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§ 81
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, Tidigareläggande av byggande av byggnad för reservkraftsansläggning utgår.
2. Som extra ärenden tas upp:
Landstingets kulturpris till Peterson-Bergers minne 2007 samt kulturstipendier och samiskt
kulturstipendium
Fyllnadsval av ledamot i Ansvarskommitténs arbetsgrupp
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 82
Landstingsdirektörens rapport
1. Resultatuppföljning
Ekonomiskt utfall per 31 mars är + 5,4 miljoner. Resultatet inkluderar statsbidrag för minskade
sjukskrivningar på 15 miljoner.
Arbetade timmar har totalt minskat med ca 1 % vilket motsvarar ca 25 årstjänster.
Vårdgarantin visar balans på in- och utflöde (åtgärdade) remisser under 1:a kvartalet.
2. Organisationsöversyn
2. Delrapporterna för organisationsöversynen kommer enligt tidplanen att vara färdiga den 30 april
samt läggas ut på Insidan den 4 maj. Rapporterna ska sedan sammanställas till en gemensam
rapport. Landstingsdirektören och biträdande landstingsdirektören går igenom rapporten under maj
månad och presenterar ett förslag till cheferna den 28 maj.
3. Certus
Beslut om Certus, som skulle ha tagits i fullmäktige i april, kommer i stället att tas i oktober.
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§ 83
Yttrande över promemorian Revision av samordningsförbund inom finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (LS 316/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har inbjudits att yttra sig över promemorian "Revision av samordningsförbund inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser . Promemorian innehåller förslag till
ändringar i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som är en anpassning till de lagändringar som har gjorts i kommunallagen vad avser revision.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom sekretariatet i samråd med revisionskontoret.
BESLUTSUNDERLAG
Promemorian "Revision av samordningsförbund inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Förslag till yttrande 2007-04-10
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 84
Yttrande över promemorian Genomförande av Kommissionens direktiv 2005/61/EG
(LS 350/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har inbjudits att yttra sig över promemorian "Genomförande av Kommissionens direktiv 2005/61/EG . Promemorian innehåller förslag till genomförande i svensk rätt av de
skyldigheter som följer av direktivet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/98/EG i fråga om krav på spårbarhet och rapportering av allvarliga biverkningar och avvikande händelser.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom sekretariatet i samråd med enheten Klinisk kemi och
Transfusionsmedicin inom Medicinsk service och programansvarig för patientsäkerhet och medicinske rådgivaren inom landstingsdirektörens stab.
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BESLUTSUNDERLAG
Promemoria Genomförande av Kommissionens direktiv 2006/61/EG .
Förslag till yttrande 2007-04-11.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 85
Yttranden över den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden Ambition och ansvar (SOU
2006:100) samt Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (LS 1367/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig över SOU 2006:100, Ambition och
ansvar - nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar
och funktionshinder. Utredningen berör samtliga områden inom psykiatrin med olika förbättringsförslag med tidsperspektiv 2009 -20015. Vidare ligger i samma remiss möjlighet till yttrande
över SOU 2006:91, vård och stöd till psykiskt unga lagöverträdare.
Förslag till yttranden har upprättats inom verksamhetsområde psykiatri.
BESLUTSUNDERLAG
1.
2.
3.
4.

Förslag till yttrande över betänkandet 2006:100
Förslag till yttrande över betänkandet 2006:91
Sammanfattning av betänkandet 2006:100
Sammanfattning av betänkandet 2006:91

LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttranden avges till Socialdepartementet enligt utarbetade förslag.
YRKANDEN
Monalisa Norrman yrkar följande ändringar i yttrandet över betänkandet Ambition och ansvar:
1. Tillägg i slutet av näst sista stycket med följande lydelse: I det sammanhanget vill vi särskilt
framhålla vikten av förebyggande arbete.
2. De fem sista orden i sista stycket stryks.
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Thomas Andersson yrkar följande ändringar i yttrandet över betänkandet om Vård och stöd till
psykiskt störda lagöverträdare:
1. Stycket under rubriken Sjukvårdshuvudmannens ansvar ska ha följande lydelse:
Psykiatrisamordningen föreslår ett förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen av landstingets ansvar
för psykiatrisk vård till den som är föremål för åtgärder inom kriminalvården. Utredningen
jämställer detta förslag med förslaget om landstingens ansvar för den psykiatriska vården för dem
som vistas på SiS-institutioner. Jämtlands läns landsting stödjer förslaget när det gäller ansvar för
psykiatrisk vård på SiS-institutioner. Vi är emellertid negativa till förslaget om ansvar för den
psykiatriska vården inom kriminalvården. Det handlar om dömda personer där staten har ett reellt
ansvar. Målsättningen att landstinget ska ha ett tydligt ansvar kommenteras i utredningen med att
det emellertid av geografiska och resursmässiga skäl åtminstone inledningsvis kan vara svår att
infria generellt . Denna uppfattning delas av oss. Landstinget kan delta i behandling av dömda
genom uppdragsverksamhet som finansieras av kriminalvården, för att bland annat komma in tidigt
i utskrivningsprocessen.
2. Följande tillägg under rubriken Sammanfattning:
Jämtlands läns landsting anser inte att landstingen ska ha ansvar för den psykiatriska vården
inom kriminalvården. Ansvaret ska kvarstå för den psykiatriska vården på SiS-insitutionerna.
Jämtlands läns landsting anser att finansieringsprincipen ska gälla även den rättspsykiatriska
vården.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande nr 1 och och landstingsdirektörens
förslag och finner Monalisa Norrmans yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande nr 1 och landstingsdirektörens
förslag och finner Thomas Anderssons yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag med antagna tillägg och ändringar
enligt ovan.
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§ 86
Remiss av reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg (LS 77/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har på remiss fått förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och
järnväg samt Rikstrafikens förslag om allmän trafikplikt och inriktning för den kommande
flygtrafikupphandling. Eftersom landstinget den 25 april har samråd med Banverket om järnvägens
utveckling föreslås att landstingsstyrelsens ordförande efter detta möte får i uppdrag att ta beslut om
förslag till remissyttrande efter att ha samrått med landstingsstyrelsens presidium.
BESLUTSUNDERLAG
Brev om remiss från Vägverket och Banverket.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till ordföranden att i samråd med landstingsstyrelsens presidium avge yttrande.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 87
Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri (LS 123/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Med den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården (prop 1999/2000:149
bet. 2000/01:SoU5, rskr. 2000/01:53), påbörjades en omfattande satsning för att stärka primärvård, äldrevård och psykiatri. För att stimulera utvecklingen har handlingsplanen omfattat tre
centrala delar: utvecklingsavtal, resurstillskott och uppföljning. Sveriges landsting och kommuner har i
samband med genomförandet av den nationella handlingsplanen fått ett ekonomisk tillskott på
närmare nio miljarder kronor under åren 2001-2004.
Det utvecklingsavtal som legat till grund för handlingsplanen löpte ut vid årsskiftet 2004/2005 och
handlingsplanen avslutades därmed. Staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet
var eniga om att det är viktigt att det positiva utvecklingsarbete som påbörjats med handlingsplanen
får fortsätta även kommande år. Parterna var mot bakgrund av detta överens om att två nya
överenskommelser tecknades om inriktning för det fortsatta arbetet. En överenskommelse avser
primärvård och äldrevård samt en överenskommelse om psykiatri. De nya överenskommelserna
gäller för åren 2005-2007. De medel som 2004 tillfördes det generella statsbidraget med hänvisning
till den nationella handlingsplanen ligger från och med 2005 kvar med samma fördelning mellan
kommuner och landsting d v s 70 procent till landstingen och 30 procent till kommunerna.
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Landstingsfullmäktige fastslog den 26 november 2002 den lokala handlingsplanen för hälso- och
sjukvården i Jämtlands läns landsting 2003-2005. Budgetmedel anslogs och uppgick till totalt 40
miljoner kronor fördelat på primärvården 28,9 mkr och psykiatrin 11,1 mkr. Fr o m år 2005
fördelades primärvårdens andel i kapiteringsersättningen till verksamhetsområdena.
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att på nationell nivå följa upp och utvärdera den nationella
handlingsplanen. I oktober 2006 lämnade Socialstyrelsen en delrapport till regeringen om uppföljning av landstingens arbete för att nå målsättningarna i överenskommelserna. Uppföljningarna
går under 2007 in i sitt slutskede. Socialstyrelsen skall lämna slutrapport till regeringen i februari
2008. Efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting har Socialstyrelsen beslutat om en
samlad redovisning senast 1 maj 2007. Denna samlade rapport ersätter därmed de två redovisningar
som nämns i överenskommelserna (1 mars 2007 samt 30 september 2007). Socialstyrelsen har
utarbetat en struktur för vilka frågor man önskar besvarade senast den 1 maj 2007. Landstingets
svar följer denna uppställning.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingets uppföljning av 2006 års överenskommelse om primärvård, äldrevård och psykiatri
godkänns och avges till Socialstyrelsen.
YRKANDE
Gunnar Engnér yrkar att yttrandet ska kompletteras med revisorernas rapport om vårdgarantin.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Gunnar Engnérs yrkande och finner yrkandet avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Gunnar Engnér, Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Bernt
Söderman, Finn Cromberger och Lisa Sallin till förmån för Gunnar Engnérs yrkande.
PROTOKOLLSANTECKNING
De som enligt ovan reserverar sig mot beslutet lämnar följande anteckning till protokollet:
Jämtlands läns samlade bedömning som man från majoriteten påstår andas en omotiverad
optimism och positivism samt är en skönmålning av verkligheten som vi i den samlade
oppositionen inte delar och inte känner igen oss i.
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Fråga 1 om tillgängligheten ska kompletteras med revisorernas nyss lämnade rapport som visar en
helt annan verklighet än vad patientenkäten gör. Vi ifrågasätter även skrivningen om
utlandsrekryteringarnas lyckade resultat om kontinuiteten vilket bekräftas i fråga 4.
I fråga 2 är inte svaret korrekt utan man svarar att valfrihet finns att välja hälsocentral. Svaret borde
vara att man i Jämtlands län inte kan välja en fast läkarkontakt.
Fråga 8 om samarbete mellan landsting och kommun upplever vi inte som problemfritt. Här
återstår väldigt mycket att göra för att få till stånd samverkan.
Vad gäller avsnitten om psykiskt hälsa -ohälsa anser vi svaren vederhäftiga.
§ 88
Granskning av VAS ekonomirutiner (LS 1384/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har på uppdrag av landstingets revisorer granskat och bedömt om ekonomirutinerna i det vårdadministrativa systemet VAS är ändamålsenliga och uppfyller kraven på god
intern kontroll.
Revisorerna har i en skrivelse till landstingsstyrelsen översiktligt redovisat resultatet av
granskningen. Resultatet av granskningen visar att det finns anledning att se över och förbättra
rutiner och anvisningar samt utbildning hos handhavarna.
Landstingets revisionskontor och landstingsdirektören med berörda medarbetare har i möte
diskuterat rapportens innehåll och förslag till förbättringsåtgärder.
BESLUTSUNDERLAG
Åtgärdsplan avseende revisionsrapport - VAS ekonomirutiner
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att under 2007 genomföra föreslagen åtgärdsplan.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 89
Granskning av landstingets folkhälsoarbete (LS 1256/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har granskat merparten av det folkhälsoarbete som rör hälso- och sjukvården.
Sammanfattningsvis föreslog revisorerna:
Målen för folkhälsoarbetet bör bli tydligare både i folkhälsoplanen och i landstingsplanen.
Tobaks- och alkoholprevention bedrivs enligt dokumenterade rutinbeskrivningar och
vedertagna metoder. Det bör vara så även inom andra områden och det bör finnas en ansvarig
för att rutinbeskrivningarna följs och är aktuella.
De länsövergripande expertfunktionerna för folkhälsoarbetet bör finnas i en gemensam, central
enhet.
Rutiner för uppföljning, utvärdering och redovisning av folkhälsoarbetet måste utvecklas.
Förutom revisionskontorets granskning finns ytterligare ett par utredningar/rapporter som anknyter
till revisionskontorets synpunkter;
En konferens genomfördes på Birka under vintern 2006 där många synpunkter på folkhälsoarbetets
organisation framfördes. Sommaren 2006 gavs Margareta Persson, Rakt på Sak, i uppdrag att se
över organisationen, det var från början klart att arbetet inte kunde påbörjas förrän i slutet av 2006.
Det uppdrag som gavs var att granska nuvarande organisation av folkhälsoarbetet och vid behov
även föreslå förändringar i den interna organisationen, om detta skulle anses skapa bättre förutsättningar att nå landstingets långsiktiga mål God folkhälsa . Resultatet av Margareta Perssons
granskning är i många stycken samstämmig med revisionskontorets granskning.
Konsultföretaget Sensa har granskat Landstingsservice och den modell för beställar - utförarsystem
som blev resultatet av landstingets organisationsförändring 2005. Deras genomgång visar på många
både principiella och praktiska problem med den nuvarande modellen. I januari 2007 genomfördes
en konferens kring rapporten, vilket utmynnat i att flera arbetsgrupper tillsatts för att se över
organisationen, där bland annat landstingets samlade folkhälsoarbete ingår.
BESLUTSUNDERLAG
Rapport: Granskning av landstingets folkhälsoarbete.
Förslag till ny organisation för folkhälsoarbetet i Jämtlands läns landsting. Konsult Margareta
Persson, Rakt på Sak (LS/432/2007)
JLL Utvärdering slutrapport 2006-11-30 (LS/1290:1/2006)
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
De samlade synpunkterna från revisionskontorets granskning samt från övriga konsulter rörande
organisering och utveckling av landstingets folkhälsoarbete, överlämnas och hanteras i den pågående
översynen av landstingets totala organisation.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 90
Granskning av telemedicin inom Jämtlands läns landsting (LS 232/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har på uppdrag av landstingets revisorer granskat och bedömt i vilken
utsträckning de beslut avseende telemedicin som fullmäktige fattat har verkställts samt om
hanteringen är ändamålsenlig med hänsyn till de mål fullmäktige har ställt upp.
Revisorerna har i en skrivelse till landstingsstyrelsen redovisat resultatet av granskningen.
Revisorerna konstaterar i skrivelsen att det skett en nedprioritering av arbetet med telemedicin samt
att det saknas uppföljning av flera viktiga beslut avseende avståndsoberoende medicin. Vidare
framgår av granskningen att anskaffad utrustning för telemedicin står oanvänd och att organisation,
strategisk kompetens, rutiner och regler behöver utvecklas.
Landstingsdirektörens ledningsstab har i Svar på revisionsrapport - Telemedicin inom Jämtlands
läns landsting, sammanställt de aktiviteter som pågår inom ramen för Norrlandstingens
Regionförbunds arbete med att utforma en strategi för telemedicin i norra regionen. Vidare
redovisas de åtgärder som vidtagits för att tillgodose verksamheternas behov av support och service
samt förslag till modell för uppföljning och omdisponering av befintlig utrustning.
BESLUTSUNDERLAG
Svar på revisionsrapport - Telemedicin inom Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Utarbetat svar avges till landstingets revisorer.
2. Uppdrag till landstingsdirektören att genomföra föreslagna åtgärder.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 91
Handlingsplan för en ekonomi i balans (LS 483/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen beslutade 2007-02-28, § 53 punkten 9, i samband med beslut om
verksamhetsområdenas verksamhetsplaner:
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 .
Inom landstingsdirektörens stab och genom verksamhetscheferna vid den specialiserade vården har
tagits fram ett flertal förslag för att sänka landstingets kostnader. Förslagen framgår av bifogade
tjänsteskrivelse med bilaga. Ekonomiutskottet har fått information om förslagen vid sammanträde
den 3 april 2007.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse från landstingsdirektören 2007-04-11, Handlingsplan för en ekonomi i balans.
Bilaga besparingar
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektörens handlingsplan godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 92
Landstingets kulturpris till Peterson-Bergers minne 2007 (LS 421/2007) och kulturstipendier
(LS 1274/2006) samt samiskt kulturstipendium (LS 422/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid ansökningstidens utgång fanns nio nominerade kandidater till landstingets kulturpris till
Peterson-Bergers minne, nio sökande till landstingets fem kulturstipendier till Peterson-Bergers
minne, samt två kandidater till det samiska kulturstipendiet.
Årets Peterson-Berger pris är på 30 tkr. Till kulturstipendier har avsatts 50 tkr att fördela på fem
stipendier om 10 tkr vardera. Det samiska kulturstipendiet är på 10 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

12 (15)

2007-04-25

BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
1. Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har beslutat föreslå pristagare och stipendiater
med motiveringen enligt nedan.
Harry Dahlgren, Östersund
Motivering:
Harry Dahlgren är en eldsjäl och stor kulturell ledare som vårdar kulturen över
generationsgränserna i sitt arbete inom PRO- föreningen och olika externa aktiviteter.
Harry Dahlgren har verkat för att riva såväl kulturgränser som generationsgränser. Han har
också arbetat för att stärka kulturell samverkan inom Mittnorden regionen.
Att bli pensionär har inte hindrat pristagaren i sin gärning. Han har varit idégivare och
inspirationskälla för såväl veteranorkestern som för den kulturfestival som årligen engagerat
unga och äldre i gränsöverskridande kulturmöten .
Landstingets kulturstipendium till Peterson-Bergers minne tilldelas
Linus Alexander Johansson, Östersund (Foto)
Martin Johansson, Krokom (Teater, dans, musik)
Theres Kessler Agdler, Östersund (Litteratur)
Hanna Paulsson, Härjedalen (Dans)
Anna Jönsson, Östersund (Hantverk, inriktning sadelmakeri)
Motivering:
För förtjänstfull konstnärlig verksamhet .
Det samiska kulturstipendiet tilldelas
Ajlin Jonetta Jonassen, Åre
Motivering:
Till stöd och uppmuntran att föra och utveckla det sydsamiska kulturarvet vidare .
2. Landstingets kulturpris och stipendier till Peterson-Bergers minne samt det samiska stipendiet
för år 2007 utdelas söndagen 1 juli 2007, kl 13.00 på Stocke -Titt, Frösön
BESLUTSUNDERLAG
Stipendie- och kulturprisansökningar
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 93
LAKO-gruppen: Val av 8 ledamöter och 8 ersättare för tiden 2007-05-01--2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Robert Uitto (s)
Harriet Jorderud (s)
Marianne Larm-Svensson (c)
Jan-Olof Andersson (m)
Monalisa Norrman (v)
Finn Cromberger (fp)
Jan-Olof Dahlin (mp)
Lars-Olof Eliasson (kd)
Ersättare
Thomas Hägg (s)
Lena Bäckelin (s)
Bernt Söderman (c)
Gunnar Engnér (m)
Bo Danielsson (v)
Kerstin Weimer (fp)
Annéa Johansson (mp)
Ingrid Gustafsson (kd)
YRKANDE
Thomas Andersson yrkar att LAKO-gruppen ska byta namn till Rådet för regional utveckling och
att landstingsstyrelsen som ett initiativärende föreslår fullmäktige namnbytet.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner yrkandet avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Thomas Anderssons yrkande om namnbyte för LAKO-gruppen avslås.
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§ 94
Skogslänssamarbete: Val av en ledamot och en ersättare i ledningsgruppen för tiden 2007-05-01-2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Robert Uitto (s)
Ersättare
Marianne Larm-Svensson (c)
§ 95
Ansvarskommitténs arbetsgrupp: Fyllnadsval av ledamot för Jan-Olof Andersson (m) som avsagt
sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Gunnar Engnér (m)
§ 96
Anmälan av inkomna handlingar till styrelsen (LS/49/2007)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 97
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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§ 98
Information
24 april kl 8.30 - 17.00
Horisontella prioriteringar inför landstingsplanen 2008 - 2010
(Karin Strandberg Nöjd m fl)
Redovisning av ett års verksamhet med intraprenader
(Alf Lerner, Thomas Holmberg.
Erfarenheter av ortoped på hälsocentralen Åre
( Alf Lerner)
Alpina VM i Åre - erfarenheter, kostnader etc
(Alf Lerner)
Investeringar
(Ralf Westlund, Jens Carlsson, Morten Melsvik)
25 april kl 8.30 - 10.00 samt 15.30 - 17.00
Genombrottsprojekt
(Anna-Kerstin Lejonklou)
Rapport om vuxenhabilitering
(Thomas Holmberg, Carsten Dencker, Solveig Nilsen)
Revisionen
1. Rapport om vårdgaranti
2. Revisionsansvar
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