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§ 63
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. Ärende nr 12 utgår.
2. Som extra ärende tas upp:
Deltagande av representant vid MidSweden Style i Chicago
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 64
Landstingsdirektörens rapport
1. Annnika Jonsson redovisar likviditetsutvecklingen 2006-2007 som visar ett något sämre resultat
än tidigare. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige och övriga världen är stark. Utvecklingen 2007
och framåt bedöms först bli svagare för att därefter förstärkas.
2. Karin Jonsson informerar om årets utfall. Det bokförda resultatet efter februari är + 18 919
kronor, men med hänsyn taget till intäkter och kostnader som inte hunnit bokföras är det egentliga
resultatet efter februari omkring 0 kronor. 10 verksamhetsområden visar minusresultat. Till
styrelsens aprilsammanträde skall handingsplaner för åtgärder utarbetas.
3. Lena Weinstock-Svedh informerar om stimulansbidraget 2006. Läkemedelsgenomgång har skett
i samtliga särskilda boenden i alla kommuner i samråd med kommunerna. Det är svårigheter att få
läkarmedverkan.
4. Arbetet med översynen av Landstingsservice pågår enligt planerna och kommer att vara färdigt
den 30 april. Den 13 mars samlades verksamhetsområdescheferna och landstingsdirektören för att
diskutera hur ledningsorganisationen inom hälso- och sjukvården skall se ut framöver. Inga beslut
fattades avseende organisatioriska indelningar eller andra förändringar. Landstingsdirektören
kommer att bearbeta de synpunkter som framkom under dagen och arbetet fortsätter därefter
tillsammans med verksamhetsområdescheferna den 4 april.
5. En samordnande funktion som skall arbeta med vårdgarantin kommer eventuellt att inrättas.
Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med handlingsplaner på nationell nivå gällande
vårdgarantin.
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6. Robert Uitto informerar om frågor som behandlats vid Regionala rådets senaste sammanträde.
Rådets framtid och ett eventuellt bildande av Jämtlands kommuner och landsting har diskuterats
samt även frågor om Länstrafiken, Försäkringkassan, Arbetsförmedlingen, Nordens gröna bälte
och follkhälsoarbetet.
7. Tommy Renström informerar om aktuella frågor som tagits upp i Personalpolitiska utskottet:
Löneutveckling, arbetsvärdering, arbetstidslagen och läkarrekrytering.
8. Robert Uitto informerar om aktuella frågor som tagits upp i Ekonomiutskottet: Mål och
måluppfyllelser samt planerade förändringar i upplägget av nästa landstingsplan, vilken skall
förtydligas och göras mer överrgripande.
§ 65
Revidering av överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen om information och
utbildning (LS 17/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
reviderat nu gällande avtal om läkemedelsinformation och utbildning. Den reviderade
överenskommelsen föreslås gälla fr o m den 1april 2007.
Landstingsförbundets styrelse rekommenderar landstingen att tillämpa den nya reviderade
överenskommelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Sveriges Kommuner och Landstings beslut nr 15 2006-12-15 med beskrivning av de gjorda revideringarna i korthet.
Överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Den reviderade överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och
sjukvården antas att gälla för Jämtlands läns landsting fr.o.m. 1 april 2007.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att se över rekommendationer, regler och riktlinjer som kan
behöva justeras med anledning av detta beslut.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
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Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 66
Likviditetsrapport per 2006-12-31 (LS 268/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under året av landstingets
kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj. Denna rapport
innehåller även en likviditetsplan för 2007.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 67
Delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering (DAR): Val av en ledamot och en ersättare för
tiden 2007-04-01--2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Monalisa Norrman (v)
Ersättare
Annelie Bengtsson (m)
§ 68
Deltagande av representant vid MidSweden Style i Chicago (LS 201/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Inibiz och Handelskammaren arrangerar det sk MidSweden Style med inriktning mot företagande i
Jämtland och deras möjlighter att få affärskontakter i USA. Landstinget har liksom bl a Östersunds
kommun och kommunförbundet beslutat att stötta satsningen. (LS § 54/2007). Nu erbjuds

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

5 (15)

2007-03-21

landstinget till en summa på 20 000 kronor att deltaga med en representant på plats då
arrangemanget går av stapeln i april månad i Chicago.
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG
1. Landstinget deltar med en representant till en kostnad på 20 000 kronor. Finansiering sker ur
motsedda utgifter, medel till styrelsens förfogande.
2. Thomas Hägg (s) utses som deltagare.
YRKANDEN
Gunnar Engér (m) yrkar avslag på ordförandens förslag.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och på Gunnar Engnérs avslagsyrkande och finner
sitt förslag antaget.
VOTERING
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller ordförandens förslag
röstar ja , den som bifaller Gunnar Engnérs yrkande röstar nej . Vid voteringen avges 7 ja-röster
och 6 nej-röster.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Landstinget deltar med en representant till en kostnad på 20.000 kronor. Finansiering sker ur
motsedda utgifter, medel till styrelsens förfogande.
2. Thomas Hägg (s) utses som deltagare.
RESERVATION
Gunnar Engnér, Jan-Olof Andersson, Marianne Larm-Svensson, Inger Jonsson, Bernt Söderman
och Finn Cromberger (fp) lämnar följande reservation:
Allianspartierna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, anser att
Jämtlands läns landstings inte ska delta med en representant på resan till Chicago som Mid Sweden
Style arrangerar, april 2007. Vi anser att landstingets engagemang ska begränsas till den sponsring
på 50.000 kr som fattades beslut om på landstingsstyrelsen i februari 2007.
Detta av två skäl:
Mervärdet av att ha en politiker med på resan är inte i proportion till den negativa signal vi sänder
till landstingets kärnverksamhet när det gäller försiktighet med utgifter.
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Vi har fullt förtroende för att näringslivets representanter på ett bra sätt klarar att marknadsföra
regionen samt att näringslivet tillsammans med Handelskammaren kan utföra ett mycket gott
lobbyarbete för att få Entreprenerinaldays förlagda till vårt område 2009.
§ 69
Remiss över Rikstrafikens rapport från uppdraget att föreslå utformning och villkor för en
försöksverksamhet på det statliga järnvägsnätet i delar av Norrland (LS 190/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Från Näringsdepartmentet har bl a Jämtlands läns landsting fått Rikstrafikens rapport från
uppdraget att föreslå utformning och villkor för en försöksverksamhet på det statliga järnvägsnätet
i delar av Norrland.
Förslag till yttrande har utarbetats.
BESLUTSUNDERLAG
Rikstrafikens rapport
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Näringsdepartementet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
§ 70
Anmälan av inkomna handlingar till styrelsen (LS/49/2007)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
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§ 71
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.
Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 72
Årsredovisning 2006 (LS 420/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) skall den löpande redovisningen för varje
räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I
årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person.
Resultatet för år 2006 uppgår till 22,6 mkr. Den i november 2005 fastställda budgeten redovisade
ett resultat på 12,1 mkr.
Under sommaren och hösten reviderades budgeten genom att 23,6 mkr tillfördes vuxenpsykiatrin
och den övriga specialiserade vården för finansiering av ökade kostnader i verksamheten.
Landstingets budgeterade resultat sänktes därmed från +12,1 mkr till -11,5 mkr. I relation till den
reviderade budgeten överstiger årets ekonomiska utfall budget med 34,1 mkr. Landstinget klarar
balanskravet enligt den kommunala redovisningslagen för år 2006.
Skatteintäkterna ligger 32,8 mkr över budget beroende på att slutavräkningen för 2005 års skatt
blev 15 mkr högre än vad som bokats i förra årsbokslutet och prognosen för 2006 års skatt ligger 15
mkr högre än det utbetalade förskottet.
Försäljning av aktier under året har givit en reavinst på 7,2 mkr, övriga finansiella intäkter har blivit
5,7 mkr lägre än budgeterat.
I landstingets resultat ingår en del jämförelsestörande poster av engångskaraktär. Det är att
landstinget bytt redovisningsprincip för individförskrivna hjälpmedel vilket förbättrat resultatet
med 29,9 mkr. Förändring av beräkningen av diskonteringsräntan på pensionsskulden vilket
försämrat resultatet med 27 mkr. Förändring i beräkning av pensionsskulden eftersom den
förväntade livslängden ökar innebär att pensionskostnaden ökat med 35 mkr. Försäljning av
kanslihuset på Frösön har gett en realisationsvinst på 13,8 mkr. Övriga poster av engångskaraktär är
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reservering för Ädelpensioner 3 mkr vilket försämrat resultatet med 3 mkr och förändrad
redovisningsprincip vid centralförrådet har förbättrat resultatet med 0,2 mkr.
Resultatet för den sammanställda redovisningen Koncernen uppgår till 23,1 mkr. Här ingår
resultaten från förvaltningsorganisationen, Landstingsbostäder, Länstrafiken, Jämtlands läns
museum, ALMI Företagspartner och den gemensamma nämnden i Frostviken.
Årsredovisningarna för Finsamförbunden i Östersund, Bräcke, Strömsund, Berg och det
länsgemensamma finsamförbundet för psykiskt funktionshindrade bifogas årsredovisningen. Även
årsredovisningarna för Norrlandstingens regionförbund och Gemensam nämnd för närvård i
Frostviken bifogas.
Förslag till över- och underskottshantering med anledning av årsredovisningen finns som särskilt
ärende.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Årsredovisningen överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
2. Årsredovisningen samt särskilda budgetberedningens yttrande över patientnämnden och
landstingets revisorer överlämnas till landstingsfullmäktige.
3. Årsredovisningarna för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens regionförbund,
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken, Finsamförbunden i Östersund, Strömsund, Berg,
Bräcke samt Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade överlämnas till
landstingsfullmäktige.
4. Verksamhetsberättelserna för upphandlingsnämnd i Jämtlands län, ekonomiberedningen,
beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur, vård- och rehabiliteringsberedningen samt
demokrati - och länsutvecklingsberedningen överlämnas till landstingets revisorer för
granskning.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2006 godkänns.
2. Landstingets ombud vid årsstämmorna i Länstrafiken i Jämtland AB, ALMI Företagspartner,
Jämtland AB samt Landstingsbostäder i Jämtland AB bemyndigas att på respektive stämma
rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
YRKANDE
Bernt Söderman yrkar att årsredovisningen till fullmäktige skall kompletteras med fastighetsinvesteringar och produktionsmått.
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PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag med ovan antaget yrkande.
§ 73
Hantering av över- och underskott i årsredovisningen 2006 (LS 305/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Verksamheten följs löpande upp via snabbrapporter och delårsbokslut. På så sätt skapas bättre
förutsättning för att i tid anpassa verksamheten till tillgängliga ekonomiska resurser. En verksamhet
i balans uppnås genom en kombination av adekvata åtgärder, nödvändiga omdisponeringar och
tilläggsanslag.
Om underskott ändå uppkommer inom ett verksamhetsområde eller i stabsorganisationen är
utgångspunkten att hela underskottet överförs till nästa verksamhetsår, men beslutet skall föregås av
en grundlig analys där områdets måluppfyllelse väger tungt. Om underskottet beror på opåverkbara
faktorer och verksamheten inte kunnat anpassas inom givet uppdrag kan det underskott som ska
föras över till nästkommande år räknas ned.
Om verksamheten får ett ekonomiskt överskott är utgångspunkten att överskottet ska kunna nyttjas
i verksamheten nästa år, men även här ska beslutet föregås av en grundlig analys. Graden av
måluppfyllnad är avgörande för hur stor del av överskottet verksamhetsområdet får behålla. Vid
analysen tas hänsyn även till landstingets totala ekonomiska situation. Överskottet ska nyttjas för
verksamhetens, det vill säga patienter/medborgares, bästa och får inte användas för att utvidga
verksamheten.
Beslut om att överföra underskott eller överskott till nästkommande år fattas av landstingsstyrelsen
och fastställs av landstingsfullmäktige.
För att ge verksamhetsområdena möjlighet att planera för åtgärder och aktiviteter med anledning av
överföring av tilläggsanslagen föreslås att de områden som får överföring av underskott har till och
med december 2008 att klara att återhämta underskottet.
Nedan följer en kort sammanfattning av respektive områdes resultat och motivering till varför
tilläggsanslag föreslås.
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Verksamhetsområde Berg/Härjedalen
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med -893 tkr. Verksamhetsområdet har svarat för
kostnader för specialist läkemedel för 683 tkr. Enligt en omfördelning av ansvaret för
specialistläkemedel som gjorts i början av detta år har en omfördelning av budget skett från
primärvård till specialiserad vård med ungefär 50% av kostnaderna för år 2007. Området bör med
samma utgångspunkt få tillgodoräkna sig 340 tkr för år 2006. Därmed får verksamhetsområdet ett
tilläggsanslag med -553 tkr.
Verksamhetsområde Bräcke/ Ragunda
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med -1088 tkr. Verksamhetsområdet har svarat för
kostnader för specialist läkemedel med 968 tkr. Enligt en omfördelning av ansvaret för
specialistläkemedel som gjorts i början av detta år har en omfördelning av budget skett från
primärvård till specialiserad vård med ungefär 50% av kostnaderna för år 2007. Området bör med
samma utgångspunkt få tillgodoräkna sig 480 tkr för år 2006. Därmed får verksamhetsområdet ett
tilläggsanslag med -608 tkr.
Verksamhetsområde Östersund/Strömsund
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med -3531 tkr. Verksamhetsområdet har svarat för
kostnader för specialist läkemedel med 5700 tkr. Enligt en omfördelning av ansvaret för
specialistläkemedel som gjorts i början av detta år har en omfördelning av budget skett från
primärvård till specialiserad vård med ungefär 50% av kostnaderna för år 2007. Området bör med
samma utgångspunkt få tillgodoräkna sig 2800 tkr för år 2006. Därmed får verksamhetsområdet ett
tilläggsanslag med - 731 tkr.
Verksamhetsområde Krokom
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med +1 838 tkr. Enligt den överenskommelse som
träffats med intraprenaderna i Åre och Krokom vid ekonomiskt överskott en modell för viktning av
verksamhetsresultatet rätt att ta med sig samma procent av överskottet. Det viktade resultatet
uppgår till 91,5 % det innebär att området får ett tilläggsanslag med +1 682 tkr.
Verksamhetsområde Åre
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med +2 360 tkr. Enligt den överenskommelse som
träffats med intraprenaderna i Åre och Krokom vid ekonomiskt överskott en modell för viktning av
verksamhetsresultatet rätt att ta med sig samma procent av överskottet. Det viktade resultatet
uppgår till 91,5 % det innebär att området får ett tilläggsanslag med +2 183 tkr.
Verksamhetsområde Akutvård
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med -1 639 tkr. Verksamhetsområdet har utfört
transporter för Norrlandstingen i projekt gränslös ambulansdirigering vilket, om de fakturerats
landstingen skulle ha ökat områdets intäkter med 800 tkr. Under 2007 kommer den gränslösa
dirigeringen utvärderas vilket kan påverka intäkterna kommande år. Verksamhetsområdet bör få
tillgodoräkna sig 800 tkr för detta. Därmed får verksamhetsområdet ett tilläggsanslag med -839 tkr.
Verksamhetsområde Barn/Kvinna
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med + 2 516 tkr. Verksamhetsområdet har en hög
måluppfyllelse och föreslås få ett tilläggsanslag med + 1 700 tkr.
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Verksamhetsområde Hud/Infektion/Ögon/Öron
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med 1 366 tkr. I den kösatsning som
verksamhetsområdet gjorde inom Hörcentralen har man genomfört 255 hörapparater fler än sitt
uppdrag om 1 800 hörapparater 2006. Området bör få tillgodoräkna sig 500 tkr för dessa
hörapparater. Därmed får verksamhetsområdet ett tilläggsanslag om 866 tkr.
Verksamhetsområde Medicinsk service
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med -628 tkr. Verksamhetsområdets produktion
överstiger sammantaget såväl budget som föregående år med bibehållen eller förbättrad
produktivitet. I enlighet med tidigare beslut i samband med delårsbokslut 2006 behöver området
inte bära med sig underskottet under sådana förutsättningar.
Verksamhetsområde Ortopedi
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med -1 562 tkr. Verksamhetsområdet har gjort ett
underskott till följd av vårdgarantin med 760 tkr som inte kompenserats. Detta får
verksamhetsområdet tillgodoräkna sig. Därmed får verksamhetsområdet ett tilläggsanslag om 802
tkr.
Verksamhetsområde RHR
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med -1 999 tkr. Verksamhetsområdet har haft ökade
kostnader för Hjälpmedelscentralen med 832 tkr dessa får verksamhetsområde tillgodoräkna sig.
Därmed får verksamhetsområdet ett tilläggsanslag om 1 167 tkr.
Verksamhetsområde Psykiatri
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med -1200 tkr.
Verksamhetsområdets resultat belastas av lagstadgade kostnader för häktade som måste skickas till
andra psykiatriska kliniker, då vår psykiatriska enhet inte är klassificerad till den säkerhetsnivån, att
häktade inte kan vårdas i Östersund. Därmed får verksamhetsområdet inte något tilläggsanslag.
Verksamhetsområde Medicin
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med -7356 tkr. Verksamhetsområdet har haft
fördyrade kostnader för sjukvårdsartiklar och medicinskt material, specialdestinerade livsmedel,
verksamhetsområdeschef och kostnader för sommarpaket som beräknas till 6 200 tkr som området
får tillgodoräkna sig. Därmed får verksamhetsområdet ett tilläggsanslag om 1 156 tkr.
Verksamhetsområde Kirurgi
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall -7 045 tkr. Verksamhetsområdet har haft fördyrade
kostnader för en mängd olika orsaker däribland en kostnad för VAS som området uppger var 1
mkr. Den kostnaden får området inte tillgodoräkna sig när de hade kunnat planer för den åtgärden
eftersom den varit känd under lång tid. Därmed får verksamhetsområdet ett tilläggsanslag om
1000 tkr.
Verksamhetsområde Folktandvården
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med +231 tkr. Enligt budget skall
verksamhetsområdet visa ett överskott med 400 tkr. Verksamhetsområdet har ej fått återbetalning
från landstingsservice för ej levererade administrativa tjänster. Verksamhetsområdet får därmed inte
något tilläggsanslag.
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Verksamhetsområde Landstingsservice
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med +10 542 tkr. Enligt budget skall
verksamhetsområdet ha ett överskott med 15 000 tkr. Vilket innebär ett underskott med 4 458 tkr.
Underskottet skall justeras med följande poster. Folktandvården har enligt ovan betalat 200 tkr för
ej erhållen tjänst. Saneringskostnader överstiger tilldelat anslag med 3 000 tkr med anledning av
åtgärder i Kvarteret Kronofogden (Psykiatrin). Verksamhetsområdet erhåller därmed ett
tilläggsanslag med 1 458 tkr.
Verksamhetsområde Kultur
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med +15 tkr. Verksamhetsområdet erhåller ingen
tilläggsanslag.
Verksamhetsområde Utbildning/Utveckling
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med +10 tkr. Verksamhetsområdet erhåller inget
tilläggsanslag.
Landstingsdirektör med staber
Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt utfall med -1 808 tkr. Enheten Rett center som bedriver
verksamhet med riktat statsbidrag har överskridit budgeten 2006 med 1 329 tkr. Rett center får i
uppdrag att återställa det beloppet under år 2007.
BESLUTSUNDERLAG
Årsredovisning för 2006.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Verksamhetsområdena får tilläggsanslag för 2007 enligt nedanstående:
Verksamhetsområde

Tilläggsanslag

Verksamhetsområde Berg/Härjedalen
Verksamhetsområde Bräcke/Ragunda
Verksamhetsområde Östersund/Strömsund
Verksamhetsområde Krokom
Verksamhetsområde Åre
Verksamhetsområde Akutvård
Verksamhetsområde Barn/Kvinna
Verksamhetsområde HIÖÖ
Verksamhetsområde Medicinsk Diagnostik och
Teknik
Verksamhetsområde Ortopedi
Verksamhetsområde RHR
Verksamhetsområde Psykiatri

- 553 tkr
- 608 tkr
- 731 tkr
+ 1 682 tkr
+ 2 183 tkr
- 839 tkr
+ 1 700 tkr
- 866 tkr
0 tkr
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Verksamhetsområde Medicin
Verksamhetsområde Kirurgi
Verksamhetsområde Folktandvård
Verksamhetsområde Landstingsservice
Verksamhetsområde Kultur
Verksamhetsområde Utbildning/Utveckling
Rett center

- 1 156 tkr
- 1 000 tkr
0 tkr
- 1 458 tkr
0 tkr
0 tkr
- 1 329 tkr

2. De verksamhetsområden som får ett minustilläggsanslag har fram till och med 2008-12-31 att
återställa effekten av tilläggsanslaget.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar att områdena Akutvård, Ortotpedi, Medicin och Kirurgi skall nollställas.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Jan-Olof Dahlins yrkande
och finner Jan-Olof Dahlins yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Verksamhetsområdena får tilläggsanslag för 2007 enligt nedanstående:
Verksamhetsområde

Tilläggsanslag

Verksamhetsområde Berg/Härjedalen
Verksamhetsområde Bräcke/Ragunda
Verksamhetsområde Östersund/Strömsund
Verksamhetsområde Krokom
Verksamhetsområde Åre
Verksamhetsområde Akutvård
Verksamhetsområde Barn/Kvinna
Verksamhetsområde HIÖÖ
Verksamhetsområde Medicinsk Diagnostik och
Teknik
Verksamhetsområde Ortopedi
Verksamhetsområde RHR
Verksamhetsområde Psykiatri
Verksamhetsområde Medicin
Verksamhetsområde Kirurgi
Verksamhetsområde Folktandvård
Verksamhetsområde Landstingsservice
Verksamhetsområde Kultur

- 553 tkr
- 608 tkr
- 731 tkr
+ 1 682 tkr
+ 2 183 tkr
0 tkr
+ 1 700 tkr
- 866 tkr
0 tkr
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0 tkr
- 1 167 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
- 1 458 tkr
0 tkr
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Verksamhetsområde Utbildning/Utveckling
Rett center

0 tkr
- 1 329 tkr

2. De verksamhetsområden som får ett minustilläggsanslag har fram till och med 2008-12-31 att
återställa effekten av tilläggsanslaget.
§ 74
Ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län 2007 (LS 289/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Förslag till ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB har utarbetats. Ägarsamråd har skett i
samband med Regionala rådet den 19 mars.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till ägardirektiv.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Upprättade ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län fastställs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 75
Information
20 mars kl 8.30 - 17.00
Uppföljning och dialog inför landstingsplan 2008 - 2010 för verksamhetsområdena Psykiatri,
Primärvård, Tandvård och Medicinsk diagnostik och teknik.
Landstingsrevision och personalförsörjning (Lennart Ledin)
Årsredovisning 2006 inklusive personalbokslut (Karin Jonsson)
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21 mars kl 8.15 - 10.00 samt 16.00 - 17.00
Norrtåg: Bildande av aktiebolag för delar av den norrländska tågtrafiken (Nils Harvard)
Slutrapport om patientinformation samt förslag till åtgärder (Maria Risemark)
Patientnämndens skrivelse om vårdgaranti (Inger Lindholm)
Skyltprogram (Maria Karlsson)
Försäkringskassans nya organisation (Per Sundin)
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