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§ 139
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. Följande ärenden tas upp som extra ärenden:
Ändring av beslut angående nominering av ledamöter till strukturfondspartnerskapet
Anmälan av ordförandebeslut: Svar på enkät om utformning av EU:s regionalpolitik
Valärenden: Val av ledamot i primärvårdsutredningen för Thomas Andersson (c) som
avsagt sig uppdraget
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 140
Landstingsdirektörens rapport
Sommarläget inom hälso- och sjukvården
Verksamheten har fungerat enligt planering , fler vårdplatser än förra sommaren har varit igång ,
fortsatt hög belastning på akutområdet. Samlad uppföljning tillsammans med kommunerna ska ske
i september.
Ekonomisk uppföljning per 30.6
Utfall 30.6 minus 20 mkr
Prognos per 30.12 minus 30 mkr
Handlingsplaner redovisas i delårsbokslut per 31.8
Väntetider i vården
Tillgänglig statistik visar att drygt 2000 personer väntat mer än 90 dagar på utredning och drygt
700 personer på behandling.
Styrelsen konstaterar att tidigare uppgifter inte stämmer med de nu redovisade och understryker
allvaret i att felaktig information lämnats. Landstingsdirektören får i uppdrag att till
styrelsesammanträdet i september analysera materialet och redovisa vidtagna åtgärder samt ev
förslag på åtgärder för beslut i styrelsen.
Justerandes sign
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Medicinsk Diagnostik och Teknik
Landstingsdirektören har omdisponerat 580 tkr till område Medicinsk Diagnostik och Teknik för
att minska väntetider vid avdelningen för Klinisk fysiologi.
PCI verksamhet (ballongvidgning av hjärtkärl)
Norrlands regionförbund behandlar i september förslag som innebär att Umeå stödjer
dagverksamhet i Sundsvall. Förutsättningar för PCI i Östersund utreds vidare
SKL rapport - (O)jämställdhet i hälsa och vård - En genusmedicinsk kunskapsöversikt
Rapporten kan beställas via SKL:s hemsida
§ 141
Yttrande över promemorian Ersättningsetablering m m för vissa privata vårdgivare
(Ds 2007:22)(LS 725/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har inbjudits att yttra sig över rubricerad promemoria. I promemorian föreslås bland annat att läkare och sjukgymnaster som har rätt till ersättning enligt
lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning respektive lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik skall få möjlighet till att i samband med att de upphör med sin verksamhet
överlåta verksamheten med bibehållen rätt till ersättning för den som övertar verksamheten.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom sekretariatet. Yttrandet har utformats i samråd
med den ansvarige för privata vårdgivare inom Stab ekonomi.
BESLUTSUNDERLAG
Promemorian Ersättningsetablering m. m. för vissa privata vårdgivare, DS 2007:22.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Socialdepartementet.
YRKANDE
Marianne Larm-Svensson yrkar att landstingsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Marianne Larm-Svenssons
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Inger Jonsson, Jan-Olof Andersson, Gunnar Engnér
och Finn Cromberger lämnar följande reservation:
Vi reserverar oss mot landstingsstyrelsens beslut att avstyrka förslaget i promemorian Ds 2007:22
om ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare.
Vi tillstyrker förslaget i sin helhet. Skälen för denna tillstyrkan är att en mångfald av vårdgivare
inom den offentligt finansierade vården kan stimulera utvecklingen av kostnadseffektiva lösningar,
förbättra tillgängligheten och öka valfriheten för medborgarna. Genom att tillåta ersättningsetableringar skapas en ökad kontinuitet för patienterna. Det är också positivt ur huvudmannens
synvinkel att vårdgivarna enligt förslaget ska öka sin medverkan i de nationella kvalitetsregistren och
övrig nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.

§ 142
Ansökan från Jamtli om utökning av driftbudget 2008 (LS 554/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Stiftelsen Jämtlands läns museum har den 14 maj 2007 lämnat in en ansökan om utökat
driftsbidrag 2008, avseende genomförande av kompetensutveckling för samtliga medarbetare.
Syftet är att stärka personalens kunskap i arbetet med att tänka vidare i ett interregionalt,
nordiskt och europeiskt sammanhang. Det årliga beloppet för satsningen beräknas till 250 000
kr och under en omställningsperiod till det dubbla. Jamtli anger det möjligt att inom befintliga
budgetramar för driften, årligen omprioritera medel med 100 000 kr för kompetensutvecklingen.
Förutom möjlig medfinansiering från Trygghetsrådet och Jamtlis arbetsgivarorganisation KFS,
ansöker man om utökat driftsbidrag från 2008 med 100 000 kr från Jämtlands läns landsting
och 50 000 kr från Östersunds kommun.
I enlighet med gällande samarbetsavtal har ärendeberedningen skett i samråd med Östersunds
kommun genom ZÖ-gruppen som förordat avslag på ansökan. Likalydande beslutsförslag
behandlas i kommunen.
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BESLUTSUNDERLAG
Länskulturens tjänsteskrivelse 2007-05-09
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Stiftelsen Jämtlands läns museums begäran om utökat driftsbidrag 2008 avseende genomförande
av kompetensutveckling avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
I beslutet deltar inte Lena Bäckelin och Thomas Andersson.
§ 143
Avsiktsförklaring för samarbete mellan landstinget och miljödepartementet i den autonoma
regionen Aragon (LS 752/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Den 7:e miljökonferensen för regionala miljöministrar inom den Europeiska Gemenskapen
genomfördes i Åre den 15 -16 juni 2006 med Jämtlands läns landsting som värd.
Vid konferensen deltog 207 representanter från 16 länder och 49 regioner. De deltagande
ministrarna uttryckte sitt starka önskemål att förstärka det internationella politiska samarbetet
mellan de Europeiska regionerna med målsättning att:
öka inflytandet på EU:s beslutsprocess
fungera som ett forum för kunskap och erfarenhetsutbyte
betona regionernas roll i utvecklandet och implementeringen av strategier för hållbar
utveckling på regional, nationell, europeisk samt internationell nivå
Jämtlands läns landsting tillsammans med regionen Aragon (Spanien) leder det politiska arbetet
fram till 2008. Som stöd finns en styrgrupp bestående av tjänstemän.
Aragon och dess regionala miljöminister Alfredo Bone uttryckte regionens önskemål om ett
utvecklat samarbete mellan Jämtlands läns landsting och regionen Aragon. Ett förslag till
samarbetsavtal är upprättat på tjänstemannanivå. Detta förslag har antagits av den politiska
församlingen i Aragon.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till samarbetsavtal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Förslaget till samarbetsavtal antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 144
Utökning av läkarutbildningen vid Umeå universitet (LS 806/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget vill verka för att antalet utbildningsplatser per år ökas från 160 till 200 platser vid
läkarutbildningen vid Umeå universitet enligt den begäran rektor för Umeå universitet lämnat till
Utbildningsdepartementet.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till skrivelse om utökad läkarutbildning.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetad skrivelse avges till Utbildningsdepartementet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 145
Anmälan av ordförandebeslut: Svar på enkät från AER:s arbetsgrupp för utformning av EU:s
regionalpolitik efter år 2013 (LS 800/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
AER har tillsatt en arbetsgrupp som ska utforma AER:s ståndpunkt om hur EU:s regionpolitik ska
utformas efter år 2013.
Arbetsgruppen har gett regionerna möjlighet att lämna sin synpunkter senast den 24 augusti 2007.
Ordföranden har avgett ett svar till arbetsgruppen.
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BESLUTSUNDERLAG
Ordförandens svar
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Beslutet noteras till protokollet.
§ 146
Ändring av landstingsstyrelsens beslut om nominering av ledamöter till Regionala strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen beslutade 2007-06-08, § 111, att nominera 8 ledamöter till Regionala
strukturfondsparnterskapet i Mellersta Norrland.
På grund av ändrade förhållanden föreslås en ändring av nomineringen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Följande personer nomineras:
Björn Sandal (s) (förordas)
Marianne Larm-Svensson (c) förordas)
Monalisa Norrman (v)
Bernt Söderman (c)
Harriet Jorderud (s)
2. Detta beslut ersätter tidigare beslut § 111/2007.
§ 147
Primärvårdens uppdrag, struktur och finansieringsmodell: Fyllnadsval av representant för
Thomas Andersson (c) som avsagt sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Bernt Söderman (c)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Anmälan av inkomna handlingar (LS/49/2007)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 149
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
§ 150
Deklaration om kampen mot människohandel (LS 70/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsförbundets styrelse beslutade den 22 september 2006 att underteckna CLRAE:s
deklaration i syfte att påskynda ikraftträdandet av Europakonventionen mot trafficking av
människor. Vidare beslutade SKL:s styrelse att uppmana svenska kommuner, landsting och regioner
att underteckna deklarationen och att arbeta för att genomföra den.
Undertecknandet av deklarationen innebär bl a att landstinget
ansluter sig helt till principen om mänskliga rättigheter, som de kommer till uttryck i
Europakonventionen , särskilt där det fastslås att ingen får utsättas för omänsklig eller
förnedrande behandling och förbudet mot slaveri
känner allvarlig oro över den ökande omfattningen av människohandel
är fast beslutet om att utrota denna avskyvärda moderna form av slaveri
utfäster sig att till fullo stödja Europarådets kampanj mot människohandel
förbinder sig att mobilisera alla krafter på lokal nivå i syfte att säkerställa att
kampanjbudskapet når fram på alla nivåer
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åtar sig att se till att kampanjen mot människohandel ges högsta prioritet och att genomföra
så många som möjligt av förslagen i kongressens resolution 196 (2005), särskilt de förslag
som syftar till att:
- skydda, rehabilitera och återanpassa offren
- anordna särskild utbildning för alla aktörer på detta område
- utöka arbetsmöjligheter för kvinnor
BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från Zonta club of Östersund
Styrelsebeslut från SKL 2006-09-22
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstinget undertecknar CLRAE:s deklaration om kampen mot människohandel.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 151
Parkeringspolicy för Jämtlands läns landsting (LS 740/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Det finns för närvarande inte något övergripande regelverk för landstingets parkeringsplatser
och hanteringen av desamma. Inom landstingsdirektörens stab har ett förslag till parkeringspolicy
utarbetats. Policyn innehåller grundläggande värderingar, definition av parkeringar, regler för pbot - kontrollavgift mm. I policyn finns två olika nivåer för kontrollavgift. Den lägre avgiften
utfärdas om avgift inte är betald eller om giltigt parkeringstillstånd saknas. Den högre avgiften
utfärdas om parkering skett i strid mot p-förbud och på handikapplatser utan giltigt parkeringstillstånd.
I policyn uttalas att de parkeringsplatser som landstinget disponerar i första hand ska tillgodose
behovet av parkeringsplatser för patienter och besökande och i andra hand för bilar som behövs i
tjänsten. Finns platser över kan dessa erbjudas landstingets personal. I policyn uppdras till
landstingsstyrelsen med möjlighet att delegera frågan till personalpolitiska utskottet att fastställa
regler och avgifter för personalparkeringar.
Parkeringsavgiften ska ligga i nivå med den taxa som gäller i anslutning till landstingets lokaler i
aktuell kommun. Taxan fastställs av landstingsstyrelsen.
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BESLUTSUNDERLAG
Parkeringspolicy för Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Parkeringspolicyn antas.
2. Den lägre kontrollavgiften fastställs till 400 kronor och den högre till 600 kronor.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar att näst sista meningen under punkt 1.3 ska ha följande lydelse:
Landstinget kan använda egen personal för parkeringsövervakning.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Parkeringspolicyn antas med ovan antagna ändring.
2. Den lägre kontrollavgiften fastställs till 400 kronor och den högre till 600 kronor.
§ 152
Svar på medborgarförslag från Runar Englund, Strömsund om kulturfrågor (LS 230/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har fått ett medborgarförslag från Runar Englund, Strömsund om att landstinget skall
utöka patientenkäten med frågor som rör den intellektuella hälsan: Väck Jämtens kulturinsikt.
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har fått i uppdrag att besvara medborgarförslaget.
En arbetsgrupp inom beredningen har tagit fram förslag till beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Runar Englund.
Protokollsutdrag från beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2007-05-23, § 38.
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BEREDNINGENS FÖR FOLKH ÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR BESLUT
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att patientenkäten primärt är verktyg och
hjälpmedel för primärvården där frågorna har koppling till gjorda besök.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.
§ 153
Svar på motion från Finn Cromberger (fp) om hälsospår för folkhälsans skull (LS 222/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Finn Cromberger (fp) föreslår i en motion att landstinget i samarbete med alla kommuner
anlägger hälsospår "varhelst det finns befolkningsunderlag".
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur att fått i uppdrag att besvara motionen.
En arbetsgrupp inom beredningen har tagit fram förslag till beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Finn Cromberger (fp)
Protokollsutdrag från beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2007-05-23, § 37
BEREDNINGENS FÖR FOLKH ÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR BESLUT
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till att frågan om anläggande av hälsospår inte ligger inom
landstingets kompetensområde. Landstinget bör dock på lämpligt sätt föreslå kommunerna att
tillskapa ytterligare H älsans Stig.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.
§ 154
Svar på motion från Jonas Andersson (s) om ungdomars hälsa i länet (LS 438/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jonas Andersson (s) föreslår i en motion att landstinget tar initiativ till att genomföra en
undersökning om hälsotillståndet hos ungdomar i länet samt att undersökningens resultat
tas med i utredningen om primärvården.
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har fått i uppdrag att besvara motionen.
En arbetsgrupp inom beredningen har tagit fram förslag till beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Jonas Andersson (s).
Protokollsutdrag från beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2007-05-23 § 40.
BEREDNINGEN FÖR FOLKH ÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR BESLUT
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Beredningen ställer sig positiv till att en undersökning genomförs, men att en sådan undersökning
i första hand är en fråga för beredningen för vård och rehabilitering att behandla.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsens yttrande till landstingsfullmäktige
Motionen återremitteras till beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 155
Information och studiebesök
28 augusti
Besök på Anders Jönssons lövskogsplantering i Ammer
Presentation av JiLU - tema skogs verksamhet
Visning av laboratorium och odlingsanläggning
Rundvandring i Arboretum och försökspark
Ragunda kommun presenterar aktuell utveckling i kommunen
Företagsbesök på Z-lyften (ZEPRO)
Besök på Thailändska paviljongen
29 augusti
Dialog med fullmäktiges presidium
Besök på Björkhammar (HC Hammarstrand)
Besök hos Tandläkar´n i Ragunda AB
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