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§ 1 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 21 utgår.
2. Som extra ärenden tas upp:
- Överenskommelse om inriktning för regionbildning i Norrland
- Motion från Bernt Söderman (c) om att säkra kontakten mellan ambulans och specialist
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 2 Information från utskotten
Personalpolitiska utskottet
Utskottet har informerats om den kommande lönerörelsen. Löneutfallet kommer att rapporteras
till styrelsen.
Ett strategidokument håller på att utarbetas för ansökan om medel ur strukturfond till Hälsooch vårdcollege.
Ekonomiutskottet
Budgetarbetet för 2009 pågår. Speciella frågor som har diskuterats är avgifter, pensionsavsättning,
investeringar och kapitering med anledning av ny organisation för primärvården. Beredningarna får
lämna sina synpunkter före den 13 februari.

§ 3 Landstingsdirektörens rapport
Preliminärt ekonomiskt resultat 2007
Resultatet för det ekonomiska utfallet är totalt 44,3 mkr. Kostnadsutvecklingen har varit låg.
Nio områden visar plusresultat och tio områden minusresultat.
Struktur specialiserad vård
Fortsättning efter Översyn av huvudorganisation maj 2007
- Revidering av ledningsorganisation
- Ett verksamhetsområde opererade specialister
- Inriktning funktionssamordning aug 2007
- Ingen organisationsförändring inom den specialiserade sjukvården
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- Formaliserade samordningsuppdrag, t ex operation-resursutnyttjande, palliativ vård
- Decentraliserad läkarutbildning
- Regionförstoring
- 3 byten av verksamhetsområdeschefer
Hypotermi
Ett kunskapscentrum för kyla för Europas behov startade i Östersund 2004/05. Projektet har
finansierats av landstinget. 654 000 kr har erhållits i projektmedel från strukturfonderna.. Den totala
kostnaden för åren 2004 - 2007 har varit 1 817 100 kronor. Två vetenskapliga rapporter har
utarbetats. För närvarande saknas resurser och engagemang för att aktivt driva en fortsättning av
projektet. Det planeras för en konferens kring arbete i kyla och vibrationseffekter i januari 2009
tillsammans med Yrkesmedicin i Sundsvall.
Uppdrag 2008
Landstingsdirektörens och landstingsstyrelsens uppdrag till verksamhetsområdena har
undertecknats av de flesta områdescheferna.
Norrlandstingens regionförbund
Aktuella frågor:
Regionbildning
Nationella hjärtriktlinjer
PCI i Sundsvall
Decentraliserade läkarutbildning
Årsredovisning 2007
Årsplan 2008
Rapport om speciallivsmedel
Övrig information
- Storsjögläntan kräver mer resurser p g a ökat antal patienter
- Brist på dietistresurser i länet
- Mäta för att leda, 3 st förändringsagenter utbildas
- Landstingsdirektören m fl ska delta i internationell konferens i Paris om säkerhet i sjukvården
- Rapport från Socialstyrelsen om hur landstingen klarar vårdgarantin och tillgängligheten
- En läkare som sagts upp från Östersunds sjukhus kräver landstinget på 20 000 kronor i skadestånd
för kränkning p g a förtal
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§ 4 Ansökan om bidrag till pollenrapportering i Jämtland säsongen 2008
(LS/1218/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
I ett samarbetsprojekt under pollensäsongerna 2006 och 2007 har Naturhistoriska Riksmuseet och
Pollenlaboratoriet i Umeå drivit ett pilotprojekt, pollenrapportering riktad till pollenallergiker i
Jämtland (Östersund med 6-8 mils radie)
Pollenmätningar sker idag i kustregionerna i Norrbottens, Västerbottens samt Västernorrlands län
och delfinansieras av respektive landsting.
Projektgruppen ansöker om 50 000 kronor i bidrag från Jämtlands läns landsting för att kunna ge en
daglig pollenprognos riktad till pollenallergiker i Jämtland under säsongen 2008.
Specialistläkare Maria Håkansson, lungmedicin, har lämnat följande yttrande.
Pollenprognoser kan fylla en funktion och kan ge viktig information i vissa fall men för flertalet av
länets patienter är nyttan mera tveksam. Rådet till alla allergiker är att medicinera regelbundet och
starta tidigt med behandlingen. För allergiker som ska resa i Sverige under pollensäsongen kan
pollenprognoserna vara av stort värde eftersom halterna varierar stort mellan olika landsdelar.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan om medel för pollenrapportering.
Yttrande från verksamhetsområde medicin.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen beviljar Pollenlaboratoriet i Umeå AB 50 000 kronor exklusive moms för att
tillhandahålla daglig pollenprognos riktad till pollenallergiker i Jämtland under säsongen 2008.
2. Medel tas från särskilda miljöåtgärder reserverade 2008.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 5 Namnändring för Stiftelsen Jämtlands läns museum till Stiftelsen Jamtli
(LS/1324/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Stiftelsen Jämtlands läns museum föreslår genom en skrivelse ett namnbyte till Stiftelsen Jamtli.
Styrelsen för museet har vid sammanträde den 3 december 2007 diskuterat namnbytet och
rekommenderar stiftarna, Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting, Heimbygda och Jämtlands
läns konstförening att besluta om att godkänna förändring av stiftelsens stadgar angående själva
Justerandes sign
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namnet på stiftelsen.

Syftet med namnändringen är att i samförstånd med huvudmannadirektiv och strategiplan förstärka
museets varumärke. Ordet stiftelse måste ingå i det officiella namnet enligt bestämmelserna i lagen
om stiftelser. I det dagliga talet vill benämningen efter den formella namnändringen vara Jamtli för
alla verksamhet.
Länskulturen har inget att erinra mot namnbytet då det förstärker varumärket Jamtli och ej påverkar
det regionala uppdraget. I enlighet med gällande samarbetsavtal har beredning av ärendet skett i
samråd med Östersunds kommun som inte har något att erinra mot namnändringen.
BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från Jämtlands läns museum
Tjänstemannaskrivelse från Länskulturen
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Namnändring från Stiftelsen Jämtlands läns museum till Stiftelsen Jamtli godkänns.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 6 Upphandling av viss ortopedi för medverkan till fortsatt utveckling av
Vintersportcentrum (LS/71/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
I landstingsplanen för år 2007-2009 finns angivet att landstinget genom upphandling av viss
ortopedi och allmänmedicin skulle kunna medverka till utvecklingen av Vintersportcentrum.
Målsättningen är att komplettera Vintersportcentrum till en så komplett enhet som möjligt något som kan skapa internationell lyskraft och synliggöra länet i Europa. Det krävs särskilt att
idrottsrörelsen, Mittuniversitetet, Östersunds kommun, landstinget och privata näringslivet
samverkar för att nå denna målbild.
Landstingsfullmäktige beslöt redan 1999-06-17 att inför budget år 2000 ange att i uppbyggandet av
det som i tillväxtavtal benämns Vintersportcentrum ska landstinget aktivt medverka. Landstingets
del skall vara att utveckla en internationellt erkänd kompetens inom specialistområden som kan
härröras till vintersportskador . Allt från akut omhändertagande, planerad verksamhet till
rehabilitering och forskning inom området.
Inom verksamhetsområde primärvård har det under år 2007 bildats en livsstilsenhet, där den
allmänmedicinska mottagningen bör ingå. Denna del omfattas således inte av den planerade
upphandlingen. Finansieringen av den allmänmedicinska mottagningen sker delvis av nedan angivna
medel.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
6(23)

Protokoll
Datum: 2008-02-06

Landstingsstyrelsen

Den ortopediska kirurgin som skall upphandlas har fokus på artroskopisk kirurgi (knäskador/
sjukdomar) som kan utföras i öppen vård. Denna del av verksamheten flyttas dels från
verksamhetsområde ortopedi och dels från en privatpraktik som reducerat sin verksamhet.
Verksamhetsområde ortopedi får istället överta andra operationer samt besök som tidigare skett vid
en privatpraktik inom ortopedi.
Två mkr har avsatts i särskilda medel för att tillsammans med medel inom området privata
vårdgivare finansiera verksamheten. Detta skulle gälla under förutsättning att regelverket för privata
etableringar inte förändrades. Något riksdagsbeslut om ändring vad avser rätt till ersättningsetablering har inte fattats ännu, vilket innebär att det i den upphandling som föreslås finns två
ekonomiska nivåer angivna vad avser upphandlingens volym. Den lägre nivån gäller om nuvarande
privatpraktik i ortopedi fortsätter arbeta, eller beslutar att överlåta till annan vårdgivare än den som
antas i upphandlingen i det fall lagen om läkarvårdsersättning ändras.
Målsättningen är att bidra till att skapa tillväxt i länet. Detta ligger i linje med att landstinget ska
medverka i Länsstyrelsens omställningsarbete, bl a med nya privata arbetstillfällen inom området
Hälsa.
Ett förfrågnings-/upphandlingsunderlag för upphandlingen har upprättats i samarbete mellan
ledningsstab avtal och område ortopedi. Samarbete har skett med verksamhets- områdeschefen
för primärvård.
BESLUTSUNDERLAG
PM ang Friskvård, Idrottsmedicin och Ortopedi
Anbudshandlingar
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Upphandling av driftsentreprenad för en specialistmottagning i ortopedi skall ske
enligt upprättat förfrågningsunderlag.
2. Medel avsatta i motsedda utgifter överförs till anslaget för privata vårdgivare och
till primärvården som tilläggsersättning till allmänmedicinsk mottagning i anslutning
till Vintersportcentrum. Medlen fördelas med en (1)mkr vardera i samband med
driftstart för respektive verksamhet.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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§ 7 Utseende av ledamot i styrgrupp för Nationellt vintersportcentrum
(LS/1389/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har erbjudits att utse en representant till styrgruppen för Nationellt Vintersportcentrum
(NVSC). Efter att namnförslagen kommit in fastställs styrgruppens sammansättning av rektor vid
Mittuniversitetet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att utse ledamot i styrgruppen.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 8 Anmälan av inkomna handlingar till styrelsen (LS/61/2008)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.

§ 9 Överenskommelse om inriktning för regionbildning i Norrland
(LS 140/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid möte 2008-01-30 i Sundsvall kom en majoritet av den politikergrupp som arbetat med
regionbildningsfrågan överens om att arbetet skulle fortsätta i syfte att inge ansökan till regeringen
under våren 2008. Överenskommelsen innebär att Jämtland och delar av Västernorrland bildar en
region och att Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland bildar en region. Ansökan om
att få bilda regioner görs av landstingen.
För att en ansökan ska kunna behandlas av landstingsfullmäktige måste underlag tas fram och
förslag till ansökan upprättas. Det kräver naturligtvis att landstingets förvaltningsorganisation tas i
anspråk för detta.
Med hänsyn till frågans dignitet bör landstingsstyrelsen besluta att ett förslag till ansökan skall
utarbetas och ge landstingsdirektören i uppdrag att ställa resurser till förfogande för detta.
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BESLUTSUNDERLAG
Överenskommelse om regionbildning 2008-01-30
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Förslag till ansökan om regionbildning utarbetas.

2. Uppdrag till landstingsdirektören att ställa resurser till förfogande för att arbeta med att upprätta
ansökan om regionbildning med erforderliga underlag och konsekvensbeskrivningar.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar avslag på förslaget.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Jan-Olof Dahlins
avslagsyrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Jan-Olof Dahlin lämnar en reservation med följande lydelse:
Miljöpartiet anser att alternativet till en regionkommun bestående av Jämtlands län (eventuellt delar
av Jämtlands län) och delar av Västernorrlands län inte kan anses vara en acceptabel regionkommunindelning. Rent administrativt och samordningsmässigt innebär det enligt oss en
komplicerad strukturell ordning i förhållande till en rad olika verksamheter. Med den syn som råder
vore ett första steg att ansöka om att Jämtlands län får bli en regionkommun med samma
geografiska område som idag.

§ 10 Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen (LS/60/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2006-12-18,
§ 242, ska beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens
nästa sammanträde.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättade förteckning noteras till protokollet.

Ärenden till landstingsfullmäktige

§ 11 Samordning av samhällsbetalda resor (LS/404/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid sitt sammanträde i november 2007, § 209, beslutade landstingsfullmäktige om samarbetsavtal
och uppdragsavtal m.m. angående samordning av samhällsbetalda resor.
I beslutet ingick även ett uppdrag till landstingsstyrelsen att se över regelverket för samordning av
samhällsbetalda resor, genomföra tidigare beslut om förenklad hantering att bifoga bussbiljett vid
kallelse till vård (LS 477/2006), andra av fullmäktige principiellt viktiga beslut vägs in i översynen
(bl.a. LS/1022/2003) samt att översynen redovisas till landstingsfullmäktige i februari 2008.
Vid sitt sammanträde i oktober 2007, § 167, beslutade landstingsfullmäktige om ett sjuktransportsamarbete inom Norrlandstingens regionförbund med bl.a. ett gemensamt regelverk för
sjukresor inom Norrlandstingen. Det nya regelverket skall börja tillämpas fr.o.m. 2008-10-01. I det
nya regelverket ingår bl.a. en överenskommelse om att vid sjukresor med buss, där kostnaden för
enkel resa överstiger 60 kr, ska resenären inte betala någon egenavgift.
För att uppnå en så likartad tolkning som möjligt av regelverket har sjukresecheferna inom
norrlandslandstingen påbörjat ett gemensamt arbete med att ta fram tillämpningsanvisningar om
detta. Även om målsättningen är att ha en likartad regeltolkning så finns möjlighet till lokala
olikheter mellan de olika landstingen. Arbetet med tillämpningsanvisningar beräknas vara klart under
våren 2008.
För Jämtlands läns landsting innebär det att tidigare av fullmäktige fattade beslut i principiellt viktiga
frågor kommer att vägas in i tillämpningsanvisningarna såvida de inte strider mot det nya
gemensamma regelverket.
Beträffande beslut i landstingsfullmäktige oktober 2006 § 146, om att uppdra till länstrafiken att i
samråd med landstingets reseservice ta fram rutiner för ett enkelt sätt att distribuera biljetter till
bussresenärer , kan sägas att det arbetet pågår och målsättningen är att det ska vara klart när det nya
regelverket träder i kraft den 2008-10-01.
För övrigt kan nämnas om beslutet som togs i landstingsfullmäktige i april 2005 § 68 (LS/
1022/2003) att utreda vad kostnaden skulle bli om alla som har färdtjänst får sjukresa utan ny
prövning:
Utredningen är gjord och nytt beslut togs i landstingsfullmäktige april 2006 § 66 (LS/1115/2005).
Beslutet blev att reglerna för rätt till sjukresa ändras så att den som har tillstånd till kommunal
färdtjänst erbjuds sjukresa utan ytterligare prövning i de fall man är berättigad till sjukresa enligt
landstingets regler för sjukresa. Beslutet är genomfört.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Ovanstående redovisning om översyn av regler för samordning av samhällsbetalda resor godkänns
och noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 12 Samordning av verksamheterna i Almi Företagspartner Jämtland AB och
Almi Företagspartner Västernorrland AB(LS/1265/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting, Landstinget Västernorrland och ALMI Företagspartner AB har i en
avsiktsförklaring gjort bedömningen att verksamheten i regionbolagen kan stärkas och effektiviseras
genom en samordning. Verksamheten som idag bedrivs i de två länsbolagen ska överföras i ett
samägt Almi Företagspartner Mitt AB där ALMI Företagspartner AB äger 51 % och landstingen i
Jämtland och Västernorrland 24,5 % vardera. Underlag till samordningen har tagits fram med
sakstöd från staben för regional utveckling.
BESLUTSUNDERLAG
Avsiktsförklaring avseende samordning av verksamheterna i Almi Företagspartner Jämtland AB och
Almi Företagspartner Västernorrland AB
Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Mitt AB
Bolagsordning
Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Mitt AB
FÖRSLAG FRÅN DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGEN
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
1. Förslag till samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Mitt AB antas.
2. Förslag till bolagsordning för ALMI Företagspartner Mitt AB antas.
3. Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Mitt AB antas.
4. Jämtlands läns landstings årliga ägaranslag tillfaller Almi Företagspartner Mitt AB samtidigt som
verksamheten i Almi Företagspartner Västernorrland AB överförs till Almi Företagspartner Mitt AB.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 13 Tilläggsanslag till Almi Företagspartner AB (LS/58/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Verksamheten som idag bedrivs i två länsbolag föreslås i särskilt ärende överföras i ett samägt
Almi Företagspartner Mitt AB där moderbolaget ALMI Företagspartner AB äger 51 % och
landstinget i Jämtland och Västernorrland 24,5 % vardera.
För 2008 beräknas den totala budgeten för Almi Mitt uppgå till 21,8 mkr, kostnaden för
moderbolagets andel (51 %) uppgår till 11,1 mkr. Kostnaden för landstinget i Jämtland och
Västernorrland blir totalt 10,7 mkr. Med en andel på 24,5 % för vardera landsting blir
kostnaden 5,35 mkr per landsting.
Det nya bolaget Almi Företagspartner Mitt AB beräknas komma igång fr.o.m. andra kvartalet
2008. Jämtlands läns landstings kostnad för Almi blir därför 5,25 mkr för 2008. För att klara
detta behövs en budget på ytterligare 0,65 mkr för innevarande år. eftersom det avsatts har 4,6
mkr till Almi Företagspartner AB i den fastställda budgeten för Jämtlands läns landsting 2008.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Almi Företagspartner AB beviljas ytterligare 0,65 mkr för 2008 i samband med att verksamheten
överförs i ett samägt Almi Företagspartner Mitt AB.
2. Kostnaderna belastar resultatet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 14 Konsortialavtal och bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB
(LS/65/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2007 att ge landstingsstyrelsen i
uppdrag dels att tillsammans med de kommuner, som avser att delta i samordning av
Justerandes sign

Justerandes sign
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samhällsbetalda resor, arbeta fram förslag till samarbetsavtal mellan landstinget och berörda
kommuner, dels att utarbeta ett uppdragsavtal mellan dessa parter och Länstrafiken för att verkställa
beslutet.
Samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av samhällsbetalda resor fastställdes av
landstingsfullmäktige i november 2007.
Konsortialavtal och Bolagsordning för Länstrafiken i Jämtland AB har justerats för att
överensstämma med de beslut som landstingsfullmäktige har tagit om samhällsbetalda resor.
BESLUTSUNDERLAG
Konsortialavtal 2008 för Länstrafiken i Jämtland AB
Bolagsordning 2008 för Länstrafiken i Jämtland AB
Samarbetsavtal samhällsbetalda resor
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderat förslag till konsortialavtal och bolagsordning för Länstrafiken i Jämtland AB fastställs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 15 Ägardirektiv och ombudsanvisningar för Länstrafiken i Jämtlands län AB
och Landstingsbostäder AB 200 (LS/1374/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen ska årligen se över landstingets ägardirektiv och
anvisningar till ombud. Beredningen har med sakstöd från staben för regional utveckling sett över
ägardirektiven för Landstingsbostäder AB samt i samverkan med kommunerna ägardirektiven för
Länstrafiken i Jämtlands län AB.
BESLUTSUNDERLAG
Ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtland AB
FÖRSLAG FRÅN DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGEN
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
1. Ägardirektiven för Landstingsbostäder AB ändras inte.
Justerandes sign
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2. Ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB för år 2008 antas med av beredningen antagna
ändringar.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Beredningens förslag att inte ändra ägardirektiven för Landstingsbostäder AB tillstyrks.
2. Ägardirektiven för Länstrafiken i Jämtland AB justeras i enlighet med beslut tagna av
ägarsamrådet vid sammanträde med Rådet för regional utveckling 2008-01-21.
YRKANDE
Monalisa Norrman yrkar en ny punkt med följande lydelse:
Uppdrag till landstingsdirektören att landstingets representanter i den gemensamma samrådsgruppen för den särskilda kollektivtrafiken förhandlar kvalitetskrav för densamma. Målvärde för
kundnöjdhet bör fastställas till minst 92% vilket motsvarar rikssnittt för 2007.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Beredningens förslag att inte ändra ägardirektiven för Landstingsbostäder AB tillstyrks.
2. Ägardirektiven för Länstrafiken i Jämtland AB justeras i enlighet med beslut tagna av
ägarsamrådet vid sammanträde med Rådet för regional utveckling 2008-01-21.
3. Uppdrag till landstingsdirektören att landstingets representanter i den gemensamma
samrådsgruppen för den särskilda kollektivtrafiken förhandlar kvalitetskrav för densamma.
Målvärde för kundnöjdhet bör fastställas till minst 92% vilket motsvarar rikssnittt för 2007.
PROTOKOLLSANTECKNING
Harriet Jorderud antecknar till protokollet: Andra meningen under punkt 4 Verksamhetsmål ska ha
följande lydelse: Intäktsfinansieringsgraden skall uppgå till minst 55 %, statstrafiken exkluderad.

§ 16 Ökning av LÖF:s solvenskapital (LS/1326/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Styrelsen för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har föreslagit att bolagets solvenskapital
skall ökas med 100 miljoner kronor. Ökningen skall ske genom ett ovillkorat kapitaltillskott från
bolagets ägare. Jämtlands läns landstings andel av tillskottet uppgår till 1 404 000 kronor. Bolaget har
Justerandes sign
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enligt försäkringsavtalen med landstingen rätt att fakturera tilläggspremie under löpande försäkringsperiod. Lösningen med kapitaltillskott är mer ekonomiskt fördelaktig för bolaget.
BESLUTSUNDERLAG
Brev från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 2007-12-04.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting lämnar ett ovillkorat kapitaltillskott till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag på 1 404 000 kronor.
2. Kostnaden belastar 2007 års resultat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 17 Handlingsplan för jämlikhet för förtroendevalda (LS/1143/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktige beslutade 2004 om en handlingsplan för jämlikhet för förtroendevalda. Demokrati- och
länsutvecklingsberedningen har haft ansvar att verkställa uppgifterna i handlingsplanen.
Efter tre års arbete med handlingsplanen ser beredningen att insatsen inte står i proportion till
resultatet.
Beredningen anser att det inte är effektivt att undersöka hur jämlikheten ser ut varje år. Jämlikheten
för de förtroendevalda ändras inte på så kort tid som ett år. Det är rimligt att studera hur det ser ut
efter ett år i mandatperioden. Om resultatet leder till ändringar för att förstärka jämlikheten bör en
utvärdering ske under slutet av mandatperioden. På detta sätt hinner ledamöterna skaffa sig
erfarenheter om hur det är att vara ledamot i landstinget innan de svarar på frågor om hur det är.
En annan uppgift som behöver förändras är studierna av talartid. Dessa undersökningar behöver
inte göras varje sammanträde för att det skall gå att se om det finns könsskillnader. En rimligare
arbetsbörda för beredningen och tjänstemannaorganisationen är att mäta vid två fullmäktige per år.
BESLUTSUNDERLAG
Jämlikhetsplan för förtroendevalda
Protokollsutdrag Demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2007-11-22, §59
FÖRSLAG FRÅN DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGEN
Beredningen föreslår fullmäktige

Justerandes sign
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Jämlikhetsplan för förtroendevalda ändras enligt följande:

1. Nuvarande text, Antalet yttrande och tidslängd för kvinnor och män följs upp vid alla
fullmäktigesammanträden ändras till "Antalet yttrande och tidslängd för kvinnor och män följs upp
vid två fullmäktigesammanträde per år, varav ett skall vara sammanträde där landstingsplanen
diskuteras samt
2. Nuvarande text, Enkätfrågor om policyn till samtliga ledamöter och ersättare senast oktober
månad ändras till "Enkätfrågor om jämlikhet till samtliga ledamöter senast våren andra året på
mandatperioden och vid behov en uppföljning senast våren sista året på mandatperioden."
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 18 Utredning av Etiska kommittén - inrättande av Etiskt utskott
(LS/1195/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget bör även fortsättningsvis ha en politiskt sammansatt grupp som bl.a. arbetar med etiska
frågor. Den Etiska kommittén som tidigare funnits bör ersättas med ett kommunalrättsligt organ i
landstinget. Organet som skall ha en rådgivande funktion föreslås bli ett Etiskt utskott inom
landstingsstyrelsen.
Etiska utskottet föreslås arbeta med följande frågor:
1. Horisontella politiska prioriteringar
2. Ge riktlinjer för etiska bedömningar baserat på den nationella prioriteringsordningen
3. Bereda etiska frågor av långsiktig karaktär, med redan fastställda planer som utgångspunkt
4. Stödja verksamheten i svåra etiska frågor med möjlighet att ta hjälp av någon extern sakkunnig
inom etikområdet
5. Stödja och tillföra kunskaper till nationella beslut och även i vissa fall göra en tolkning av egna
styrdokument och beslut i t.ex. Norrlandstingens regionförbund
6. Bidra till att utveckla värdegrundsarbetet i landstinget
7. Hitta former för samarbete med kommunerna i etiska frågor
8. Utveckla och kontinuerligt utvärdera arbetet
Utskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare och i övrigt ha likadan arbetsordning som
övriga permanenta styrelseutskott.
Prioriteringsrådet som ska bestå av verksamhetsföreträdare med varierande yrkeskompetens från
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landstinget och kommunerna har minskat successivt i antal deltagare. Nya former för prioriteringsarbetet har diskuterats, bl.a. att testa arbete med prioriteringsfrågor ur processperspektivet.
BESLUTSUNDERLAG
Översyn etisk kommitté version 0.107
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Ett etiskt utskott inrättas fr.o.m. 2008-05-01 för att arbeta med etiska frågor enligt det förslag till
arbetsordning som beskrivs i bilagan till PM Översyn av Etiska kommittén
2. Nuvarande Etiska kommittén avvecklas fr.o.m. 2008-05-01.
3. Prioriteringsrådet i dess nuvarande form föreslås avvecklas fr.o.m 2008-05-01.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar:
1. Ny lydelse punkt 1:
Ett etiskt utskott inrättas under landstingsstyrelsen (tillägg till Reglemente § 16 b) från och med
2008-05-01 för att arbeta med etiska frågor enligt förslag till arbetsordning som beskrivs i bilagan till
PM Översyn av etiska kommittén.
2. Ny punkt 4:
Uppdrag till landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till arvodesbestämmelser för utskottet och
återkomma med förslag till landstingsfullmäktige i april månad 2008.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists ändringsyrkande samt landstingsdirektörens
förslag under punkt 1 och finner Bengt Bergqvists yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag under punkterna 2 och 3 och
finner dessa antagna.
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Ett etiskt utskott inrättas under landstingsstyrelsen (tillägg till Reglemente § 16 b) från och med
2008-05-01 för att arbeta med etiska frågor enligt förslag till arbetsordning som beskrivs i bilagan
till PM Översyn av etiska kommittén.
2. Nuvarande Etiska kommittén avvecklas fr.o.m. 2008-05-01.
3. Prioriteringsrådet i dess nuvarande form föreslås avvecklas fr.o.m 2008-05-01.
4. Uppdrag till landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till arvodesbestämmelser för utskottet och
återkomma med förslag till landstingsfullmäktige i april månad 2008.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
17(23)

Protokoll
Datum: 2008-02-06

Landstingsstyrelsen

§ 19 Inrättande av skolutskott under landstingsstyrelsen (LS/1258/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget bedriver sedan lång tid folkbildning vid folkhögskolorna Birka och Bäckedal. Landstinget ger också stöd till Hållands folkhögskola enligt särskild överenskommelse och till folkbildningen genom landstingets regler för organisationsbidrag. Landstinget bedriver dessutom gymnasieskola vid Åsbygdens Naturbruksgymnasium.
Landstingsstyrelsen är sedan 1992 styrelse för både folkhögskolorna Birka och Bäckedal och för
gymnasieskolan Åsbygdens Naturbruksgymnasium, då skolornas egna styrelser togs bort. Landstingsstyrelsen har också ansvaret för folkbildningen i övrigt.
Frågan om den politiska styrningen av utbildnings- och bildningsverksamheten har kommit upp till
diskussion. En promemoria har upprättats inom sekretariatet.
BESLUTSUNDERLAG
Promemoria styrning av utbildning och folkbildning i landstinget 2008-01-22
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Ett skolutskott inrättas under landstingsstyrelsen för att bereda ärenden inom utbildningsområdet
från och med 2008-05-01.
2. Reglementet för Jämtlands läns landstingsstyrelse kompletteras med en § 16 a med lydelse i enlighet med förslaget i promemorian.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar ny punkt 3:
Uppdrag till styrelsen att utarbeta förslag till arvodesbestämmelser för utskottet och återkomma med
förslag till landstingsfullmäktige i april månad 2008.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner yrkandet antaget..
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Ett skolutskott inrättas under landstingsstyrelsen för att bereda ärenden inom
utbildningsområdet från och med 2008-05-01.
2. Reglementet för Jämtlands läns landstingsstyrelse kompletteras med en § 16 a med lydelse i enlighet med förslaget i promemorian.
3. Uppdrag till styrelsen att utarbeta förslag till arvodesbestämmelser för utskottet och återkomma
med förslag till landstingsfullmäktige i april månad 2008.

Justerandes sign
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§ 20 Avtal Norrtåg - Rikstrafiken (LS/408/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2007-06-26--27 att godkänna
upprättat konsortialavtal och bolagsordning för Norrtåg AB under förutsättning av
övriga parters deltagande samt att ett avtal som reglerar försöksverksamheten och det
gemensamma utvecklingsprojektet sluts mellan staten och landstinget.
Förhandlingarna mellan Norrtåg och Rikstrafiken är nu inne i ett avgörande skede. När
avtalsförslaget är klart ska det godkännas av landstinget. Landstingsfullmäktige föreslås
uppdra till landstingsstyrelsen att besluta om det slutgiltiga avtalsförslaget.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmktig
Uppdrag till landstingsstyrelsen att ta beslut om det slutliga avtalsförslaget mellan Norrtåg och
Rikstrafiken.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 21 Motion från Klas Hallman (c) om IVPA (LS/659/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för vård och rehabilitering har av fullmäktige fått i uppgift att besvara en motion från
Klas Hallman (c) om IVPA-verksamheten i länet.
Klas Hallman föreslår:
1. IVPA- verksamheten (I Väntan På Ambulans) i länet utreds vad gäller avtalskonstruktioner och
hur verksamheten utförs.
2. De direktiv regeringen gett i sitt beslut beaktas i skrivandet av nya avtalsförslag. Landstinget bör
sträva efter att avtalen har så lika villkor som möjligt i de olika kommunerna. De nya avtalen
föreläggs kommunerna och förhoppningsvis kan avtalen ingås.
3. Landstingsfullmäktige beslutar att sådana avtal får tecknas.
Ärendets utredning har utgått från en analys och sammanställning av IVPA-verksamheten inom
följande områden: IVPA i Jämtlands län; IVPA enligt lag; Socialstyrelsens arbete och en jämförelse
Justerandes sign
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med IVPA i Region Skåne.

IVPA är betydelsefull för vårt län. Beredningen för vård och rehabilitering anser därför den i
motionen föreslagna utredning ska genomföras.
Det är viktigt att koordinera utredningen med Primärvårdsutredningens kommande
rekommendationer om ambulansverksamheten, samt delprojektet i processen Patientens väg in i
vården om samverkan mellan primärvården och ambulanssjukvården
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERINGEN
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionens punkter 1 och 2 bifalls genom att en utredning företas om IVPA och
att beredningen för vård och rehabilitering får i uppdrag att utföra utredningen.
2. Motionens punkt 3 avslås. Frågan återupptas när utredningen visar vilka avtal som
bör träffas.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Klas Hallman om IVPA
Protokollsutdrag § 103, beredningen för vård och rehabilitering
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 22 Motion från Björn Sandal (s) om alkolås (LS/604/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Björn Sandal har i en motion föreslagit att landstinget monterar in alkolås i sina fordon samt
att vid kommande upphandlingar av trafik/fordon ska ett av kriterierna vara alkolås. Han
föreslår även att landstinget arbetar fram en åtgärdsplan för alkolåsfordon.
Ett treårigt avtal har under september månad 2007 tecknats med Alkolås i Skandinavien AB
beträffande leverans av alkolås till landstingets bilpark. Kontinuerlig montering av alkolås påbörjas
under hösten vid leverans av nya leasingbilar. Samtliga bilar beräknas vara utrustade med alkolås
2010. Alkolås finns sedan tidigare i landstingets sjukresefordon samt slingbilar.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Björn Sandal

Justerandes sign
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 23 Motion från Bernt Söderman (c) om att säkra kontakten mellan ambulans
och specialist (LS 770/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Bernt Söderman har i en motion föreslagit att landstinget ser över möjligheten för ambulanser
samt specialistavdelningar på sjukhuset att utrustas med kommunikationsutrustning baserad på
exempelvis satellit teknik för att säkra kontakt mellan ambulans och specialist.
YTTRANDE
Akutområdet har uppmärksammat problemet genom flera avvikelserapporter. Både risk - och
händelseanalys av problemet har gjorts. Det är dock inte så enkelt att snabbt lösa detta problem.
Till följd av detta har det tillsatts två olika arbetsgrupper inom ambulanssjukvården:
Grupp 1
En grupp har fått i uppgift att fördjupa kunskaperna i handhavande av utrustningen.
Detta kommer att leda till att gruppen kommer att gå ut på respektive ambulansstation och ge övrig
personal en grundligare kunskap om utrustningen och möjlighet till alternativa kommunikationssystem.
Grupp 2
Den andra gruppen har tillsatts för att se över ambulanssjukvårdens framtida kommunikationsbehov.
Idag överförs data och EKG mellan ambulans och sjukhus med Mobitex och GPRS- teknik
(General Packet Radio Services)
Mobitex- tekniken är en gammal teknik som nu inte längre byggs ut. Den har inte full täckning i
länet.
GPRS- tekniken är en relativt ny teknik som ständigt byggs ut. På grund av topografin kommer
man antagligen inte få full teckning i vårt län.
Hur kan det bli bättre?
Den medicinska utvecklingen går fort. Försök görs för att hålla jämna steg med leverantörer av
teknik och utrustning.
Justerandes sign
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Faktorer som man alltid måste bära med sig är, att systemen måste vara medicinskt säkra,
information som sänds måste vara krypterad, inte avlyssningsbar och ha bästa möjliga täckning.
Nya system för kommunikation
Rakel
Ett digitalt radiosystem som byggs ut utav KBM (Krisberedskapsmyndigheten). Beräknas byggas ut i
Jämtland kv 2, 2010. Preliminär täckning anger KBM vara liknande gamla NMT 450
systemet.(Nordisk mobiltelefoni).
När det gäller överföring av EKG är Rakel inte det bästa systemet pga. bandbredden, som inte
räcker till.
Satellit
När det gäller överföring av EKG via satellit är de tester och utvärderingar som är gjorda inte helt
bra jämfört med GPRS-tekniken. Beroende på bl.a. att man inte kan sända EKG via satellit i en
ambulans som rör sig. Detta är inte tillfredställande då vi måste kontinuerligt kunna skicka EKG och
övervaka våra hjärtpatienter under färd.
Nordisk mobiltelefoni 450.
Ett nytt digitalt system som ersätter det gamla NMT 450. Systemet är idag så pass nytt och det finns
i nuläget inga erfarenheter av att sända EKG. Enligt täckningskartor så ser det ut idag som en 80 %
täckning i Jämtlands län.
Ambulanssjukvården fortsätter arbetet med att hitta lämpligt kommunikationssätt. Utrustning som
finns i vanlig detaljhandel är inte aktuell för detta ändamål. Det är antagligen inte möjligt att få en
100 % täckning i vårt län.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 24 Information
5 februari
Uppföljning och dialog inför landstingsplanearbetet:
Verksamhetsområde Akutvård, Kirurgi, Ortopedi, HIÖÖ(genomgång Ögon/Öron),
Barn/kvinna, Medicinsk diagnostik och teknik (Föredragning av respektive verksamhetschef)
Patientenkät/ vårdbarometer (Anna-Kerstin Lejonklou)
Justerandes sign

Justerandes sign
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Protokoll
Datum: 2008-02-06

Landstingsstyrelsen
Finsamförbunden inför landstingsplan (Marianne Ottosson)

Information från Jämtland Härjedalen Turism (Mats Forslund)
Föredragning av beslutsärende nr 7 Upphandling av viss ortopedi (Ann-Marie Jaarnek, Roger
Olsson)
Studiebesök:
Medicinsk teknik och diagnostik (Ulla Svedinger)
Information om landstingets konst (Karin Larsson)
6 februari
Utvärdering processorganisationen ( Marit Nilsson)

Justerandes sign

Justerandes sign
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