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§ 25
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. Ändring av sammanträdesdagar för styrelsen i maj tas upp som extra ärende.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 26
Information från utskotten
Personalpolitiska utskottet
Karin Antonsson redovisar resultatet av medarbetarenkäten. Jämfört med den förra enkäten för 1,5
år sedan är medarbetarindex i huvudsak oförändrat men något försämrat vad gäller ledarskap och
spridning av kunskap. Det verksamhetsområde som ökat sina resultat mest är Medicin, medan
Psykiatrin visar de sämsta resultaten. 3% av de anställda uppger att de har en pressad arbetssituation
(i riket 10%). De områden som behöver förbättras är att få del av information utanför den egna
enheten, kompetensutveckling, utveckling i yrket, att lära av kunder och medarbetare, högt i tak
samt att rekommendera en vän att arbeta i landstinget. Förbättringsområden vad gäller ledarskap är
att motivera och engagera, arbeta med konflikter och relationer samt ge stöd i prioriteringar.
Personalpolitiska enheten kommer att arbeta vidare genom att analysera enkäten och utarbeta
förslag till åtgärder.
Ekonomiutskottet
Utskottet arbetar med landstingsplanen som kommer att förenklas jämfört med tidigare år. Den
första delen är avklarad och nu återstår kap 4, Mål och aktiviteter. De politiska partierna arbetar
parallellt med dessa frågor. Planen ska vara färdig till ekonomiutskottets sammanträde den 16 april.
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§ 27
Landstingsdirektörens rapport
Tillgänglighet
1. Tommy Renström informerar om hur tillgängligheten i primärvården mäts. Väntetider i vården
mäts i Meridix i mars och oktober men kommer att utökas. Enkäter som ligger till grund för
mätningarna är landstingets patientenkät (oktober) och Vårdbarometern (4 ggr/år).
Resultatet för 2007 visar att 60% av samtalen besvaras, vissa hälsocentraler går dock inte att mäta.
Ej heller går det i dagsläget att mäta hur många som får kontakt med vården samma dag. 85% får
komma på läkarbesök inom 7 dagar, 87,3% av patienterna är nöjda eller mycket nöjda med
telefonframkomligheten och 52% av medborgarna tycker att det är lätt eller mycket lätt att komma
fram på telefon.
Resultaten på mätningarna varierar p g a att alla hälsocentraler ej går att mäta och olika telefonsystem gör det svårt att mäta på samma sätt. Det som mäts idag är antal inringda samtal och
besvarade samtal till hälsocentral. Instruktioner från SKL är otydliga och utbildningen i mätverktyg
är otillräcklig.
För att förbättra tillgängligheten har ett telefonprojekt påbörjats där Sjukvårdsrådgivningen samt
Frösö, Lugnviks, Stuguns och Björkhammars hälsocentraler deltar. En ny telefonteknik (VVC)
testas.
2. Eva Larsson, område HIÖÖ, Bengt Sandhammar, område Kirurgi och Roger Olsson, område
Ortopedi redovisar vårdgarantiläget inom respektive områden.
Norrlandstingens regionförbund - aktuella frågor:
Regionbildningsprocess
Årsredovisning 2007
Åtgärdsplan nationella hjärtriktlinjer
PCI i Sundsvall
Projekt för regionalt PACS/RIS
Utökad läkarutbildning
Hepatit C-screening
Socialstyrelsen rekommenderar screening av de som erhållit blodtransfusion mellan 1965 och 1991,
särskilt barn. Behandling finns. En informationskampanj har startat i Västra Götaland. Styrelsen
föreslås besluta om vilka rutiner som ska finnas i vårt län. Ärendet ska behandlas på sammanträdet i
april.
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Aktuella uppdrag initierade av landstingsdirektören
Implementering av cancerriktlinjer - rapport klar
Implementering av hjärtriktlinjer - klar 2008-10-31
Vuxenhabiliteringen - rapport klar
Kommunikationsteam - rapport lämnas vecka 11
Uppdrag samordning c-op - uppdrag fastställs vecka 11
Uppdrag översyn av rehab-resurser - uppdrag fastställs vecka 11
Genomlysning ortopedi - uppdrag fastställs vecka 11
Uppdrag palliation - uppdrag fastställs vecka 12, klart 2008-11-30
Ledningssystem
Etiskt utskott
Det finns f n inget tjänstemannastöd till det etiska utskottet som inrättas fr o m 2008-05-01, varför
denna fråga måste lösas.
§ 28
Revisorernas granskning av landstingets innehav av företagskort (kontokort) (LS 11/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har granskat landstingets innehav av företagskort/kontokort.
Revisorerna vill senast den 15 mars få en redovisning av vilka åtgärder som landstingsstyrelsen har
vidtagit eller avser att vidta med anledning av resultatet av revisorernas granskning.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingets revisorers Rapport över granskning avseende hantering av företagskort inom
landstinget 2007-12-12.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att i enlighet med rapportens resultat:
1. Se över de tre kvarvarande företagskortens användning och eventuellt lämna förslag till annan
lösning.
2. Ta fram regler för användande av kort av typen ICA och MedMera.
3. Se över och vid behov justera attest- och utbetalningsreglementet och landstingsdirektörens
befogenhetsplan.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 29
Sociala krav vid upphandling (LS 155/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
I media har uppmärksammats att det i vissa utvecklingsländer förekommer brott mot mänskliga
rättigheter, barnarbete och dåliga arbetsmiljöförhållanden vid tillverkning av varor. I vissa fall har
det visat sig att de leverantörer som landstinget har avtal med har i sin tur underleverantörer från
dessa länder. Med anledning härav är det viktigt att landstinget antar en Uppförandekod för
leverantörer
Landstinget föreslås införa denna kod som en första byggsten i den upphandlingsstrategi som skall
tas fram. Koden föreslås få följande formulering i landstingets tillämpliga upphandlingar:
Jämtlands läns landstings leverantörer (avtalspartners) ska respektera grundläggande sociala krav i
sin verksamhet. Produkter som levereras till landstinget skall vara framställda under förhållanden
som är förenliga med:
ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
FN:s barnkonvention, artikel 32,
Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt
den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i
tillverkningslandet.
Betydelsen av koden beskrivs utförligare i dokumentet Uppförandekod för leverantörer
Ekonomiutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2008-02-12 och beslutat att ärendet
lämnas till landstingsstyrelsen med förslag om att uppförandekoden blir en del av den
upphandlingsstrategi som ska tas fram.
BESLUTSUNDERLAG
Uppförandekod för landstingets leverantörer.
Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2008-02-12
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppförandekod för leverantörer antas.
YRKANDE
Monalisa Norrman yrkar följande tillägg: Jämtlands läns landstinget ska aktivt följa
uppföljningsarbetet.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans tilläggsyrkande och finner detta antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Uppförandekod för leverantörer antas.
2. Landstinget ska aktivt följa uppföljningsarbetet.
§ 30
Investeringsplan 2008 - 2010 (LS 1065/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
I investeringsplanen för fastigheter 2008-2010 finns för år 2008 13,2 mkr till styrelsens förfogande
till investeringsobjekt som vid tidpunkten för fastställande av 2008-2010 års investeringsplan ännu
ej var utredda, kostnadsberäknade samt prioriterade. I fastställd investeringsplan finns en bilaga
med de investeringsbehov som fram till den tidpunkten inkommit från verksamheterna.
Behovslistan har beredds och prioriterats av landstingets lokalgrupp, som resulterat i ett förslag till
investeringspaket för de 13,2 mkr som finns till förfogande.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till investeringspaket
Fastighetsinvesteringsplan 2008-2010
Verksamheternas ombyggnads- och utredningsbehov
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Nedanstående fastighetsinvesteringar för 2008 fastställs:
- Ortopeden, operationssal plan 2 - 800 tkr
Möjliggör en högre produktionskapacitet hos Verksamhetsområde Ortopedi, genom att dels
anpassa befintlig op-sal samt skapa ett uppvakningsrum i anslutning till op-sal.
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- Spädbarnsavdelning avd.109 - 7900 tkr, varav 5000 tkr (2008), 2900 tkr (2009)
Åtgärder för att skapa bättre arbetsmiljöförhållanden i enlighet med Arbetsmiljöverkets åläggande.
- Röntgen nytt interventionslab - 5600 tkr
Nya lokaler för nytt interventionslab.
- Anpassning till tvättautomat - 650 tkr
Anpassning av lokal för upphandlad ny tvätthantering.
- Storsjögläntan flytt till plan 14 - 1000 tkr, varav 500 tkr (2008), 500 tkr (2009)
Nya och mer ändamålsenliga lokaler för verksamhet Storsjögläntan.
- Mark Östersunds sjukhus - 950 tkr
Asfaltering av p-platser samt trafikmiljöförbättrande åtgärder.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 31
Redovisning av förbrukade stimulansmedel åren 2006 - 2007 (LS 1291/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Regeringen beslutade i juni 2006 att totalt 600 miljoner kronor (med fördelning 70% till
kommunerna och 30% till landstingen) skulle avsättas för att stödja kommuner och landsting i
deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.
Det statliga medeltillskottet avsåg utökning/förstärkning inom områdena:
rehabilitering
kost/nutrition
läkemedelsgenomgångar (särskilt boende)
förstärkt läkarmedverkan (särskilt boende)
Jämtlands läns landsting ansökte om medel inom samtliga dessa områden förutom rehabilitering
och erhöll 2 522 000 kronor.
Under 2007 fördelade Socialstyrelsen på uppdrag av Regeringen ytterligare medel, totalt ca 1,3
miljarder kronor, och med en utökning av de prioriterade områdena:
rehabilitering
kost och nutrition
läkemedelsgenomgångar (såväl i särskilt som i ordinärt boende)
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förstärkt läkarmedverkan (såväl i särskilt som i ordinärt boende)
förebyggande arbete
demensvård
sociala innehållet
Jämtlands läns landsting ansökte om medel inom samtliga dessa områden förutom rehabilitering
och erhöll 5 693 000 kronor.
Landsting och kommuner skall senast 7 mars 2008 till Socialstyrelsen inlämna en delredovisning
av hur stor andel av de erhållna medlen som nyttjats t.o.m. december 2007, samt vilka åtgärder som
gjorts.
Återstående, ej nyttjade medel, får därefter användas under 2008 och en slutredovisning skall
göras i mars 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Redovisning av förbrukade stimulansmedel åren 2006-2007
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Redovisning av förbrukade stimulansmedel åren 2006-2007 avges till Socialstyrelsen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 32
Revisorernas granskning: Läkemedel i äldrevården - en uppföljning (LS 1269/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har på landstingets uppdrag följt upp en tidigare granskning av läkemedelsanvändningen för äldre medborgare i länet som får läkemedel med s.k. ApoDos och som i
huvudsak bor i kommunernas särskilda boenden.
Uppföljningen har liksom den tidigare granskningen gjorts med underlag av statistik från
Apoteksbolaget kompletterad med i första hand enkäter till enhetschefer inom primärvården
och de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) i respektive kommun i länet.
Inom landstingsdirektörens stab (vårdstrateg) har med stöd av läkemedelskommitténs ordförande
och läkemedelssamordnaren inom den specialiserade vården utarbetats ett förslag till yttrande att
överlämnas till landstingets revisorer.
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BESLUTSUNDERLAG
Revisorernas rapport Läkemedel i Äldrevården en uppföljning
Förslag till svar till landstingets revisorer med två bilagor
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande överlämnas till landstinget revisorer.
YRKANDE
Marianne Larm-Svenson yrkar följande tillägg: Revisionsrapporten överlämnas till projektet
Läkemedelsgenomgångar för beaktande.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons tilläggsyrkande och finner yrkandet
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Utarbetat yttrande överlämnas till landstingets revisorer.
2. Revisionsrapporten överlämnas till projektet Läkemedelsgenomgångar för beaktande.
§ 33
Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet i Jämtlands (LS 137/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Ung Företagsamhet (UF) ansöker om 150 tkr per år under perioden 2008 - 2010. Via de
projektmedel som tidigare fanns hos Almi har Ung Företagsamhet årligen fått 100 tkr.
Genom UF:s utbildningskoncept driver varje år över 14 000 gymnasieungdomar i Sverige s k
UF-företag där de praktiskt under ett läsår får träna sin företagsamhet och sitt entreprenörskap
genom att utifrån egna affärsidéer starta, driva och slutligen avveckla egna företag.
Ung Företagsamhet i Jämtland startade 1983. UF samverkar även med de organisationer som
arbetar med företagsamhet och uppfinningar i yngre åldrar. Idag finns UF på 9 av länets 14
gymnasieskolor och läsåret 2007/2008 driver 403 elever företag vilket är en fördubbling sedan
2004/2005.
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BESLUTSUNDERLAG
Ansökan om verksamhetsbidrag - Ung Företagsamhet i Jämtland
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Ung Företagsamhet beviljas ett verksamhetsbidrag med 150 tkr per år under perioden 2008 - 2010,
att finansieras av regionala utvecklingsstabens projektmedel.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 34
Verksamheten vid Wilhelm Peterson-Berger Institutet (LS 1046/2004)
ÄRENDEBESKRIVNING
En förstudie av Sommarhagens utvecklingsmöjligheter har under åren 2006 - 2007 genomförts av
PB Institutet. Förstudien har kunnat bedrivas genom beviljade medel från Strukturfonderna och
med stöd av Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, P-B Stiftelsen, Länsstyrelsen och privat
näringsliv.
I en skrivelse från Wilhelm Peterson-Berger Institutet, daterad 2007-11- 26, ställs följande frågor till
landstingsstyrelsen:
1) Förnyelse av deltagande i EU- projekt Kulturmiljö Frösön Sommarhagen.
2) Projektledarens förankring i landstingets kulturorganisation
3) Frågan om landstingets syn på bevarande av Peterson-Bergers minne
Då EU- projektet har avslutats vid årsskiftet 2007 och yttrande angående förstudien har lämnats,
kan landstinget anses ha fullgjort sitt uppdrag i projektet.
BESLUTSUNDERLAG
Fråga om Wilhelm Peterson-Berger Institutets framtid
Länskulturens yttrande över förstudien Dnr JLL/825/2004.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget inväntar den beställda rapport som på uppdrag av Östersund kommun genomförs av
Jamtli. Rapporten presenteras under hösten 2008.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 35
Parkeringsavgift för sjukhuset i Östersund (LS 136/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Parkeringssituationen i anslutning till sjukhuset är under delar av dygnet särskilt ansträngd.
Slutsatsen är således att det råder brist på parkeringsplatser vid Östersunds sjukhus. För att frigöra
parkeringsplatser som erfarenhetsmässigt används av andra än besökare och patienter till sjukhuset,
föreslås att parkeringsavgiften ändras till samma nivå som Östersunds kommuns taxa i Fältjägargränd.
Parkeringsavgiften inom området Östersunds sjukhus är i dag 3 kr/timme.
I Östersunds centrum är parkeringsavgiften 14 kr/timme och i Fältjägargränd 6 kr/timme.
Landstingsservice föreslår att parkeringsavgiften på sjukhusområdet höjs till 6 kr/timme.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Parkeringsavgiften inom området Östersunds sjukhus höjs till 6 kr/tim fr.o.m 2008-06-01.
YRKANDE
Thomas Andersson lämnar följande yrkande:
Landstingsfullmäktige den 16-17 oktober 2007 antog Parkeringspolicy för Jämtlands läns landsting
(LS 740/2007). I denna finns angivet att vi ska stimulera till ökad miljöbilsanvändning. Utifrån detta
bör landstingets avgiftsbelagda besöksparkeringar anpassas till de regler som Östersunds kommun
har antagit för avgiftsfrihet för miljöbilar med särskilda tillstånd.
Den ansträngda situationen kräver dock att vi gör uppföljningar av hur p-platserna används även
när det gäller miljöbilar.
Jag yrkar därför:
De av Östersunds kommun utfärdade miljöbilstillstånden även ska gälla fri parkering för miljöbilar
på landstingets avgiftsbelagda parkeringsplatser för besökare.
En uppföljning av parkeringssituationen genomförs årligen för att följa upp hur platserna används.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

12 (16)

2008-03-12

PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons tilläggsyrkande och finner yrkandet
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Parkeringsavgiften inom området Östersunds sjukhus höjs till 6 kr/tim fr o m 2008-06-01.
2. De av Östersunds kommun utfärdade miljöbilstillstånden ska även gälla fri parkering för
miljöbilar på landstingets avgiftsbelagda parkeringsplatser för besökare.
3. En uppföljning av parkeringssituationen genomförs årligen för att följa upp hur platserna
används.

§ 36
Yttrande till Länsrätten över överklagat beslut om omstrukturering av ambulanssjukvården
i Strömsund (LS 14/2997)
ÄRENDEBESKRIVNING
Britt-Marie Norman och Åsa Gjersvold har överklagat landstingsstyrelsens beslut 2007-12-19,
§ 250, i vilket bland annat beslut om omstrukturering av ambulanssjukvården i Strömsunds
kommun togs, och begärt att beslutet ska ändras av Länsrätten på så sätt att landstinget behåller
dygnsambulansen och ambulansstationen i Backe.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom sekretariatet.
BESLUTSUNDERLAG
Överklagandeskrift av Britt-Marie Norman och Åsa Gjersvold.
Förslag till yttrande daterat 2008-02-23
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Upprättat yttrande avges till Länsrätten.
YRKANDE
Finn Cromberger yrkar:
Landstinget bifaller överklagandet då landstingsstyrelsen överskridit sina befogenheter, eftersom
beslut om indragning/försämring av sjukvård, vilket landstinget hävdar att ambulanssjukvård är, är
ett beslut av principiell karaktär och därför ska fattas direkt av landstingsfullmäktige.
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PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Finn Crombergers yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Upprättat yttrande avges till Länsrätten.
§ 37
Genomlysning av den psykiatriska vården i Jämtlands läns landsting 2007 (LS 1242/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Tre utredare (Ferenc Ary, Carl-Gustaf Olofsson och Göran Nyberg) gjorde under 2007 en
genomlysning av den psykiatriska vården i Jämtlands läns landsting. Utredningen har
presenterats för landstingets politiska ledning och tjänstemannaledning under hösten 2007.
I beslutet om uppdrag från landstingsstyrelsen och landstingsdirektören till verksamhetsområdena i styrelsen i oktober och landstingsfullmäktige i november år 2007 har 4 000 tkr
avsatts för eventuell förstärkning av psykiatrin, efter att genomlysningen presenterats.
Landstingsdirektören har efter att en arbetsgrupp med företrädare för verksamhetsområdena
Psykiatri, Barn/Kvinna, Primärvård och landstingsdirektörens stab gjort en prioritering av vilka
åtgärder som bör vidtas på kort sikt. Dessa presenteras i tjänstepromemorian Genomlysning
psykiatri, prioritering av åtgärder kort sikt . Landstingsdirektören kommer att presentera ett
fullständig förslag till åtgärder på längre sikt inom den psykiatriska vården i Jämtland till
ekonomiutskottet för att inarbetas i landstingsplanen 2009 2011. Analys av avsikten är att
landstingsdirektören skall återkomma efter fullständig analys med prioriterade åtgärder ur ett
längre tidsperspektiv.
BESLUTSUNDERLAG
Genomlysning av psykiatriska vården i Jämtlands län 2007
Genomlysning psykiatrin, prioritering av åtgärder kort sikt.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Befintliga enheter inom specialiserade öppna psykiatrin förstärks med 4 000 tkr enligt förslaget i
tjänstepromemorian.
2. Uppdrag till landstingsdirektören att utarbeta nytt uppdrag för de psykosociala teamen inom
primärvården. Uppdraget ska definiera psykisk ohälsa och klargöra ansvarsgränsen mot den
specialiserade psykiatrin.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 38
Val av fullmäktige vid ordinarie bolagsstämma vid Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag (LÖF) den 7 maj 2008 (LS 142/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen har tidigare utsett Robert Uitto (s) och Ingrid Gustafsson (kd) som fullmäktige
vid Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.
Till den ordinarie bolagsstämman den 7 maj 2008 har Robert Uitto och Ingrid Gustafsson anmält
förhinder.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ordföranden ger fullmakt till Sveriges Kommuner och Landstings representant vid den ordinarie
bolagsstämman i LÖF.
§ 39
Likviditetsrapport 2007-12-31 (LS 268/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under år 2007 av landstingets
kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj. Den innehåller även
likviditetsplan för 2008.
BESLUTSUNDERLAG
Likviditetsrapport per 2007-12-31
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 40
Ändring av sammanträdesdagar i maj 2008
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
De av styrelsen tidigare fastställda sammanträdesdagarna den 6 -7 maj ändras till den 5 -6 maj.
§ 41
Anmälan av inkomna handlingar (LS 61/2008)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 42
Anmälan av delegationsbeslut (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.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
Ärende till landstingsfullmäktige
§ 43
Medborgarförslag från Lisa Whass, Aspås om att se över vården för psoriasissjuka
(LS 835/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Lisa Whass har lämnat ett medborgarförslag angående öppettider för patienter med psoriasis vid
hudmottagningen.
Förslaget innebär en förlängning av öppettiderna till 17.30 ev. 18.00 två dagar i veckan.
Justerandes sign
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BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Lisa Whass
Beskrivning av förutsättningarna inom hudmottagningen Östersunds sjukhus.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget bifalles på så sätt att förslaget beaktas vid den framtida planeringen av
öppettider på hudmottagningen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 44
Information
11 mars
Uppföljning och dialog inför landstingsplanearbetet med föredragning av respektive
verksamhetschef för verksamhetsområdena Akutvård, Medicin, RHR, HIÖÖ (genomgång Hud -information), Barn/kvinna (Barn), Medicinsk diagnostik och teknik samt
Landstingsservice
Revisorernas rapport Dimensionering och användning av vårdplatser inom Östersunds
sjukhus (Landstingets revisorer)
Information från projektet Hälsosam Samhällsutveckling (Ingela Rönnestrand och Elisabeth
Wickzell)
Information om den decentraliserade läkarutbildningen. (Eva Samuelsson)
Föredragning av beslutsärende nr 14, Kortsiktiga åtgärder med anledning av genomlysning av
den psykiatriska vården (Anna-Kerstin Lejonklou)
Föredragning av beslutsärende nr 16, Likviditetsrapport
Information om bokslut (Karin Jonsson)
12 mars
Information om statliga stimulansmedel (Anna-Karin Mattsson)
Information om konferensen Hållbar Turism (Gunnar Fackel)
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