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§ 182
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 8 utgår.
2. Enkät från AER:s arbetsgrupp för utformning av EU:s regionalpolitik efter år 2013 tas upp som
extra ärende.
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 183
Landstingsdirektörens rapport
1. Uppföljning av eventuell outsourcing av Förråd och Transport
Vid landstingsstyrelsens sammanträde i november 2006 informerades om den genomförda analysen
av eventuell outsourcing av vissa delar av Landstingsservice. P g a detta har Förråds- och transportenheten under 2007 ålagts ett effektiviseringkrav på 2,8 mkr utgående från 2005 års resultat. Drygt
2,0 mkr har uppnåtts och för resterande 0,8 mkr har åtgärder genomförts som får effekt till 2008.
Landstingsdirektörerna föreslår att verksamheten tills vidare ska bedrivas i egen regi. Enheten ska
fortsätta sitt arbete med att optimera verksamheten enligt plan och uppdrag.
2. Utvärdering av processorganisationen
Vid utgången av 2007 ska resultat och genomförande av processorganisationen utvärderas.
Utvärderingen kommer att genomföras med hjälp av extern konsult under november.
20 personer som representerar landsting och kommuner (politiker och tjänstemän, linjeorganisation
och processteam) kommer att intervjuas.
3. Månadsuppföljning augusti - september
Resultatet i september har förbättrats med 5 mkr jämfört med augusti månads resultat.
4. Verksamhetsområde Berg/Härjedalens delårsbokslut
Landstingsdirektören har på uppdrag av styrelsen sett över arbetsmiljösituationen.
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§ 184
Inrättande av E- biobank - Handläggning vid utlämnande av biobanksprov vid
multicenterstudier (LS/1042/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Den 1 januari 2003 trädde lagen (2002:297) om biobanker inom hälso- och sjukvården m m i kraft.
I lagen regleras hur humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integritet,
skall få samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål.
Efter lagens ikraftträdande inrättade Landstinget en biobank.
Inom biobanksområdet förekommer ett samarbete mellan landstingen. Genom samarbetet har det
tagits fram ett förslag kring hanteringen av multicenterstudier. Förslaget innebär att varje landsting
inrättar en särskild biobank för att hantera prover som tas i vården i samband med sådana studier. I
varje region inrättas ett regionalt biobankscentrum som hanterar ansökningar och avtalsskrivning i
samband med multicenterstudier, administrerar utlämning av prov och ombesörjer rapportering till
Socialstyrelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Brev angående multicenterstudier från Nationella biobanksrådet, 2007-05-07
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. En E-biobank inrättas för att hantera nyinsamlade biobanksprover och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier.
2. Biobanksansvarig för E-biobanken får utfärda fullmakt till biobanksansvariga för biobanker vid
regionala biobankscenter att hantera utlämningsärenden vid multicenterstudier för Jämtlands läns
landstings räkning.
3. Kostnaden för hanteringen av multicenterstudier skall vara intäktsfinansierad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 185
Ansökan om evenemangsstöd till Junior -VM i Curling, Östersund 1-9 mars 2008
(LS/650/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Östersunds Curlingklubb ansöker från Jämtlands läns landsting om ett evenemangsstöd om
100 000 kr för ett andra genomförande av Junior-VM, World Junior Championship, i mars
2008 med invigning den 1 mars. Klubben söker samtidigt samverkan med landstinget för
någon form av beredskap för eventuella sjukdomsfall bland tävlande och internationella gäster.
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Tävlingarna hålls i Z - hallen med Curlinghallen som evenemangscenter med restaurang och
utställningsmöjligheter. Deltagare från 15 länder förväntas delta i arrangemanget som beräknas
omsätta ca 1 miljon kronor. Curlingklubbens kostnader och åtagande ligger i bland annat
transporter, lokalhyror, logi deltagare, internationella delegater och funktionärer.
Aktuell ansökan uppfyller inte landstingets policy om att kunna öva inflytande i evenemanget eller
att evenemanget på ett tydligt sätt bidrar till regional långsiktig utveckling genom att tillföra
kompetens eller initiera utveckling.
I enlighet med gällande samarbetsavtal har beredning av ärendet skett i samråd med Östersunds
Kommun. Här framgår att klubben från kommunen får omfattande stöttning för evenemanget.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan från Östersunds Curlingklubb dnr 2007/650/07.
Tjänsteskrivelse 070925
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Ansökan om bidrag avslås med hänvisning till att evenemanget är ett lokalt projekt under
kommunens ansvarsområde.
2. Beredskap för eventuella sjukdomsfall under evenemanget får lösas inom ramen för hälso- och
sjukvårdens ordinarie verksamhet.
YRKANDE
Gunnar Engnér yrkar att ansökan om bidrag ska bifallas.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Gunnar Engnérs yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Gunnar Engnér, Lise Hjemgaard Svensson, Marianne Larm-Svensson,
Thomas Andersson, Bernt Söderman och Finn Cromberger till förmån för Gunnar Engnérs
yrkande.
§ 186
Ansökan om projektmedel till utveckling av en hälsofrämjandet skolmodell (LS 929/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Hälsosam i Jämtlands län ekonomisk föreningen har ansökt om projektmedel för att utveckla en
modell för hälsofrämjande skolarbete med fokus på fyra områden:
1. Daglig rörelse för alla skolbarn
Justerandes sign
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2. En bra kost, där strävan är att öka andelen ekologiska och lokalproducerade livsmedel
3. Ett starkt värdegrundsarbete
4. Ett starkt nätverk runt skolan
Modellen bygger på den s.k. Bunkeflomodellen i Skåne som är ett av Sveriges mest efterfrågade och
uppmärksammade livsstils- och hälsoprojekt.
Modellen som Hälsosam i Jämtlands län vill utveckla ligger väl i linje med landstingets inriktning på
hälsofrämjande verksamhet. Pilotmodellen utvecklas på Ås skola i samverkan mellan Hälsosam i
Jämtlands län och Krokoms kommun. Krokoms kommun svarar för de kostnader som är direkt
knutna till Ås skola. De medel som kommer från landstinget skall användas för att sprida
informationen om hälsomodellen till fler skolor i länet samt för att utveckla kostdelen i modellen.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan om projektmedel till utveckling av en hälsofrämjande skolmodell
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Hälsosam i Jämtlands län ekonomisk förening beviljas ett bidrag med 100 000 kronor för projektet
utveckling av en hälsofrämjande skolmodell. Medlen anvisas ur i Motsedda kostnader anslagna
medel för folkhälsoarbete barn/ungdom.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 187
Rekommendation om interkommunal ersättning för utbildning vid folkhögskolor
(LS/830/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Sveriges Kommuner och Landsting redovisar årligen ett förslag till schablonbelopp för beräkning
av interkommunala ersättningar för utbildningar vid landstingens/ regionernas folkhögskolor samt
bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området. En sammanvägning av
prognoser för kostnadsutvecklingen 2008 visar att det schablonbelopp som gäller för 2007 bör
räknas upp med 2,5 % till totalt 356 kronor per deltagare och vecka.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Det föreslagna ersättningsbeloppet 356 kronor per elevvecka för verksamhetsåret 2008 ska
tillämpas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 188
Landstingets personalparkeringar (LS 751/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
För att skapa klarhet för landstingets anställda som har behov av en personalparkering bör ett
regelverk för detta fastställas.
Regelverket gäller samtliga personalparkeringar som landstinget äger eller hyr.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingets personalparkeringar regler och rutiner
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Fastställande av regler och rutiner samt avgifter för personalparkeringar delegeras till
personalpolitiska utskottet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 189
Anmälan av ordförandebeslut: Projekt Färgfabriken Norr - Kreativitet för innovatition,
entreprenörskap och företagande (LS 1222/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har tillfrågats om medfinansiering och projektledning av EU-projekt Kunskapsdriven
näringlivsutveckling - Färgfabriken Norr.
Eftersom ärendet måste behandlas före landstingsstyrelsens sammanträde har ordföranden fattat
beslut 2007-10-08.
BESLUTSUNDERLAG
Ordförandebeslut
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Beslutet noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 190
Anmälan av inkomna handlingar (LS/49/2007)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 191
Anmälan av delegationsbeslut (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.
§ 192
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 regionalpolitik
ska utformas efter år 2013.
Arbetsgruppen har gett regionerna möjlighet att lämna sina synpunkter Landstinget har lämnat
synpunkter i en enkät som lämnades in i augusti. Landstinget har beretts möjlighet att lämna
ytterligare synpunkter i en ny enkät.
Förslag till svar har utarbetats
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till svar Enkät nr 2 om sammanhållningspolitiken
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Svar avges enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

8 (28)

2007-10-24

Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 193
Utbetalning av pensionbehållning till avgiftsbestämd pension för åren 1998 och 1999
(LS 1038/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har sedan 1999 avsatt medel till en långsiktigt förvaltad värdepappersportfölj för att avlasta landstingets ekonomi under den tidsperiod då pensionsutbetalningarna ökar
kraftigt. Förvaltningen har i första hand inriktats på ansvarsförbindelsen, vars marknadsvärde
påverkas kraftigt av ränteförändringar. Målet har varit att kapa den utbetalnings- puckel som
kommer att uppstå under åren 2012-2033.
När nu landstinget satt samman en pensionsportfölj som, tillsammans med fortlöpande
riskkontroll, kommer att leda till att målet uppnås, finns flera alternativ för hur resten av
pensionsåtagandet ska hanteras. I syfte att ytterligare minska landstingets ränterisk bör landstinget
under åren 2008 och 2009 minska överföringarna till pensionsportföljen och istället göra en
utbetalning till de anställda av den avgiftsbestämda pensionen för år 1998 och 1999. Arbetsgivarna
gavs i pensions- och försäkrings-avtalet PFA 98 en möjlighet att betala ut hela den avgiftsbestämda
delen av pensionen på 3,5-4,5% avseende löner upp till 7,5 basbelopp, för att förvaltas av de
anställda individuellt i valfri fond- eller pensionsförsäkring. Jämtlands läns landsting beslutade att
varje år, från år 2000 och framåt, betala ut hela den avgiftsbestämda delen. Detta innebar att den del
av den avgiftsbestämda pensionen som avsåg 1998 och 1999 blev kvar som en pensionsskuld i
balansräkningen. Den ingår i beloppet avsatt för pensioner på skuldsidan i balansräkningen. Per 200812-31 beräknas den av KPA (landstingets pensionsadministratör) uppgå till ca 94,6 mkr inklusive
löneskatt.
Det som skiljer detta belopp från övrig pensionsskuld är att det varje år räknas upp med den s k
statslåneräntan. Statslåneräntan består av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer
med en återstående löptid på minst fem år. Den bestäms varje torsdag av Riksgälden och gäller en
vecka framåt. Den avgiftsbestämda pensionen för 1998 och 1999 räknas upp varje år med den
genomsnittliga statslåneräntan över ett års tid. Statslåneräntan fångar därigenom upp hela
ränteuppgången på samma sätt som de korta rörliga räntorna. Men, i perioder med stigande räntor,
ligger den hela tiden på en högre nivå. Möjligheten att, under mer än en kort period, kunna
överträffa statslåneräntan genom att placera med längre löptider än fem år saknas. Räntan på
sådana obligationer ligger endast marginellt högre än femårsräntan. Kapitalet skulle kunna placeras i
aktier. Men, i tider då aktiemarknaderna utvecklas dåligt, saknas det matchande ränteplaceringar att
flytta över kapitalet till. Statslåneräntans konstruktion innebär således att landstinget utsätts för en
risk som är svår att hantera vid förvaltningen av 1998 och 1999 års avgiftsbestämda ålderspension.
Enligt KAP-KL centrala och lokala protokollsanteckningar punkt 12 har arbetsgivaren getts
möjlighet att betala ut 1998 och 1999 års avgiftsbestämda ålderspension. Beslut om utbetalning ska
delges arbetstagarna senast den 30 september året innan betalning ska ske. Utbetalning av medel till
försäkringsbolagen sker i mars påföljande år. Företrädare för de fackliga organisationer som
organiserar landstingets anställda ställer sig positiva till utbetalning av 1998 och 1999 års
avgiftsbestämda pension. För de anställda innebär denna utbetalning ett tillskott som de kan
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förvalta i fondförsäkring eller traditionell pensionsförsäkring, på samma sätt som de redan gör med
varje års intjänad pension.
KPA använder olika beräkningsmodeller för skulduppräkning av den avgiftsbestämda pensionen
beroende på om den står kvar i balansräkningen eller betalas ut till de anställda för individuell
förvaltning. Om man betalar ut 1998 och 1999 års avgiftsbestämda pension i mars 2009 innebär det
att det belopp som betalas ut blir ca 3,5 Mkr högre än om den behålls i balansräkningen. Den extra
kostnaden år 2008 bör finansieras av medel under utgifter till styrelsens förfogande. Den ökade
kostnaden under år 2008 kommer enligt uppskattningar att motsvaras av förbättrade finansnetton
under därpå följande år. Enligt en nuvärdeskalkyl beräknas den vara återbetald efter fem års tid.
Utbetalningen kan ske från befintliga likvida medel. För att inte betalningsberedskapen ska
försämras bör en minskning ske av planerade överföringar från likvida medel till pensionsportföljen
under år 2008 och 2009.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige
1. Pensionsbehållning till avgiftsbestämd ålderspension för åren 1998 och 1999 betalas ut år 2009
för individuell förvaltning av landstingets anställda.
2. Den extra kostnad som uppstår år 2008 finansieras av medel under motsedda utgifter till
styrelsens förfogande.
3. Beslutet om utbetalning delges arbetstagarna före den 30 september 2008.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 194
Landstingsstyrelsens och landstingsdirektörens uppdrag till verksamhetsområdena 2008
(LS 714/200/)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutar i juni månad 2007, genom landstingsplanen, om övergripande mål
och inriktning för landstingets verksamhet. I landstingsplanen anges de inriktningsmål, aktiviteter
och målvärden som landstingsfullmäktige beslutat om och styrelsen ska verkställa.
Landstingsfullmäktiges övergripande mål ska konkretiseras, specificeras och följas upp på styrelse,
berednings-, nämnds- och verksamhetsnivå. Varje nivå följer upp sina mål.
Utifrån landstingsfullmäktiges beslut ska landstingsstyrelsen:
Landstingsstyrelsen skall senast i oktober, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdragen till
verksamhetsområdena och enheterna samt styrelsens uppföljningsplan.
Omfördelning av budgetramar/landstingsbidrag för 2008 föreslås inom följande områden:
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Område
Läkemedelsförmånen
Rationaliseringskrav genom införande av VAS
Minskad budgetram utifrån ökade intäkter vid
övergång till DRG-fakturering
Kompensation till följd av ändrad prislista
Norrlands universitetssjukhus 2007
Kompensation till föjd av volymökning dialys
Kompensation ambulanshelikopter
Allmän ramsjustering

Inget vinstkrav, Landstingsservice innebär
sänkta priser från Landstingsservice.
Kvar till motsedda för åtgärder efter
genomlysning ortopedi och kirurgi.

Omfördelning
Minskas till områdena med 5 000 tkr
Minskas till områdena med 13 956 tkr
Minskas till områdena med 8 000 tkr
Ökas till områdena med 2860 tkr
Ökas till områdena med 4000 tkr
Ökas till områdena med 1000 tkr
Ökas till områdena med 16 000 tkr, avsättning i
motsedda utgifter 4 000 tkr för eventuella
åtgärder psykiatri.
Omfördelning mellan områdena
Ökning till motsedda 3 096 tkr

I förslagen till ramomfördelning påverkas verksamhetsområdena Utbildning och Utveckling, Kultur
och Motsedda kostnader, samt Revision och Patientnämnd och dessa ramförändringar kan enligt
reglementet för landstingsstyrelsen ej beslutas av landstingsstyrelsen utan dessa förelägges
landstingsfullmäktige.
Landstingsstyrelsen återkommer till sammanträdet i november med uppdrag till verksamhetsområdet Landstingsdirektör med staber, Rett center och Smittskydd och vårdhygien.
BESLUTSUNDERLAG
Ekonomisk ram för Landstingsdirektör med staber, Rett center och Smittskydd och
Vårdhygien
Förslag till förändring av ekonomiska ramar 2008.
Landstingsdirektörens och landstingsstyrelsens uppdrag till
Verksamhetsområde Akutvård
Verksamhetsområde Barn-Kvinna
Verksamhetsområde Folktandvård
Verksamhetsområde Hud-Infektion-Ögon-Öron (HIÖÖ)
Verksamhetsområde Kirurgi
Verksamhetsområde Kultur
Verksamhetsområde Landstingsservice
Verksamhetsområde Medicin
Verksamhetsområde Medicinsk, Diagnostik och Teknik
Verksamhetsområde Ortopedi
Verksamhetsområde Primärvård
Verksamhetsområde Psykiatri
Verksamhetsområde Reumatologi, Hjälpmedel och Rehablilitering (RHR)
Verksamhetsområde Utbildning och Utveckling
Sammanställning över föreslagen ramomfördelning
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Uppdragen till verksamhetsområdena fastställs.
2. Ramomfördelningen mellan verksamhetsområdena Akutvård, Barn/Kvinna, HIÖÖ, Kirurgi,
Medicin, Medicinsk diagnostik och teknik, Ortopedi, Psykiatri, RHR Primärvård, Tandvård,
Plusgrupp, Landstingsservice och Landstingsdirektör med staber fastställes under förutsättning att
landstingsfullmäktige fastställer ramomfördelningen mellan veksamhetsområdena Utbildning och
Utveckling, Kultur, samt Landstingets revisorer och Patientnämnden.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
3. Fastställa ramomfördelning från verksamhetsområdena Utbildning och Utveckling med 598 tkr,
Kultur med 145 tkr, samt från Landstingets revisorer med 7 tkr och Patientnämnden med 3 tkr till
följd av minskat resultatkrav landstingsservice.
4. Fastställa att 7 096 tkr överföres till motsedda kostnader för att användas sedan resultaten för
genomlysningarna inom område psykiatri, ortopedi och kirurgi genomförts.
YRKANDEN
Harriet Jorderud yrkar följande kompletteringar till uppdragen (s, v, mp):
Område: Akutvård, BarnKvinna, HIÖÖ, Kirurgi, Medicin, Medicinsk diagnostik och
teknik, Ortopedi, Primärvård, Psykiatri, RHR, Tandvård och Smittskydd
Tillägg under landstingsgemensamma förutsättningar för uppdraget
Verksamhetsområdet ska vidta åtgärder för inflytande för såväl medarbetare som vårdtagare.
Verksamhetsområdet ska bidra till energieffektivisering.
Verksamhetsområdet ska bidra till en minskning av avfall.
Område Utbildning Utveckling, Kultur och landstings service
Tillägg under landstigens gemensamma förutsättningar för uppdraget
Verksamheten ska vidta åtgärder för inflytande för såväl medarbetare som brukare.
Verksamhetsområdet ska bidra till energieffektivisering.
Verksamhetsområdet ska bidra till en minskning av avfall.
Verksamhetsområdet ska bidra till folkhälsoarbetet.
Område HIÖÖ
Uppdragen:
Efter sista punkten läggs följande stycke in som en egen punkt:
Verksamhet avseende förskrivning, utprovning och anpassning av kommunikationshjälpmedel ska
under planperioden utvecklas och förstärkas. Verksamhetsområdets uppdrag under 2008 är att
utreda och lämna förslag på kvalitetsnivå och innehåll, i samarbete med område RHR.
Område Kultur
Under: Områdesspecifika förutsättningar för uppdraget
Verksamhetsområdet skall under tre år satsa på scenkonst för gruppen psykiskt funktions hindrade.
Verksamhetsområdet skall under 2008 arrangera AERs sommarskola.
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Tillägg i: bilaga 1 Ekonomiska förutsättningar
Medel för projekten dans inriktat på barn och unga, Färgfabriken norr, Primusrum, satsningar på
grupperna psykiskt funktionshindrade och personer med utvecklingsstörning kan vara delaktiga
och skapande i kulturlivet och AER-sommarskola finns avsatt med 1,3 mkr i motsedda
kostnader till styrelsens förfogande.
Område Landstingsservice
Under förväntat utfall punkt Regionalutveckling, kultur och utbildning, sista rutan ska
Fairtraid/ rättvisemärkt
.. vara lägst 2 %
under Områdesspecifika förutsättningar
Ta bort texten : verksamhetsområdet ska för Kostverksamheten utreda och lämna förslag på
eventuell samordning av landstingens kök
med länets kommuner .
Område reumatolog, hjälpmedel och rehabilitering (RHR)
Uppdragen:
Efter sista punkten läggs följande stycke in som en egen punkt:
Verksamhet avseende förskrivning, utprovning och anpassning av kommunikationshjälpmedel ska
under planperioden utvecklas och förstärkas. Verksamhetsområdets uppdrag under 2008 är att
utreda och lämna förslag på kvalitetsnivå och innehåll, i samarbete med område HIÖÖ.
Område UtbildningUtveckling
Tillägg under förväntat utfall punkt Regionalutveckling, kultur och utbildning:
Ekologiska livsmedels andel av verksamhetsområdets totala livsmedelsinköp ska vara lägst 15 %
Fairtrade/rättvisemärkta livsmedels andel av verksamhetsområdets totala livsmedelsinköp ska vara
lägst 2 %.
Redovisa resultat av arbete med att öka antalet entreprenörer och företag som har hållbar tillväxt
som bärande affärsidé.
Harriet Jorderud yrkar vidare en ny beslutspunkt med följande lydelse:
2. Uppdrag till landstingsdirektören att efter dialogen med verksamhetsområdena om uppdragen
återkomma till landstingsstyrelsens sammanträde i november med konsekvenser av uppdragen. I
konsekvensbeskrivningen ska framgå effekter för medborgarna.
Jan-Olof Dahlin yrkar:
1. Komplettering till uppdragen:
Tillägg i uppföljningsmålet Regional utveckling, kultur och utbildning (för samtliga
verksamhetsområden);
Koldioxidutsläppen från verksamhetsområdets fordonstrafik och resor ska vara lägre än 2005
års nivå.
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2. Sid 5 Primärvårdens uppdrag, rubrik God ekonomi:
Uppdrag till ekonomiutskottet att omformulera de två första punkterna och redovisa ändringen
vid sammanträdet i november.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition landstingsdirektörens förslag under punkt 1, med ändringsyrkande
från s, v, mp, och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande nr 1 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag om ramfördelningen och finner
förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Uppföljningsplan 2008 och finner denna antagen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Uppdragen till verksamhetsområdena fastställes med följande tillägg:
Regional utveckling, kultur och utbildning (för samtliga verksamhetsområden);
Koldioxidutsläppen från verksamhetsområdets fordonstrafik och resor ska vara lägre än 2005 års
nivå.
2. Ramomfördelningen mellan verksamhetsområdena Akutvård, Barn/Kvinna, HIÖÖ, Kirurgi,
Medicin, Medicinsk diagnostik och teknik, Ortopedi, Psykiatri, RHR Primärvård, Tandvård,
Plusgrupp, Landstingsservice och Landstingsdirektör med staber fastställes under förutsättning att
landstingsfullmäktige fastställer ramomfördelningen mellan veksamhetsområdena Utbildning och
Utveckling, Kultur, samt Landstingets revisorer och Patientnämnden.
3. Uppdrag till landstingsdirektören att efter dialogen med verksamhetsområdena om uppdragen
återkomma till landstingsstyrelsens sammanträde i november med konsekvenser av uppdragen. I
konsekvensbeskrivningen ska framgå effekter för medborgarna.
4. Uppdrag till ekonomiutskottet att omformulera de två första punkterna och redovisa ändringen
vid sammanträdet i november.
5. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2008 fastställs.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
6. Fastställa ramomfördelning från verksamhetsområdena Utbildning och Utveckling med 598 tkr,
Kultur med 145 tkr, samt från Landstingets revisorer med 7 tkr och Patientnämnden med 3 tkr till
följd av minskat resultatkrav landstingsservice.
7. Fastställa att 7 096 tkr överföres till motsedda kostnader för att användas sedan resultaten för
genomlysningarna inom område psykiatri, ortopedi och kirurgi genomförts.
8. Särskilda budgetberedningens förslag om tillägg respektive nedjustering av landstingsbidraget till
patientnämnden och landstingets revisorer överlämnas till fullmäktige.
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§ 195
Investeringsplan 2008 samt reviderad investeringsstrategi (LS 1065/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutar i juni månad 2007, genom landstingsplanen, om övergripande mål
och inriktning för landstingets verksamhet. I landstingsplanen anges de inriktningsmål, aktiviteter
och målvärden som landstingsfullmäktige beslutat om och styrelsen ska verkställa.
Utifrån landstingsfullmäktiges beslut ska landstingsstyrelsen i oktober, till landstingsfullmäktige,
redovisa en detaljerad investeringsplan för 2008-2010.
Under året har landstingets investeringsstrategi uppdaterats för att bättre stämma överens med
nuvarande organisation. Investeringsstrategin samlar landstingets regler för investeringar i
fastigheter, inventarier, övrig utrustning samt immateriella tillgångar. Av strategin framgår regler
och hantering för respektive kategori.
BESLUTSUNDERLAG
Investeringsplan 2008-2010.
Reviderad investeringsstrategi
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Reviderad investeringsstrategi fastställs.
Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige
2. Investeringsplan 2008-2010 fastställs.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar att 5 mkr avsatta för parkeringsplatser m m förs över till ospecificerade
objekt.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Reviderad investeringsstrategi fastställs.
Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige
2. Investeringsplan 2008-2010 fastställs med ovan antagen ändring.
§ 196
Inrättande av krisledningsnämnd (LS 1043/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade 2003-06-17--18, § 111, att landstingsstyrelsen skall vara krisledningsnämnd. Under arbetet med framtagande av landstingets plan för extraordinära händelser har
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lämpligheten i att hela styrelsen utgör krisledningsnämnd diskuterats. Med hänsyn till kommunallagens regler för nämnds beslutsförhet kan det vara svårt att i en krissituation snabbt sammankalla
tillräckligt antal ledamöter för att styrelsen skall bli beslutsför. Även om det legalt finns utrymme
för ordförandebeslut i brådskande fall bör nämnden bestå att ett färre antal ledamöter än vad styrelsen gör. Lämpligt antal kan vara fem ledamöter och fem ersättare. Eftersom det blir fråga om en
särskild nämnd måste ett reglemente fastställas för nämnden.
Krisledningsnämnden ska fullgöra sina uppgifter under extraordinära händelser, således medan de
pågår. Nämnden kan därför inte ha ansvaret för den planering och de förberedelser som förutsätts i
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Ansvaret för planeringen av krishantering och för krisberedskapen bör
därför ligga kvar på landstingsstyrelsen och samordnas i arbetet med övrig riskhantering. Reglementet för landstingsstyrelsen måste därför justeras i dessa hänseenden.
Kostnader för krisledningsnämnden uppstår först när den träder i funktion vid en extraordinär
händelse.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till reglemente för krisledningsnämnd
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. En krisledningsnämnd inrättas för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid
enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap från och med 2008-01-01.
2. Förslag till reglemente för krisledningsnämnden antas.
3. Reglementet för landstingsstyrelsen ändras på följande sätt:
§2 Uppgifter, andra stycket sista punkten vara krisledningsnämnd enligt lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap(2006:xxx[544]) ersätts med ansvara för sådan analys och planering som föreskrivs i
andra kapitlet lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap(2006:544).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 197
Översyn av den politiska organisationen inför 2008 (LS 1043/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Kostnaderna för den politiska organisationen (fullmäktige, styrelsen och beredningarna) ligger
samlade under ett kostnadsställe. Fullmäktige anvisar i landstingsplanen ett belopp. För
patientnämnden och landstingets revisorer anvisas särskilda medel.
Särskilda budgetberedningen har enligt arbetsordningen bl a i uppdrag att föreslå budget för
beredningarna. Vidare yttrar man sig över patientnämndens och revisionsnämndens budgetförslag.
Något motsvarande uppdrag till särskilda budgetberedningen finns inte för övriga politiska organ.
Det vore lämpligt att särskilda budgetberedningen ges uppdrag från landstingsfullmäktige att dels
föreslå budgetram även för styrelsen och fullmäktige samt dels inom den samlade budgetram
fullmäktige beslutar om för styrelsen, fullmäktige och beredningarna, fastställa respektive organs
årsbudget samt att vid behov göra omfördelningar inom den totala budgetramen.
SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges arbetsordning ändras enligt följande:
Andra meningen på sidan 17 i arbetsordningen som lyder till landstingsstyrelsen föreslå budget
för var och en av fullmäktiges beredningar. ändras till
Till landstingsplanen föreslå samlad budget för den politiska organisationen för styrelsen,
fullmäktige och fullmäktiges beredningar.
Efter den ändringen görs följande tillägg:
Inom den budgetram som landstingsfullmäktige fastställer för den politiska organisationen
fullmäktige, styrelsen och fullmäktigeberedningarna, fördela och vid behov omfördela budget till
respektive politiskt organ
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker särskilda budgetberedningens förslag
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 198
Medborgarförslag från Karin Karlsson, Östersund om färdigmat på akutmottagningen
(LS 443/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Karin Karlsson, Östersund , föreslår i ett medborgarförslag att mat skall tillhandhållas på akuten,
Östersunds sjukhus.
Mat tillhandahålls redan idag till vissa patienter som har specifika behov av regelbundna måltider,
t ex diabetespatienter. Vidare finns smörgåsar och dryck att köpa från automater. Den som orkar
kan även köpa mat i matsalen eller kafeterian.
Den lagstiftning som idag gäller för livsmedelshygien medger inte att patienterna själva värmer eller
tillagar någon form av livsmedel. Det är ett omfattande regelverk med stränga krav på kontroller
och hygien. Akutavdelningen har idag inga möjligheter att på ett säkert och lagenligt sätt erbjuda
varm mat i väntrummet. Väntrummet är redan idag för litet i förhållande till det antal patienter som
behöver uppsöka akutavdelningen. Utformande av ett minikök enligt livsmedelslagen är idag inte
möjligt utan en ombyggnation samt utökade personalresurser.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag: Färdigmat på akuten
Yttrande från områdeschefen vid akuten
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 199
Medborgarförslag från gymnasieelever vid Härjedalens gymnasieskola om patientrutiner
inom sjukvården (LS 251/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vård- och rehabiliteringsberedningen har av fullmäktige fått i uppdrag att besvara ett
medborgarförslag från elever vid Härjedalens gymnasium om att det inom sjukvården ska finnas
klara regler för vilka ärenden som ska utföras i Sveg och vad som ska ske i Östersund.
Medborgarförslaget gör gällande att det finns brister i patientsäkerheten, och att det saknas tydliga
riktlinjer kring vart man remitteras vid akut behov av sjukvård i Härjedalen. När det utgör akuta
åkommor så gäller SOS speciella larmordning efter en given manual.
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SOS prioriterar efter en speciell manual:
Prio I Akut livshotande symtom eller olycksfall
Prio II Akut men ej livshotande
Prio III Övriga uppdrag - överflyttningar
Svårt sjuk eller allvarligt skadad patient körs med ambulans eller flyg med ambulanshelikopter oftast
direkt till Östersunds sjukhus eller till Mora lasarett, ibland till hälsocentralen för bedömning och
ytterligare behandling innan vidare transport till sjukhus. I vissa lägen kan det vara behov att
distriktsläkaren följer med under transporten.
1177 (sjukvårds rådgivningen) uppger att man via det nationella beslutstödet känner att man i dialog
med andra aktörer kan vägleda patienterna till bästa vårdgivare och upplever inte några problem,
bortsett de gånger då man saknar möjlighet att använda lokala kommunala aktörer på grund av ej
tecknat ÄDEL avtal. Detta kan innebära en fördröjning och även en onödig transport till
exempelvis hälsocentral under jourtid.
Sammanfattningsvis så finns ingen anledning till åtgärd utifrån medborgarförslaget men
beredningen vill påtala vikten av ett tecknande av ett fungerande samarbetsavtal för att ytterligare
stärka tillgängligheten ur ett medborgarperspektiv.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från vård- och rehabiliteringsberedningens sammanträde 2007-09-18 § 75.
Medborgarförslag om patientrutiner inom sjukvården
VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.
§ 200
Medborgarförslag från Bo Nordqvist om att landstinget ska följa läkemedelsverkets nya råd
och nya rön (LS 502/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Bo Nordqvist, Jämtland, föreslår i ett medborgarförslag att landstinget ska följa läkemedelsverkets
nya råd och nya rön.
Jämtlands läns landsting eftersträvar generellt att följa de riktlinjer och rekommendationer för vård
och behandling som, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, finns tillgängliga i landet.
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Detta gäller även den behandling som förslagsställaren åsyftar. För denna behandling följer
landstinget de nationella riktlinjer och rekommendationer som är aktuella.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag att landstinget ska följa läkemedelsverkets nya råd och nya rön
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstinget följer generellt de riktlinjer och rekommendationer för vård och behandling som ,
grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet finns tillgängliga i landet . Några ytterligare
åtgärder med anledning av medborgarförslaget är således inte aktuella.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 201
Medborgarförslag från Håkan Danielsson m fl om att tillskapa ett rehabiliteringscenter för
primärvården i Östersund (LS 505/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vård- och rehabiliteringsberedningen har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att besvara ett
medborgarförslag från Håkan Danielsson m fl om att inom Certusprojektet tillskapa ett
rehabiliteringscenter för primärvården i Östersund.
Beredningen anser att medborgarförslaget bör behandlas av den pågående primärvårdsutredningen.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag Primärvårdsrehab i Certusprojektet.
Protokollsutdrag från vård- och rehabiliteringsberedningen 2007-09-18, 71
VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget överlämnas till primärvårdsutredningen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt vård- och rehabiliteringsberedningens förslag att överlämna medborgarförslaget till
primärvårdsutredningen.
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§ 202
Medborgarförslag från Dennis Wallentin, Östersund om bildande av ett smärtcentra inom
Jämtlands läns landsting (LS 378/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vård- och rehabiliteringsberedningen har av fullmäktige fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Dennis Wallentin, Östersund om bildandet av ett smärtcentra inom landstinget.
Medborgarförslaget härstammar från att brukare och anhöriga bildat en grupp för att arbeta för att
bevara Smärtmottagningen och SmärtRehab, vilka varit föremål för nedläggningsdiskussioner, samt
att utveckla dessa.
Huvudförslaget att de två enheterna sammanslås är genomfört. Smärtrehabiliteringen och
smärtmottagningen bildar sedan 2007-07-09 Smärtenheten på sjukhuset.
Inom Jämtlands läns landsting och Norrlandstingen finns möjlighet att söka forskningsmedel.
Smärtverksamheten har, liksom landstingets övriga verksamheter, möjligheter att söka
forskningsmedel och utbyte med andra verksamheter.
Inom Primärvården finns idag generellt ingen specialistutbildning inom smärtområdet.
Smärtverksamheten har dock påbörjat arbetet med kunskapsspridning inom området och planerar
för fortsatt arbete under 2007-2008.
Beredningen har för avsikt att fortsätta diskussionerna med Smärtenheten om deras planer
angående interaktion med Primärvården och frågorna angående Kunskapsbank och
nyckeltalsanvändande.
Vård- och rehabiliteringsberedningen föreslår landstingsfullmäktige att låta ovanstående utgöra svar
på medborgarförslaget.
BESLUTSUNDERSLAG
Protokollsutdrag från Vård- och rehabiliteringsberedningens sammanträde 2007-09-18 ,
Medborgarförslag om bildandet av ett Smärtcentra.

§ 74.

VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget bifalles.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat och föranleder ingen ytterligare åtgärd än det som redan
genomförts.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 203
Medborgarförslag från Sven-Olof Andersson, Östersund om förbättrad informationsskrivelse (LS 602/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
I ett medborgarförslag ställt till landstingsfullmäktige har Sven-Olof Andersson föreslagit
komplettering av informationen på remissbekräftelse från Östersunds sjukhus.
I den beslutade processen Patientens väg in i vården ingår bland annat en översyn enligt nedan:
1. Förbättringsområde: Information om hur vården fungerar, hur man söker vård, om sjukdomar,
behandlingar och hälsoråd
Förbättringsområdet ska innehålla:
Information om hur och när medborgarna ska kontakta vården och om hur vården fungerar.
Information om vad som väntar i vården, undersökningar etc.
Information och upplysningar via telefon.
Ansvariga: Informationschef tillsammans med verksamhetsområdeschefer för primärvård,
akutområdet och område Barn-Kvinna.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Synpunkterna i medborgarförslaget från Sven-Olof Andersson tas med i översynen av processen
Patientens väg in i vården .
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 204
Motion från Christer Siwertsson (m) om öppen mottagning vid landstingets hälsocentraler i
länet (LS 167/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vård- och rehabiliteringsberedningen har av fullmäktige fått i uppgift att besvara en motion från
Christer Siwertsson (m) om öppen mottagning vid landstingets hälsocentraler i länet.
Motionen gör gällande att öppen mottagning vid första besöket skulle öka tillgängligheten och
minska hälsocentralernas kostnader.
Vi har vårdgarantin, som innebär att primärvården ska erbjuda kontakt via telefon eller träffa på
plats samma dag. Om läkarkontakt behövs ska denna kunna erbjudas inom högst sju dagar.
Att telefontillgängligheten i vissa fall har stor differens på våra hälsocentraler är känt, men är också
något som primärvården jobbar prioriterat med för att den skall förbättras. Detta kräver i vissa fall
extra resurser i form av personal som kan vara svår att tillgodose på enheterna. Öppna
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mottagningar gör i dessa fall att telefontillgängligheten försämras ytterligare, och tillskapar en fråga
om prioritering på hälsocentraler.
Äldre och rörelsehindrade medborgare som har svårt att ta sig till hälsocentraler, har betydligt mer
nytta av en upparbetad telefontillgänglighet i länet.
Det är viktigt när ett politiskt beslut som rör landstingets verksamheter inte fråntar medarbetarna
sina egna möjligheter till utvecklig på arbetsplatsen. Med det yttrande vi fått från primärvårdens
verksamheter så finns det många aspekter att ta hänsyn till. Dels de överenskommelser som finns
på det nationella planet, med de prioriteringar som tagits.
Det har funnits öppna hälsocentraler som man på grund av missnöje valt att stänga. Missnöjet var
att det ofta skapade långa väntetider och korta besökstider.
Beredningen har börjat på den översyn av primär vården som landstingsfullmäktige har beslutat
skall genomgås. Här kommer politiker att träffa medarbetare på hälsocentraler, de i egen regi, samt
på intraprenad och entreprenad. Där kan beredningen ytterligare lyssna av verksamheterna ute på
hälsocentralerna.
Beredningen anser att politiskt detaljstyra verksamhet som motionen föreslår inte är bra. Det är upp
till varje hälsocentral att värdera och besluta detta utifrån sina möjligheter och resurser.
VÅRD- OCH REHABILITERINGS BEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att avslå motionen.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från Vård- och rehabiliteringsberedningens sammanträde 2007-09-18 § 73.
Motionen om öppen mottagning vid landstingets hälsocentraler i länet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Gunnar Engnér yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Gunnar Engnérs yrkande och
finner beredningens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Beredningens förslag att avslå motionen tillstyrks.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Gunnar Engnér och Lise Hjemgaard-Svensson till förmån för eget
yrkande.
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§ 205
Motion från Robert Uitto (s) om Malmstensmöbler och inredning vid Torsta/Rösta
(LS 349/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har av fullmäktige fått i uppdrag att besvara en
motion från Robert Uitto om att samtliga Malmstensmöbler inom området Torsta/Rösta
katalogiseras och dokumenteras för framtiden, underhålls och restaureras samt att Malmstensrummet och biblioteket med Malmstens inredningar i Torstas huvudbyggnad restaureras och
bevaras i ursprungligt skick.
En arbetsgrupp inom beredningen har tagit fram ett förslag till svar på motionen.
Att ta vara på de resurser som man har i sin ägo vare sig de är materiella eller immateriella är
nödvändig strategi för att klara en hållbar utveckling av samhället. Möblerna på Rösta och Torsta
är pedagogiska exempel på en av Sveriges mest kända möbelkreatörers sätt att arbeta med olika
träslag, vilket borde passa in i skolornas profiler. Förutom att dessa möbler fortfarande är
funktionella kan de väcka elevers och besökares intresse kring det släkt- och kulturhistoriska
samband som finns mellan Jämtland och Carl Malmsten.
Därför vill arbetsgruppen för Hållbar utveckling i beredningen bifalla motionen om att
dokumentera de möbler som finns. Detta skulle förslagsvis kunna göras utan stora extra kostnader
av samma person som har ansvar för dokumentation av landstingets konst.
Beredningen bifaller även motionärens förslag om att bevara biblioteket intakt så att inredningen av
fasta hyllor och möbler samt konst bevaras utan att flyttas ur denna helhet. Något som kanske kan
göras med någon form av avtal mellan skola som brukare av möbler och rum och landstinget.
Kostnaderna torde kunna stanna inom de kostnader som finns för vanligt underhåll.
Beredningen bifaller även förslaget om att renovera möblerna vid behov för att upprätthålla deras
värde och funktionalitet, vilket för övrigt kräver hantverkare med rätt kompetens. Skickliga
hantverkare är inte billiga men kostnaden för renovering av möblerna torde motsvaras av att deras
värde inte försämras.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från folkhälso-, livsmiljö- och kulturberedningens sammanträde 2007-09-17, § 50.
Motion angående möbler och inredning vid Torsta/Rösta.
FOLKHÄLSO-, LIVSMILJÖ- OCH KULTURBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalles.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.
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§ 206
Motion från Christer Siwertsson (m) om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
(LS 411/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vård- och rehabiliteringsberedningen har av fullmäktige fått i uppdrag att besvara en motion från
Christer Siwertsson (m) om försök med gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
Motionen ger ett detaljerat förslag om att kontakter omgående ska tas, var gränser för ett samarbete
ska gå och vad som ska ingå i detta
Vård- och rehabiliteringsberedningen menar att möjligheter med gränsöverskridande samarbete ska
tas på allvar och bör utredas ordentligt. Beredningen anser vidare att detta bör sättas in i sitt
sammanhang, det vill säga med övrigt samarbete över nationsgränsen. Motionens krav är att
kontakter ska tas omgående, varför detta är att se som en verksamhetsfråga som dessutom har med
annan nation att göra.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från Vård- och rehabilitering beredningens sammanträde 2007-09-18,
§ 72.
Motion om försök med gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen bifalles. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligt samarbete med
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Västra Härjedalen - Röros och Tynsets sjukhus, samt
att detta sker utifrån allt gränsöverskridande samarbete inom landstinget.
2. Landstingsstyrelsen återkommer med rapport till landstingsfullmäktige när uppdraget är
genomfört.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
För närvarande pågår övergripande utredningsarbete som berör frågeställningen i motionen. Dels
genomför landstinget en primärvårdsutredning, dels pågår diskussion om resultatet av
ansvarskommitténs bestänkande om bildande av regioner. Resultaten där påverkar frågan som tas
upp i motionen. Dessutom ska samverkan utanför norrlandsregionen hanteras inom ramen för
Norrlands regionförbund.
Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
YRKANDE
Gunnar Engnér yrkar bifall till beredningens förslag.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingdirektörens förslag och på beredningens förslag
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Motionen avslås.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Gunnar Engnér, Lise Hjemgaard-Svensson och Finn Cromberger till
förmån för vård- och rehabiliteringsberedningens förslag.
§ 207
Motion från Christer Siwertsson (m) om budgetdiciplin och premiering (LS 491/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Christer Siwertsson (m) har i en motion till fullmäktige lämnat förslag på åtgärder för att med hjälp
av piskor och morötter uppnå bättre budgetdisciplin bland landstingets chefer. Han föreslår att
1. det, i såväl nya som existerande chefers anställningsavtal, klart bör framgå att sträng
budgetdisciplin ingår som en viktig del i deras uppdrag,
2. avsteg från budgetdisciplinen endast undantagsvis får ske, i begränsad omfattning, när synnerliga
skäl föreligger och efter dialog med landstingstingsstyrelsen,
3. förordnandet som chef med automatik inte ska förlängas om en chef överskrider sin budget,
4. det bör regleras i anställningen att det ska finnas en möjlighet att skilja en chef från sitt uppdrag
även under löpande förordnandetid.
För att premiera verksamheter som med bibehållen produktivitet genererar överskott eller
verksamheter som inom given budget ökar produktiviteten föreslår Christer Siwertsson att
5. en viss procent av överskottet alltid ska tillfalla aktuell verksamhets personal i form av
personalutvecklingsinsatser.
YTTRANDE
I de anställningsavtal med tillhörande verksamhetsuppdrag som nu upprättas med respektive
verksamhetsområdeschef framgår tydligt att verksamheten ska bedrivas inom given ekonomisk ram
samt att endast verksamhet som är finansierad i den områdesinterna budgetfördelningen får
bedrivas.
Grundregeln är att verksamhet som inte ryms inom tilldelad budget inte får bedrivas. För att sådan
verksamhet, i undantagsfall, ska få bedrivas räcker det inte med dialog med landstingsstyrelsen. Det
krävs beslut av landstingsstyrelsen om ytterligare finansiering.
Som en viktig del av landstingsdirektörens uppföljning av chefernas uppdrag ingår uppföljningen av
i vilken utsträckning verksamheten bedrivits inom de ekonomiska ramarna. Vid utvärderingen av
uppdragets utförande måste dock en helhetsbedömning göras, där hänsyn även tas till i vilken grad
cheferna uppfyllt andra mål än de ekonomiska. Dessutom måste olika omvärldsfaktorer och andra
omständigheter som påverkat uppdragets utförande ingå i utvärderingen. En regel om att ett
chefsförordnande vid budgetöverskridande med automatik inte förlängs är därför inte förenlig med
en styrning av landstingets verksamhet som leder till hög patientsäkerhet, god kvalitet på vården,
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effektivt resursutnyttjande, bra arbetsmiljö m m - och att verksamheten bedrivs inom de
ekonomiska ramarna.
Situationer kan alltid uppstå då det är bättre för verksamheten och landstinget om chefen skiljs från
sitt uppdrag under löpande förordnande. I förslaget till kollektivavtal angående tidsbegränsade avtal
för chefer utifrån landstingets chefsförsörjningsprocess anges bland annat att arbetsgivaren kan
avbryta ett pågående förordnande t ex p g a av brist på förtroende . Om ett avsteg från
budgetdisciplin anses utgöra grund för brist på förtroende kan således överordnad chef avbryta ett
pågående förordnande.
I verksamheter som bedrivs inom de ekonomiska ramarna finns redan i nuläget resurser för
personalutvecklingsinsatser. Vid svårigheter att hålla budgeten är personalutvecklingsinsatser ofta
bland det första som verksamheten sparar in på. Premiering av personalen, på det sätt som Christer
Siwertsson efterlyser, förekommer därför redan när verksamheten bedrivs inom budgetramarna.
För övrigt betygssätts varje chefs förmåga att fullgöra verksamhetens uppdrag inom de ekonomiska
ramarna i det individbedömningssystem som landstinget använder sig av vid chefsutvärderingar.
Den förmågan är den enskilda komponent som väger tyngst i individbedömningen. Goda
prestationer på detta område kan därmed ge utslag på lönen.
För att hantera de ytterligare krav på ledning och förändring av verksamheten som nu ställs
kommer cheferna att behöva mer kompetens. Landstingsdirektören har därför inom ramen för
fastlagd ledarförsörjningsprocess påbörjat genomförandet av kompetenshöjande åtgärder för
landstingets chefer.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
YRKANDE
Gunnar Engnér yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Gunnar Engnérs yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Motionen avslås.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Gunnar Engnér och Lise Hjemgaard-Svensson till förmån för Gunnar
Engnérs yrkande.
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§ 208
Motion från Bojan Edfors (s) om kvinnors sömnproblem (LS 603/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Bojan Edfors (s) beskriver i en motion att många kvinnor har svårigheter att få tillräckligt med
sömn. Forskning pågår i vad det beror på samt hur det kan åtgärdas, såväl lokalt som nationellt.
Kvinnohälsan på Frösön bedriver en studie i grupp för att genom samtal hitta vägen till en bättre
sömn. Med tanke på de avstånd som är inom länet begränsas möjligheten för kvinnor i glesbygden
att deltaga i denna studie. Hon vill därför att landstinget startar en utbildning för någon/några på
varje hälsocentral som kan vara intresserade av att få kunskap inom detta område. Det skulle
innebära att kvinnor i hela länet med sömnproblem fick hjälp.
Att inte kunna sova är fysiskt och psykiskt betungande för både kvinnor och män, som i vissa fall
kan ge komplikationer i form av bl a sjukskrivningar. Inom Verksamhetsområde primärvård
kommer inom kort Kompetenscentrum för livsstilsfrågor att starta. Rekrytering av enhetschef
pågår för närvarande. I dagens stressade vardag kan sömnproblem till stor del kopplas ihop med
vår livsstil och bör därför integreras med arbetet i denna enhet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige
Uppdrag till den blivande enheten för Kompetenscentrum för livsstilsfrågor att se över berörd
personals behov av kompetens och utbildning i att hantera sömnproblem.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 209
Information
23 oktober
Redovisning av öppna jämförelser , Nysam samt Kvalitetsregister
(Anna Kerstin Lejonklou, Ralf Westlund, Per Nordin
Lisbet Gibson)
Kvalitetsrapport från barnhälsovården
(Per Hedman och Gunnel Holmqvist)
Föredragning av beslutsärende
Styrelsens uppdrag till verksamhetsområdena
Genombrottsprojekt Lugnviks HC
(Olov Englund, Anna Lena Eriksson)
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Organisation av landstingets folkhälsoarbete
(Tommy Renström, Christina Reuterwall)
Pågående arbete med nationella stimulanspengar
(Tommy Renström)
Aktuella projekt Östersund (Bertil Olofsson
Uppsökande hälsosamtal ( Inger Jacobsson)
Föredragning av beslutsärende om Investeringsplan (Ralf Westlund)
24 oktober
Rapport från regionförbundet -aktuella frågor (Ingela Jönsson)
Information om genomförd utvärdering av gemensam nämnd i Frostviken (Maj Britt
Åkerström)
Information om lönestrategi (Annika Sörensdotter)
Information om hälso- och arbetsmiljöstrategi med friskvårdsregler (Karin Antonsson)
Information om förslag till budget för Länstrafiken 2008 samt beställning av trafik 2008/2009
(Marianne Ottosson)
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