15 - 10.00 samt 15.30 - 17.00
Interreg (Thomas Hägg)
Handlingsplaner (Karin Jonsson)
Bostäder (Eva Moberg)
Justerandes sign
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