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§ 227
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. Som extra ärende tas upp Naturbruksprogrammet - lokal inriktning skogsmaskinreparatör.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 228
Information från utskotten
Personalpolitiska utskottet
Möjligheten att teckna avtal om personaldator upphör p g a ändrade förmånsregler.
Ur Vårdknuten, som arbetat med rekrytering och kompetensutveckling av vårdpersonal har
bildats ett hälso- och vårdcollege. En ansökan till sociala fonden har avgetts för att kunna
fortsätta projektet.
Deltidsanställda som önskar har rätt att få heltidstjänstgöring.
Regler och rutiner för personalparkering: Eventuellt kommer det att bli fri parkering för
miljöbilar.
Medabetarenkäten kommer att delas ut veckorna 5 och 6.
Ekonomiutskottet
Arbetet med landstingsplan 2009 har påbörjats. Beredningarna ska involveras i arbetet. Det blir
ett sammanträde den 10 januari med beredningarnas presidier om långsiktigheten i planen.
Beredningarna får lämna synpunkter före den 13 februari. Planen tas upp i ekonomiutskottet i
april och fullmäktige beslutar i juni.
Utbildningsdag den 12 februari om mål och mått.
§ 229
Landstingsdirektörens rapport
Månadsrapport per november
Resultatet per 30.11 är +57,2 mkr
Prognos per 31.12 är 52,0 mkr
Utförd tid har minskat med 0,3 % . Målet är en minskning med 1,0 %
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Tillgänglighet i vården - SKL rapport
Rapporten visar att Jämtland har flera problem med värden som ligger dåligt i förhållande till övriga
landet. Det är bl a telefontillgänglighet i primärvården, läkarbesök inom sju dagar, besök och
behandling inom kirurgi och ortopedi. Jämtland har bra värden inom bl a Barn och ungdomspsykiatri och Gynekologi.
Översyn av specialistvård - arbetet pågår och redovisas senare.
Ortoped i Åre: Upprättad slutrapport visar att det varit positivt med stationering av ortoped vid Åre
hälsocentral. Landstingsdirektören kommer att föreslå att verksamheten permanentas.
Utvärdering av processorganisationen: Arbetet är föresenat och beräknas kunna redovisas i februari
2008.
Norrlands regionförbund: Arbetet med utlokalisering av läkarutbildning fortsätter.
Internationella frågor
Thomas Andersson rapporterar från möte med generaldirektoratet för regionalpolitik angående
rapport från Europaforum om glest befolkade områden (NSPA). Vidare har arbetsgruppen inom
AER om synpunkter på kommande strukturfondsregler lämnat över sin rapport till kommisionen.
Arbetet fortsätter nu med att övertyga kommisionen att de nya reglerna ska beakta AER´s
synpunkter.
§ 230
Ansökan om bidrag till 9:e nordiska folkhälsokonferensen i Östersund 208-06-10--13
(LS 1012/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Statens Folkhälsoinstitut är huvudarrangör för den folkhälsokonferens som anordnas i Östersund 10
- 13 juni 2008. Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting, länsstyrelsen och Mittuniversitetet är
samarbetsparter.
Mellan 400 - 600 personer beräknas delta i konferensen. Det blir deltagare från hela Norden,
Östersjöländerna m.fl.
Avslutningskvällen den 12 juni planeras bli en Jämtlandskväll med middag, underhållning och
dans på Folkets Hus. Från projektledningen finns den en önskan om att denna kväll blir ett
arrangemang där främst Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting står för värdskapet.
För att kunna genomföra kvällen har Jämtlands läns landsting har fått en förfrågan om ett bidrag
om 100 000 kronor.
Ett ekonomiskt bidrag med 100 000 kronor till en Jämtlandskväll under den 9:e Nordiska
folkhälsokonferensen 2008 beviljas.
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Östersunds kommun har genom beslut i Utvecklingsutskottet, 2007-10-24, beviljat 100 000 kronor
till Jämtlandskväll .
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan om bidrag från Folkhälsoinstitutet
Protokollsutdrag Utvecklingsutskottet Östersunds kommun
Tjänsteskrivelse 2007-11-23
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen beslutar att bidra med 100 tkr till en Jämtlandskväll under den 9:e
Nordiska folkhälsokonferensen under förutsättning att Östersunds kommun beviljar motsvarande
belopp.
2. Bidraget till Folkhälsoinstitutet finansieras ur anslaget för motsedda kostnader 2008.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 231
Överläggningar angående strategiska framtidsfrågor för idrottsrörelsen i länet (LS
487/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen har tidigare fått bidrag från landstinget inom ramen för landstingets organisationsstöd till folkbildningen. Landstingets regler för
stöd till folkbildningen bygger på det regelverk som gäller för det statliga stödet till folkbildningen.
Förbundet riktar sin verksamhet till idrottsrörelsen. SISU har haft svårt att tillgodose idrottens
utbildningsbehov inom de regler som gäller för statens stöd till folkbildningen. Med hänsyn till det
bedömer landstinget att SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen inte längre är berättigad till
stöd från landstinget enligt landstingets regler för organisationsstöd till folkbildningen.
Företrädare för SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen har begärt överläggningar med landstingsledningen om strategiska framtidsfrågor för idrottsrörelsen i länet vari ingår bland annat ingår
frågan om bidrag. Ett flertal överläggningar har hållits.
Landstinget har betalat ut ett förskott på bidrag på 300 000 kronor för 2007. Förskottet är villkorat
med att nödvändiga beslut om bidrag fattas.
BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från SISU Idrottsutbildarna 2007-07-24.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen är inte längre är berättigad till stöd från landstinget
enligt landstingets regler för organisationsstöd till folkbildningen.
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2. SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen beviljas ett extra bidrag om 300 000 kronor för år
2007 för att övergångsvis mildra effekterna av att bidrag inte längre utgår. Bidraget belastar anslaget
för organisationsstöd till folkbildningen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 232
Jämtland-Härjedalen Turism: Ansökan om medfinansiering i projektet Turism 2020
(LS 1029/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtland Härjedalen Turism (JHT) planerar ett projekt där strukturfondsstöd söks ur EG:s
strukturfonder, turism och upplevelsenäringar. Nationell offentlig finansiering planeras enligt
följande; Länsstyrelsen i Jämtlands län (13 mkr), kommunerna i länet (3,2 mkr), Jämtlands läns
landsting (3,1 mkr) och Turistbyrån Östersund (3 mkr).
Projektet Turism 2020 har bl.a. till syfte att genom turismbranschen öka regionens hållbara
tillväxt. Detta kommer att utvecklas genom att ta vara på respektive destinations behov och
möjligheter och därigenom skapa en behovsstyrd utveckling av branschen med en stärkt
reseanledning till regionen.
Med hjälp av projektet kommer de aktiviteter som presenteras att förbättra möjligheterna till en
hållbar ekonomisk, social och miljömässig turismutveckling samt att främja en ekonomiskt hållbar
tillväxt och jobbskapande.
Turistföretagen och entreprenörer i anslutning till turismbranschen i regionen är den primära
målgruppen för projektet.
Landstingets medel i landstingsplanen 2008 - 2010 avseende basfinansiering JHT (1 500 tkr) och
medel avsatta för jamtland.se (100 tkr) föreslås användas för medfinansiering av projektet Turism
2020.
BESLUTSUNDERLAG
Projektbeskrivning
Projektansökan
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Avsatta medel i landstingsplanen 2008 - 2010 för basfinansiering JHT och jamtland.se, totalt 1 600
tkr per år får användas som medfinansiering i projektet Turism 2020.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 233
Projektet Offentlig och privat samverkan för export av energi- och miljöteknik (LS 1224/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Projektet Offentlig och privat samverkan för export av energi- och miljöteknik syftar till att stärka
regionens energi- och miljöteknikföretag och främja kompetens- och teknikutveckling.
Målet är att utveckla internationella affärsmöjligheter och kompetensutveckling för energi- och
miljöteknikföretag i samarbete mellan offentlig och privat verksamhet samt utveckla internationella
nätverk med fokus på hållbar samhällsutveckling
Målgruppen är energi- och miljöteknikföretag i Jämtlands och Västernorrlands län samt universitet
och högskolor.
BESLUTSUNDERLAG
Projektbeskrivning
Projektansökan
Tjänsteskrivelse 2007-12-07
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstinget blir huvudprojektägare för projektet Offentlig och privat samverkan för export av
energi- och miljöteknik samt medfinansierar projektet med 150 tkr år 2008 av motsedda
kostnadsökningar
2. Projektets kostnader, 100 tkr 2009 och 150 tkr 2010, beaktas i landstingsplan 2009-2011.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 234
Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Stiftelsen Jämtlands läns museum för
verksamhetsåret 2008 (LS 1127/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets inflytande i Stiftelsen Jämtlands läns museum regleras i olika styrdokument, dels
genom ett huvudmannadirektiv från de fyra stiftarna, (2007-2010) och dels genom ett samarbetsavtal mellan landstinget och Östersunds kommun. Såväl kommunen som landstinget
upprättar utifrån huvudmannadirektivet särskilda årsavtal som reglerar de årliga ersättningarna till
museet och stiftelsens motprestation.
I avtalet för 2008 prioriteras ett fortsatt utvecklingsarbete med mångfaldsfrågor samt kulturarvspedagogisk verksamhet med målgruppen barn och unga. Stiftelsen skall bidra till länsinvånarnas
livskvalitet och till en kontinuerlig förnyelse av kulturlivet.
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Landstingets ersättning för år 2008 är 13 241 tkr och avser ersättning både för det basuppdrag som
regleras i huvuvdmannadirektivet som i årsuppdraget 2008. Därutöver tillkommer kompensation
för löneökningar i lönerörelsen 2007 i enlighet med de regler som gäller för landstingets förvaltningsorganisation.
Den totala ersättningen avser såväl driftskostnader som investeringar för verksamhetsåret 2007.
Framtagandet av årsavtalet har skett i samråd med Östersunds kommun och stiftelsen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Årsavtal för 2008 med Stiftelsen Jämtlands läns museum godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 235
Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Östersunds kommun, enheten Jämtlands läns
bibliotek för 2008 (LS 1128/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har enligt tidigare beslut, avtal om regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteksverksamhet med Östersunds kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek.
Efter förhandling finns ett nytt ettårsavtal för år 2008. Avtalet består av ett huvudavtal och två
avtalsdelar som berör respektive biblioteksområde.
Uppföljningen av tidigare avtal visar att kommunen har uppfyllt de krav och förväntningar som
angivits. Den regionala biblioteksverksamheten har bland annat utvecklat och förankrat nya
samarbetsformer med länets kommuner samt med norrlandslänen inom BIN projektet.
Sjukhusbiblioteksverksamheten har behållit en god servicenivå på såväl huvudenheten på sjukhuset
som på filialen vid Remonthagen.
Landstingets ersättning till kommunen för uppdragen är 2 442 tkr för den regionala biblioteksverksamheten och 2 206 tkr för sjukhusbiblioteksverksamheten. Därutöver tillkommer
kompensation för löneökningar i lönerörelsen 2008 i enlighet med de regler som gäller för
landstingets förvaltningsorganisation. Avtalet föreskriver hur återrapportering sker. Avtalet om
regional biblioteksverksamhet 2008 har arbetats fram i enlighet med länets kulturprogram och efter
samråd med kommunala företrädare.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Årsavtal för 2008 med Östersunds Kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek, godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 236
Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Föreningsarkivet i Jämtlands län för 2008
(LS 1129/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har under ett antal år bidragit till finansieringen av föreningsarkivets verksamhet i länet.
Annan finansiering kommer från Kommunförbundet i Jämtlands län, Östersunds kommun samt
genom särskilda statliga anslag via Riksarkivet.
Efter förhandlingar, finns ett förslag till årsavtal som reglerar landstingets uppdrag till arkivet och
arkivets ersättning för genomförandet av detta uppdrag.
Avtalet understryker vikten av fortsatta arkivpedagogiska insatser för målgruppen barn och
ungdomar. Vidare framhåller landstinget bland annat betydelsen av en aktiv programverksamhet för
att stärka tillgängligheten samt intresset för arkivets samlingar.
Landstingets ersättning till föreningsarkivet för år 2008 är 601 tkr. Föreningen skall återrapportera
verksamheten utifrån vad avtalet föreskriver. Avtalet har arbetats fram i enlighet med länets
kulturprogram och i samråd med föreningsarkivets företrädare.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Årsavtal 2008 med Föreningsarkivet i Jämtlands län godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
I beslutet deltar inte Bengt Bergqvist.
§ 237
Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Riksteatern Jämtland/Härjedalen för 2008
(LS 1130/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Riksteatern Jämtland/Härjedalen är en ideell förening och en fristående del av Riksteatern.
Föreningen har till uppgift att utveckla en länstäckande arrangörsorganisation samt att bidra till och
främja, utveckla scenkonsten inom länet. En annan viktig uppgift för Riksteatern är att förmedla och
administrera kvalitativ scenkonst för länets barn och unga. Landstinget har under ett antal år bidragit
till finansieringen av föreningens verksamhet. Den andra offentliga finansiären är Riksteatern.
Efter förhandlingar finns ett förslag till årsavtal som reglerar landstingets uppdrag till föreningen
och föreningens ersättning för genomförandet av detta uppdrag.
Avtalet poängterar betydelsen av att stärka teaterutbudet för målgruppen barn och ungdomar i
förskola och skola, samt vikten av att förbättra arrangörsledet för scenkonst i länets alla delar med
målet att etablera teaterföreningar eller motsvarande i samtliga kommuner i länet.
Landstingets ersättning till Riksteatern Jämtland/Härjedalen för år 2008 är 837 tkr. Föreningen
skall återrapportera verksamheten i enlighet med vad avtalet föreskriver. Avtalet har arbetats fram i
enlighet med länets kulturprogram och efter samråd med dess styrelse och kommunala företrädare.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Avtalet med Riksteatern Jämtland/Härjedalen godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 238
Yttrande: Förslag till komplettering av riksavtalet för utomlänsvård (LS 967/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt ett förslag till komplettering av riksavtalet för
utomlänsvård för kommentarer. Bakgrunden till detta förslag är att Nationell psykiatrisamordning i
betänkandena Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91) och Ambition och
ansvar (SOU 2006:100) föreslog att riksavtalet kompletteras med bestämmelser för att trygga
tillgången till vård, psykiatrisk och somatisk, för de personer som är intagna på anstalt eller
institution utanför sitt eget hemlandsting.
Jämtlands läns landsting anser att de förslagna kompletteringarna är bra och förenklar hanteringen
mellan landstingen angående dessa patienter.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till komplettering av riksavtalet för utomlänsvård för remissyttrande från Sveriges
Kommuner och Landsting.
Utarbetat förslag till remissvar.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande antas och avges till Sveriges Kommuner och Landsting.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 239
Yttrande: Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen om sjukhusens
läkemedelsförsörjning (SOU 2007:53 (LS 969/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över apoteksmarknadsutredningens
delbetänkande om sjukhusens läkemedelsförsörjning (SOU 2007:53).
Delbetänkandet föreslår att Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid
sjukvårdsinrättningar upphävs. Detta medför att vårdgivarna ges en ökad frihet att organisera
sjukhusens läkemedelsförsörjning, vilket Jämtlands läns landsting tillstyrker.
Landstinget delar utredningens förslag att varje vårdgivare till sitt förfogande på en avreglerad
apoteksmarknad behöver ha en chefsfarmaceut. Det är däremot inte självklart att denna funktion
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ska finnas lokalt på sjukhusen utan kan placeras mer centralt i landsting eller i region, för att
samordna alla dessa frågor mellan landstingets eller regionens sjukhus. För att detta i framtiden ska
bli ändamålsenligt och kostnadseffektivt måste vårdgivarna själva få bestämma både placering och
tjänstegrad av denna farmaceutfunktion.
BESLUTSUNDERLAG
Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen, Sjukhusens läkemedelsförsörjning, SOU 2007:53
Utarbetat förslag till remissvar.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande antas och avges till Socialdepartementet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 240
Certus - Utredning om lokalsamordning mellan vissa verksamheter inom landstinget,
polisen, Räddningsverket, SOS-alarm samt Tullverket (LS 756/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting deltar i en utredning (Certus- från vardag till kris) om samlokalisering av
Polis, Räddningstjänst, SOS Alarm, Tullverket, Åklagare samt vissa verksamheter inom Jämtlands
läns landsting på Fyrvalla i Östersund.
Berörda landstingsverksamheter är hälsocentral, tandvård, sjukvårdsrådgivning och ambulansen
Östersund.
I landstingsplanen 2008-2010 står följande:
Landstinget deltar i planeringen kring Certus ,trygghetens hus , med lokalisering inom gamla ATSområdet på Fyrvalla. Tanken är att Polis, Räddningstjänst, Tull, SOS, Åklagare, Hälsocentral,
Ambulans, Sjukvårdsrådgivning och Tandvård skall samverka i huset. Om landstinget bestämmer
sig för att flytta verksamhet dit så kommer det att ske tidigast i slutet på planperioden, men
förberedelser bör ändå göras för en eventuell hyreskostnadsökning. Sjukvårdsrådgivningen kan
flytta tidigare men det kommer inte att påverka landstingets ekonomi.
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2006-08-23 beslutades bland annat följande:
- Uppdrag till styrgruppen att projektera fram systemhandling enligt intentionerna i upprättad
programskrift för Certus. Verksamhets- och ekonomiska konsekvenser skall framgå. Därefter
redovisas ärendet till landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige för beslut om landstinget skall delta i
samlokaliseringen.
En konsekvensbeskrivning är framtagen som visar på de verksamhetsmässiga möjligheterna och
samhällsnyttan med Certus. I konsekvensbeskrivningen anges också beräknade hyreskostnader
baserade på offert från Vasallen AB, vilka tyder på att föreslagen samlokalisering innebär ökade
lokalkostnader för landstinget.
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Kostnadsökningarna skall ställas mot verksamhets- och samhällsnyttan och till den
alternativkostnad som uppkommer på grund av de lokalåtgärder som måste göras i nuvarande
lokaler om verksamheten blir kvar i dessa.
Hittills har 300 tkr upparbetats i projekteringskostnader som faller på landstinget. Den fortsatta
projekteringen beräknas kosta 100 -200 tkr. Om projektet genomförs läggs projekteringskostnaderna in i byggkostanden. Om projektet inte genomförs skall landstinget stå för dessa
kostnader .
Den 28 november 2007 hölls överläggningar mellan samtliga intressenter och där kom man fram
till att all tilltänkt verksamhet inryms i Vasallens lokaler.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsverksamheter i Certus - möjligheter och konsekvenser, version 1.000, dat 2007-10-25
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen är positiv till en etablering och samlokalisering, med övriga i Certus ingående
organisationer, på Fyrvallaområdet. En förutsättning är att Jämtlands läns landsting kan komma
överens med Vasallen om en rimlig hyresnivå samt att övriga i Certus ingående organisationer
beslutar sig för en etablering och samlokalisering på Fyrvallaområdet.
2. Uppdrag till landstingsdirektören att gå vidare med projektering fram till förslag till hyresavtal
varefter ärendet tas upp för beslut om omlokalisering av berörda landstingsverksamheter ska ske.
YRKANDE
Marianne Larm-Svensson yrkar följande tillägg:
Uppdrag till landstingsdirektören att i det fortsatta Certusarbetet noga följa primärvårdutredningens arbete och förslag.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons tilläggsyrkande och finner yrkandet
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Landstingsstyrelsen är positiv till en etablering och samlokalisering, med övriga i Certus ingående
organisationer, på Fyrvallaområdet. En förutsättning är att Jämtlands läns landsting kan komma
överens med Vasallen om en rimlig hyresnivå samt att övriga i Certus ingående organisationer
beslutar sig för en etablering och samlokalisering på Fyrvallaområdet.
2. Uppdrag till landstingsdirektören att gå vidare med projektering fram till förslag till hyresavtal
varefter ärendet tas upp för beslut om omlokalisering av berörda landstingsverksamheter ska ske.
3. Uppdrag till landstingsdirektören att i det fortsatta Certusarbetet noga följa primärvårdutredningens arbete och förslag.
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§ 241
Projektet Plattformen för Social Ekonomi i Mellersta Norrland (LS 1298/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Målet med projektet Plattform för Social Ekonomi i Mellersta Norrland - Social hållbarhet, tillväxt
och stärkt konkurrenskraft inom den sociala ekonomin är att hitta bättre samarbetsformer mellan
den sociala ekonomin och mellan den sociala ekonomin tillsammans med övriga aktörer i samhället.
Genom projektet kan den sociala ekonomin på ett bättre sätt samarbeta och uppträda gemensamt.
Detta gör att den sociala ekonomin blir en tydlig partner / sektor i förhållande till det privata
näringslivet och den offentliga verksamheten.
Projektet har lämnat en förfrågan till landstinget om huvudmannaskap i projektet samt medfinansiering med totalt 600 tkr, fördelat på 2009 och 2010.
Anledningen är att man vill ha en regional utvecklingsaktör med koppling till länets regionala
utvecklingsstrategi (RUS). Arbetet i den Sociala Plattformen utgår från RUS ambitioner och
målsättningar i Jämtlands län.
Eftersom projektet har stora beröringspunkter och aktiviteter med bl.a. de insatser och projekt som
ALMI planerar pågår en dialog med ALMI om samarbete runt detta projekt.
I projektet finns budget för huvudprojektägarens administrativa kostnader.
Med landstinget som projektägare är det viktigt att komma ihåg att det är landstingets
upphandlingsavtal som gäller.
BESLUTSUNDERLAG
Projektansökan
Projektbeskrivning
Tjänsteskrivelse 2007-11-30
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstinget går in i projektet som huvudprojektägare där ALMI är administrativt stöd, under
förutsättning att administrativa kostnader för projektägaren inklusive kostnad för ALMI finansieras
av projektet.
2. Kostnad för medfinansiering av projektet med 300 tkr 2009 och 300 tkr 2010 beaktas i
landstingsplan 2009 - 2011.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

13 (22)

2007-12-19

§ 242
Anmälan av ordförandebeslut: Yttrande över Strategiska godsnoder i det svenska
transportsystemet (SOU 2007:59), Strategiskt nät av kombiterminaler och hamnstrategi
(LS 1090/2007 samt Framtidens flygplatser (LS 1086/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget lämnar synpunkter på de utredningar om Strategiska godsnoder i det svenska
transportsystemet - Strategiskt nät av kombiterminaler och Hamnstrategi samt Framtidens
flygplatser som har varit ute på remiss till länsstyrelsen i Jämtlands län. Länsstyrelsen sammanställer
ett yttrande från länet.
Remissvaren ska vara insända senast den 14 december och länsstyrelsen har, om det är möjligt,
begärt att få landstingets synpunkter senast den 3 december. Ordföranden har därför avgett
yttrandet.
BESLUTSUNDERLAG
Remissvar: Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet - Strategiskt nät av
kombiterminaler och Hamnstrategi samt Framtidens flygplatser.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Beslutet noteras till protokollet.
§ 243
Förfrågan om förlängning av projekt Mid Sweden Office och fortsatt medfinansiering av
representationskontoret i Bryssel 2009 - 2010 (LS 1146/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Mid Sweden Office drivs som ett projekt från 2004 -01-01 till och med 2008-12-31.
Ägare/finansiärer under den tiden är Kommunförbunden i Jämtland och Västernorrland,
Landstingen i Jämtland och Västernorrland, länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland. År 2006
beslutade även Mittuniversitetet att engagera sig som ägare/finansiär av Mid Sweden Office.
Ägarrådet för Mid Sweden Office har beslutat att föreslå ägarna/finansiärerna att förlänga projektet
med två år, 2009 och 2010.
Ordförande i ägarrådet för Mid Sweden Office, Glenn Nordlund och ordförande i Mid Sweden
Office ledningsgrupp May Andersson, har därför ställt en fråga till samtliga ägare/finansiärer av
Mid Sweden Office angående avsikten att finansiera kontoret för åren 2009 och 2010.
I samband med förfrågan om förlängning av projektet har länsstyrelsen i Jämtlands län till ägarrådet
meddelat att de inte är beredda att finansiera en förlängning.
Jämtlands läns landsting har under åren 2004 - 2008 finansierat projektet med 250 000 kr årligen
(inkluderat 50 000 Kr till Europaforum Norra Sverige) samt finansierat 50 % tjänst i kontorets
hemmaorganisation.
För finansiering av förlängning av projektet Mid Sweden Office åren 2009 och 2010 föreslår
ägarrådet en utökad finansiering för Kommunförbundet Jämtlands län och för Jämtlands läns
landsting med vardera 100 000 kr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

14 (22)

2007-12-19

BESLUTSUNDERLAG
Förfrågan till huvudmännen för Mid Sweden Office inkommet till landstinget den 30 oktober 2007
från Glenn Nordlund, ordförande för Mid Sweden Office ägarråd och May Andersson, ordförande
för Mid Sweden Office ledningsgrupp.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Jämtlands läns landsting beslutar att finansiera en fortsättning av projektet Mid Sweden Office
åren 2009 och 2010, med 350 000 kr årligen inkluderat 50 000kr årligen till Europaforum Norra
Sverige, samt 50 % tjänst årligen att arbeta i Mid Sweden Office hemmaorganisation.
2. Uppdrag till ekonomiutskottet att arbeta in finansieringen i Landstingsplanen för år 2009.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 244
Projekt Mini Europé (LS 1303/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Projektet MiniEurope syftar till att Mid Sweden är med som indirekt part i en ansökan till Interreg
IV C tillsammans med 7 regioner i EU.
Lead partner blir Flevoland- Holland och de övriga är; North West Region- England, North Great
Plain- Ungern, Marmarus- Rumänien, Valenciaregionen- Spanien, Venedigregionen samt Mid
Sweden.
Mid Sweden representeras av landstinget Västernorrland, landstinget Jämtland, Kommunförbundet
i Västernorrland och Jämtland och den officiella partnern som gör ansökan är ALMI Företagspartner i Jämtlands län.
Projektets inriktning är Innovation and Knowledge Economy .
Det övergripande syftet med Mini-Europe är att förbättra effektiviteten och därmed resultaten i det
regionala utvecklingsarbetet på internationell nivå.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 2007-12-04
Projektbeskrivning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstinget medfinansierar projektet MiniEurope tillsammans med Västernorrlands läns
landsting samt Kommunförbunden i Jämtland och Västernorrland.
2. Maxsumman för landstinget Jämtland blir 18 614 euro för hela perioden 2008-2010 under
förutsättning att projektet beviljas. Detta finansieras av medel som tidigare varit avsatta till Almi
projekt.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 245
Norrlandstingens regionförbund: Verksamhetsplan 2008-2010 och budgetramar 2008
(LS 1151/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Norrlandstingens Regionförbund har inkommit med begäran om bidrag för verksamheten 2008 i
enlighet med beslut i förbundsordningen och enligt beslut i Förbundsdirektionen. I begäran
redovisas också verksamhetsplan för 2008-2010.
Jämtlands läns landstings andel av bidraget uppgår till 572 000 kr till Förbundsverksamheten och
332 000 kr till Visare Norr, totalt begärs 904 000 kr. Anslag är beaktat i tilldelade medel i
Landstingsplan 2008.
BESLUTSUNDERLAG
Norrlandstingens Regionförbunds begäran om bidrag för verksamheten 2008 samt
verksamhetsplanen för 2008-2010.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget beviljar Norrlandstingens Regionförbund anslag för 2008 med 904 000 kr.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 246
Revisorernas granskning av T4 ekonomirutiner (LS 1237/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets förtroendevalda revisorer har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
uppdraget att granska T4 ekonomirutiner.
Revisionsfrågan var: Är den interna kontrollen och ändamålsenligheten i produktionsredovisningen och ekonomirutinerna i det tandvårdsadministrativa systemet T4 tillfredsställande?
I uppdraget ingick att följa upp iakttagelser och åtgärder med anledning av revisorernas granskning
av T4:s ekonomirutiner år 2003 (revisionsrapport Granskning av intern kontroll av
ekonomirutiner i tandvårdssystemet T4 ).
Revisionens sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att förbättringar har skett
jämfört med 2003 års granskning men att den interna kontrollen och ändamålsenligheten i
produktionsredovisningen och ekonomirutinerna i T4 kan utvecklas. I rapporten lämnas förslag på
åtgärder för att ytterligare stärka intern kontroll och ändamålsenlighet.
Biträdande landstingsdirektör och berörda tjänstemän inom verksamhetsområde Folktandvård och
ledningsstab ekonomi har den 3 december 2007 träffat granskande revisor tillsammans med
landstingets revisionskontor för genomgång av rapporten.
BESLUTSUNDERLAG
Missiv och revisionsrapport T4 ekonomirutiner
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att vidta erforderliga åtgärder avseende T4 ekonomirutiner.
Översynen ska beakta de iakttagelser och förslag som granskningsrapporten presenterar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 247
Revisorernas granskning av landstingets momshantering (LS 1238/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets förtroendevalda revisorer har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
uppdraget att granska landstingets momsrutiner. Granskningen har omfattat rutin för ansökan om
särskild ersättning som kompensation för dold moms i köpt vård samt momshanteringen vid JILU
och Kulturförvaltningen.
Revisionens sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att landstingets
momshantering kan effektiviseras och även behöver ses över för att landstinget inte skall riskera att
drabbas av onödiga räntekostnader och skattetillägg.
Rutinbeskrivning och anvisning avseende moms för köpt vård saknas.
Arbetet med att ta fram underlag för ansökan om särskild ersättning kan effektiviseras.
Det finns brister i hur ingående moms hanteras. Skriftliga rutinbeskrivningar saknas och
personalen har inte fått adekvat utbildning för att förstå de olika momsredovisningssystemen
och landstingets roll såsom skattskyldig till mervärdesskatt.
Den handläggande personalens kunskap om lagstadgade begränsningar i avdragsrätten för
ingående moms vid personbilsleasing, representation, stadigvarande bostad mm behöver
förbättras.
Biträdande landstingsdirektör och berörda tjänstemän inom ledningsstab ekonomi träffar den 17
december 2007 granskande revisor tillsammans med landstingets revisionskontor för genomgång av
rapporten.
BESLUTSUNDERLAG
Missiv och revisionsrapport landstingets momshantering
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att vidta erforderliga åtgärder avseende landstingets
momshantering. Översynen ska beakta de iakttagelser och förslag som granskningsrapporten
presenterar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 248
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Anmälan av inkomna handlingar (LS/49/2007)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 249
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.
§ 250
Revidering av landstingsstyrelsens och landstingsdirektörens uppdrag till verksamhetsområdena Akut, Medicin, RHR och Ortopedi samt uppdrag till landstingsdirektörens stab
(LS 714/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 24 oktober 2007, § 194, att fastställa
uppdragen till landstingets verksamhetsområden.
Verksamhetsområdena Medicin, Akutvård, RHR och Ortopedi visar i månadsuppföljningarna
under hösten underskott i sin verksamhet.Av denna anledning har verksamhetsområdena inkommit
med konsekvensanalyser av tilldelade budgetramar för 2008 och förslag till åtgärder. De föreslagna
åtgärderna gör inte att verksamheternas uppdrag och ekonomi balanserar. I dokumentet Revidering
av uppdrag till verksamhetsområden gås konsekvensanalyserna igenom och landstingsdirektörens
förslag till hantering av obalanserna presenteras.
Verksamhetsområde Medicin prognostiserar för år 2007 ett underskott om c:a 17 000 tkr.
Landstingsdirektörens bedömning är att verksamhetsområdet fortfarande har en resursbrist på
7 200 tkr, under förutsättning att prognostiserat resultat blir faktiskt utfall för år 2007 och att inga
större förändringar inträffar i verksamheten år 2008 jämfört med år 2007. Verksamhetsområdet får
ej genomföra föreslagna utbudsbegränsingar. Verksamhetsområdet föreslås få ett ytterligare
tilläggsanslag med preliminärt 5 000 tkr.
Verksamhetsområde Akutvård lämnar en prognos för år 2007 med ett underskott om c:a 11 400
tkr. Landstingsdirektörens bedömning är därmed att verksamhetsområdet har en resursbrist på 11
400 tkr., under förutsättning att prognostiserat resultat blir faktiskt utfall för år 2007 och att inga
större förändringar inträffar i verksamheten år 2008 jämfört med år 2007. Förslaget enligt alternativ
ett när det gäller ambulansverksamheten i Strömsunds kommun genomförs. Förslaget ger den
minsta påverkan på medborgarna och standarden på ambulansverksamheten blir lika som i andra av
länets kommuner. Detta ger en kostnadssänkning för området med 3 700 tkr. Landstingsdirektören
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föreslår en ytterligare omdisponering om preliminärt 6 000 tkr (varav 2 000 tkr för finansiera en
operationsvolym om 9 000 timmar).
Verksamhetsområde RHR lämnar en prognos för år 2007 med ett underskott om c:a 11 200 tkr.
Landstingsdirektörens bedömning är att verksamhetsområdet har en resursbrist på 8 000 tkr, under
förutsättning att prognostiserat resultat blir faktiskt utfall för år 2007 och att inga större förändringar inträffar i verksamheten år 2008 jämfört med år 2007. Föreslagna åtgärder för när det
gäller personalreducering och minskat utbud i riks- och regionsjukvård (smärtpatienter) utan
försämring av vårdkvalitet genomförs. Detta ger en kostnadssänkning för området med 2 500 tkr.
Landstingsdirektören föreslår en ytterligare omdisponering om preliminärt 4 500 tkr.
Verksamhetsområde Ortopedi lämnar en prognos för år 2007 med ett underskott om c:a 14 000 tkr
(inkl köpt vård). Landstingsdirektörens bedömning är att verksamhetsområdet har en kraftig
resursbrist (ungefär 4 200 tkr i ortopedens verksamhet exklusive köpt vård) under förutsättning att
prognostiserat resultat blir faktiskt utfall för år 2007 och att inga större förändringar inträffar i
verksamheten år 2008 jämfört med år 2007.
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 24 oktober fattades inget beslut om något uppdrag till
landstingsdirektören med staber. Detta uppdrag överlämnas nu till landstingsstyrelsen för beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Revidering av uppdrag till verksamhetsområden
Uppdrag till landstingsdirektör med staber, inklusive Rett center och Smittskydd och Vårdhygien.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Omstrukturering av ambulanssjukvården i Strömsunds kommun får ske enligt alternativ 1 i
verksamhetsområde Akutvårds bedömning.
2. Verksamhetsområde Medicin tilldelas ett tilläggsanslag med preliminärt 5 000 tkr.
tilläggsanslaget finansieras ur anslaget till styrelsens förfogande i motsedda kostnader.
3. Verksamhetsområde Akutvård tilldelas ett tilläggsanslag med preliminärt 6 000 tkr.
tilläggsanslaget finansieras ur anslaget till styrelsens förfogande i motsedda kostnader.
4. Verksamhetsområde RHR tilldelas ett tilläggsanslag med preliminärt 4 500 tkr. tilläggsanslaget
finansieras ur anslaget till styrelsens förfogande i motsedda kostnader.
5. Verksamhetsområde Ortopedi tilldelas ett tilläggsanslag med preliminärt 4 200 tkr.
tilläggsanslaget finansieras ur anslaget till styrelsens förfogande i motsedda kostnader.
6. De preliminära tilläggsanslagens Definitiva belopp fastställs efter 2007 års bokslut, vid
landstingsstyrelsens sammanträde i februari.
YRKANDEN
Harriet Jorderud yrkar:
1. Förslaget enligt alternativ 2 genomförs när det gäller ambulansverksamheten i Strömsunds
kommun.
2. Följande tillägg:
Till verksamhetsområdet uppdras att ta upp diskussioner med Norra Jämtlands räddningstjänstförbund om möjligheterna att utveckla IVPA i området. Kontakter är tagna med ambulansjukJusterandes sign
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vården i landstingen i Västernorrland och Västerbotten om att den gränslösa dirigeringen av
ambulanser i området fortsätter att gälla. Utföraren i Västerbotten uttalar vidare att de gärna utökar
sitt samarbete med Jämtlands läns landsting. Den slutliga placeringen av den nya dagambulansen
avgörs av verksamhetområdet för att den skall placeras där en gör mest nytta i kommunen,
exempelvis i Strömsund eller Hoting. Detta ger en kostnadssänkning för området med 3 100 tkr.
Landstingsdirektören föreslår en ytterligare omdisponering om preliminär 6 600 tkr (varav 2000 tkr
för att finansiera en operationsvolym om 9 000 timmar).
Marianne Larm-Svensson yrkar:
1. Punkt 1 i landstingsdirektörens förslag skall behandlas av landstingsfullmäktige. Om inte detta
yrkande bifalles yrkas avslag på punkt 1.
2. Punkt 3 ändras: Tilläggsanslag 9 700 tkr med finansiering från motsedda kostnader.
Thomas Hägg och Jan-Olof Dahlin yrkar att ärendet ska avgöras av landstingsstyrelsen vid dagens
sammanträde.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons yrkande om att punkt 1 ska beslutas
av landstingsfullmäktige och finner yrkandet avslaget.
VOTERING
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet ska behandlas
vid dagens sammanträde röstar ja , den som bifaller Marianne Larm-Svensson yrkande röstar
nej . Vid voteringen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. (Se bif voteringsprotokoll).
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons yrkande om avslag på punkt 1 och
finner yrkandet avslaget. Med detta faller Marianne Larm-Svenssons yrkande om tilläggsanslag.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 1 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på punkterna 2 - 6 i landstingsdirektörens förslag och finner dessa
antagna.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Omstrukturering av ambulanssjukvården i Strömsunds kommun får ske enligt alternativ 2 i
verksamhetsområde Akutvårds bedömning. Verksamhetsförändringen följs av verksamhetsområdet och återrapporteras till landstingsstyrelsen vid delårsbokslut och årsbokslut för 2008.
Den slutliga placeringen av den nya dagambulansen avgörs av verksamhetsområdet för att den skall
placeras där den gör mest nytta i kommunen, exempelvis i Strömsund eller Hoting.
2. Uppdrag till verksamhetsområde Akutvård att ta upp diskussioner med Norra Jämtlands
räddningstjänstförbund om möjligheterna att utveckla IVPA i området.
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3. Verksamhetsområde Medicin tilldelas ett tilläggsanslag med preliminärt 5 000 tkr. tilläggsanslaget
finansieras ur anslaget till styrelsens förfogande i motsedda kostnader
4. Verksamhetsområde Akutvård tilldelas ett tilläggsanslag med preliminärt 6 600 tkr.
tilläggsanslaget finansieras ur anslaget till styrelsens förfogande i motsedda kostnader
5. Verksamhetsområde RHR tilldelas ett tilläggsanslag med preliminärt 4 500 tkr. tilläggsanslaget
finansieras ur anslaget till styrelsens förfogande i motsedda kostnader
6. Verksamhetsområde Ortopedi tilldelas ett tilläggsanslag med preliminärt 4 200 tkr.
Tilläggsanslaget finansieras ur anslaget till styrelsens förfogande i motsedda kostnader
7. De preliminära tilläggsanslagens Definitiva belopp fastställs efter 2007 års bokslut, vid
landstingsstyrelsens sammanträde i februari.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Bernt Söderman, Lise
Hjemgaard-Svensson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för Marianne LarmSvenssons yrkande.
§ 251
Naturbruksprogrammet - lokal inriktning skogsmaskinreparatör (LS 1407/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Länets naturresursbaserade näringar upplever för närvarande en gynnsam period, beroende på
förändringar i omvärlden, en ändrad energisituation och ökande råvarupriser. Samtidigt står
naturresursnäringen inför ökat kompetensbehov och en period av pensionsavgångar vilket ger
rekryteringsbehov av personer med specialiserad och aktuell kompetens.
För att möta behoven i skogsbruket, och för att möta behoven hos näringar som arbetar med att
utveckla och skapa värden från länets naturresurser är det motiverat att landstinget anpassar
utbildningsutbudet inom naturbruksområdet.
Skogsnäringen har till Åsbygdens Naturbruksgymnasium fört fram behovet av skogsmaskinförare
men framförallt allt behovet av utbildade skogsmaskinreparatörer (fältmontörer). Skolan har fått
förfrågan om möjligheter finns starta en utbildning inom Naturbruksprogrammet till skogsmaskinreparatör.
BESLUTSUNDERLAG
Kursplaner för Naturbruksprogrammet och för lokal inriktning skogsmaskinreparatör
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Uppdrag till Åsbygdens naturbruksgymnasium att inrätta en lokal inriktning mot
skogsmaskinreparatör inom Naturbruksprogrammet hösten 2008.
2. Utbildningen integreras i andra varianter på naturbruksprogrammet och ersättning för
utbildningen debiteras respektive kommun i enlighet med tidigare fattade beslut rörande
naturbruksutbildningens finansiering.
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YRKANDE
Lena Bäckelin yrkar följande tillägg: Utbildningen kommer att planeras i samråd med Jämtlands
läns gymnasieförbund och länets kommuner .
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Lena Bäckelins yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Uppdrag till Åsbygdens naturbruksgymnasium att inrätta en lokal inriktning mot
skogsmaskinreparatör inom Naturbruksprogrammet hösten 2008.
2. Utbildningen integreras i andra varianter på naturbruksprogrammet och ersättning för
utbildningen debiteras respektive kommun i enlighet med tidigare fattade beslut rörande
naturbruksutbildningens finansiering.
3. Utbildningen kommer att planeras i samråd med Jämtlands läns gymnasieförbund och länets
kommuner.
Ärende till landstingsfullmäktige
§ 252
Justering av tandvårdstaxa (LS 1296/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Ett riksdagsbeslut om att införa ett nytt statligt stöd för tandvård kommer att tas under senare
delen av våren 2008. Detta beslut innebär att bland annat att referenspriser för tandvård införs som
kommer att ligga till grund för beräkningen av tandvårdsersättningen inom skyddet för höga
kostnader och ska fungera som jämförelsepriser för patienten. Det nya tandvårdsstödet ska träda i
kraft 2008-07-01.
Enligt beslut i landstingsstyrelsen LS/1051:1/2005 ska tandvårdstaxan årligen fastställas att gälla
första april till sista mars. Med tanke på de stora förändringar som kommer att ske gällande
prislistans utformning bör 2008 års justering av tandvårdstaxan senareläggas. Ändringar av
tandvårdstaxan kräver mycket arbete med bland annat uppdatering av tandvårdssystemet.
Genom att senarelägga taxejusteringen behöver inte allt arbete göras två gånger inom en kort
period vilket spar tid och resurser.
Tandvårdstaxan ska enligt landstingsplanen 2008-2010 höjas med 2,3 % från första april. Eftersom
hela systemet ses över och referenspriser införs samt att datum för höjningen senareläggs föreslås
att frågan om nivå för taxejusteringen tas upp till nytt beslut under våren 2008.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige
1. Tidigare beslutat datum för justering av tandvårdstaxan 2008 senareläggs.
2. Tidigare beslutat höjning med 2,3 % omprövas under våren 2008.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 253
Information
18 december
Landstingets patientsäkerhetsarbete samt information från patientnämnden
(Margareta Kohrtz, Inger Lindholm)
Rapport från genomförd genomlysning av psykiatrin (Karin Strandberg Nöjd)
Information från ITPS (Brita Saxton, Birger Ekerlid, Peter Vikström, Håkan Gadd)
Genusprojekt på föräldra- och barnhälsovården (Emma Knutsson)
Atec - lokalbehov i anslutning till Certus (Gunnar Bergström)
Rapport från MittNordenkommittén (Björn Sandal)
Information från finsam Östersund (Alvi Berglund, Helena Dahlin)
Information från Jämtlans läns museum ( Henrik Zip Sane)
§ 254
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året och önskar samtliga en God Jul
och ett Gott Nytt År.
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