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§ 45
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 om arvodesbestämmelser för etiskt utskott och skolutskott tas upp som extra ärende.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 46
Information från utskotten
Personalpolitiska utskottet - aktuella ärenden
Analys av arbetsmiljöenkäten
Nya sjukskrivningsprocessen
Utökning av tiden för AT-tjänstgöring i psykiatrin
Personalparkeringar
Mångfald, jämställdhet och diskriminering
Landstingsplanen
Ekonomiutskottet
Utskottet arbetar med kapitel 4 i landstingsplanen, målformulering. Utskottet har diskuterat om
målen i planen kan reduceras och om aktiviteter kan tas bort.
§ 47
Landstingsdirektörens rapport
Rett Center
Tomas Aronsson och Anders Lewander informerar om Rett Centers verksamhet. Den medicinska
kvaliteten ligger på internationell nivå. Två nya tjänster har utannonserats (logoped och sjukgymnast med forskarexamen) och verksamheten har omorganiserats. Patientinflödet har ökat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

3 (20)

2008-04-09

En besöksturné till samtliga landsting har påbörjats för ökat samarbete. Även med Nordiska
ministerrådet pågår samverkan och Danmark och Finland har visat intresse. Kontakt har tagits med
Socialdepartementet för att få till stånd en höjning av statsbidraget till 8 mkr/år (f n 7 mkr/år).
Tillgänglighet
Olle Christmansson, område HIÖÖ, Bengt Sandhammar område Kirurgi och Roger Olsson,
område Ortopedi redovisar vårdgarantiläget inom respektive områden.
Nysam
Karin Jonsson redovisar landstingets kostnader i jämförelse med 13 andra landsting.
Månadsrapport per mars 2008
Utfall mars - 6,5 mkr
Prognos per 2008-12-31 - 35,6 mkr
Alarmeringscentral
Gemensam upphandling för alarmeringscentral pågår för de fyra norrlandslandstingen. Av de
nuvarande 4 centralerna kan någon eller några försvinna.
§ 48
Regional kris- och katastrofplan (LS 390/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen ansvarar för krisberedskapen i landstinget. Landstingsdirektören ansvarar för
att det upprättas en regional kris- och katastrofplan som beskriver hur verksamheten ska
organiseras och ledas vid hot om eller vid inträffad allvarlig händelse. Detta följer av den tidigare av
landstingsstyrelsen beslutade Strategi för landstingets krisberedskap.
Förutom strategin och gällande författningar utgår planen från Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2005:13) Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd
beredskap.
Vidare utgör den regionala planen grund för hantering av extraordinära händelser enligt Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap. I enlighet med lagens krav har landstingsfullmäktige beslutat att delar av
landstingsstyrelsen, 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, ska utgöra krisledningsnämnd och
fullgöra uppgifter vid extraordinär händelse. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när
nämnden ska träda i funktion. I krisledningsnämndens reglemente finns närmare bestämmelser om
detta.
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Den regionala krisledningen utgör krisledningsnämndens stab vid extraordinär händelse.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till regional kris- och katastrofplan, version 3.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Förslag till regional kris- och katastrofplan antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 49
Ansökan om representationsbidrag i samband med Miljöpartiets rikskongress i Östersund
(LS 205/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Miljöpartiet de Gröna, ansöker om representationsbidrag till partiets årliga rikskongress som
kommer att hållas på Folkets Hus , Östersund den 23-25 maj.
Landstingsfullmäktige har i juni 2007 antagit en policy för stöd till externa arrangemang och
projekt.
I policyn anges övergripande förutsättningar för att landstinget ska ge stöd till externa evenemang.
Där sägs bl a att landstingets stöd ska fokuseras till insatser som långsiktigt förverkligar satsningar
knutna till länet, initierar utveckling och tillför kompetens till länet.
Förvaltningen gör bedömningen att evenemanget inte uppfyller de krav som policyn anger.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan om bidrag till Miljöpartiet de grönas rikskongress
Policy för stöd till externa evenemang och projekt
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Ansökan avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 50
Yttrande över huvudbetänkandet av Apoteksmarknadsrutredningen Omreglering av
apoteksmarknaden (SOU 2008:4) (LS 39/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över apoteksmarknadsutredningens
huvudbetänkande "Omreglering av apoteksmarknaden" (SOU 2008:4). Omregleringen av
apoteksmarknaden syftar till att ge fler aktörer möjlighet att bedriva detaljhandel med läkemedel.
Målet är att öka tillgängligheten till läkemedel och samtidigt sänka samhällets kostnader.
Patientsäkerheten ska bibehållas. Detta kräver lagändringar som föreslås träda i kraft den 1 januari
2009. Redan 2011 ska dock ges en möjlighet till kompletterande förändringar om det visar sig att
omregleringen inte haft önskad effekt.
Landstinget framför sin oro angående apoteksservice till befolkningen i glesbygden,
konsekvenserna om det uppstår brist på farmacevter, och den mycket korta tidsplanen inför en så
stor förändring. Landstinget uttalar också sitt fulla stöd för SKLs synpunkter angående den
föreslagna prismodellen.
BESLUTSUNDERLAG
Apoteksmarknadsutredningens huvudbetänkande "Omreglering av apoteksmarknaden"
(SOU 2008:4)
Utarbetat förslag till remissvar.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat remissvar över apoteksmarknadsutredningen antas och avges till Socialdepartementet.
YRKANDE
Marianne Larm-Svensson yrkar:
Jämtlands läns landsting tillstyrker i huvudsak förslagen i betänkandet. Skälen för denna tillstyrkan
är att den föreslagna omregleringen kan ge positiva effekter främst i form av bättre tillgänglighet
och service till patienter och apotekskunder, större valfrihet samt en effektivare läkemedelsanvändning. En omreglerad marknad bidrar till ett mer flexibelt system än dagens där flera aktörer
bidrar till en positiv utveckling av den svenska apoteksmarknaden. Förslagen ger möjlighet att
ersätta det svenska apoteksmonopolet med en modern och framtidsanpassad apoteksmarknad.
Egenföretagande stimuleras med patienternas och kundernas behov i centrum.
Därför yrkar jag bifall till allianspartiernas yttrande över huvudbetänkandet av Apoteksmarknadsutredningen enligt bilaga.
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PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Marianne Larm-Svenssons
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Utarbetat remissvar över Apoteksmarknadsutredningen antas och avges till Socialdepartementet.
RESERVATION
Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Inger Jonsson, Gunnar Engnér, Christer Siwertsson
och Finn Cromberger lämnar följande reservation:
”Vi reserverar oss mot landstingsstyrelsens beslut att avvisa Apoteksmarknadsutredningens
huvudbetänkande ”Omreglering av apoteksmarkanden” (SOU 2008:49).
Vi tillstyrker i huvudsak förslagen i betänkandet. Skälen för denna tillstyrkan är att den föreslagna
omregleringen kan ge positiva effekter främst i form av bättre tillgänglighet och service till patienter
och apotekskunder, större valfrihet samt en effektivare läkemedelsanvändning. En omreglerad
marknad bidrar till ett mer flexibelt system än dagens där flera aktörer bidrag till en positiv
utveckling av den svenska apoteksmarkanden. Förslagen ger möjlighet att ersätta det svenska
apoteksmonopolet med en modern och framtidsanpassad apoteksmarknad. Egenföretagande
stimuleras med patienternas och kundernas behov i centrum.
Vi finner samtidigt brister i betänkandet vad avser den komplicerade modellen för prissättning av
läkemedel och oklarheter kring integritetsskydd m m. Förslaget om tillstånd att bedriva apotek är
inte konkurrensneutralt. Vi förutsätter också att det skapas garantier för en långsiktigt hållbar
apoteksservice i våra glesbygder.”
§ 51
Svar på revisorernas granskning av vårdgarantin inom primärvården (LS 460/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har på landstingets revisorers uppdrag granskat hur vårdgarantin inom
primärvården tillämpas. Förutom tillämpningen av vårdgarantin har revisorerna granskat hur
vårdgarantin följs upp och vilka åtgärder som hälsocentralerna har vidtagit för att uppfyllla
vårdgarantin.
I princip kan man dela upp revisorernas förslag till förbättringsåtgärder till följande tre områden:
Telefontillgängligheten och skillnader i verksamhetens organisation
Tillgängligheten till läkarbesök måste bli bättre.
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Bättre centralt stöd för att följa upp och korrekt redovisa hur vårdgarantin klaras.
Inom verksamhetsområde Primärvård har ett förslag till svar utarbetats. Landstingsstyrelsen
instämmer i helt i Landstingets revisorers påpekande om att systemstödet för mätning av
telefontillgängligheten behöver förbättras. I övrigt har införts förändringar eller pågår en hel del
aktiviteter för att förbättra tillgängligheten till Primärvården.
BESLUTSUNDERLAG
Revisorernas granskningsrapport Vårdgarantin inom Primärvården (LS 460/2007).
Förslag till svar på granskningsrapporten till Landstingets revisorer
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat svar avges till Landstingets revisorer.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar följande ändring under rubriken Telefontillgängligheten och skillnader i
verksamhetens organisation:
”Från och med 2008 ska ingen hälsocentral ha särskilda telefontider till enbart läkare utan en första
bedömning ska principiellt göras av en distriktssköterska eller annan personal. Ett försök med nytt
telefonsystem, VCC, ska prövas i primärvården med start i maj 2008. Systemet innehåller samma
systemstöd som vid sjukvårdsrådgivningen /1177. Det gör det möjligt att koppla om telefonköerna
till annan hälsocentral eller sjukvårdsrådgivningen. I projektet under försöksperioden kommer
arbetsorganisationen och samarbetsmetoder att ses över och utvecklas. Från ett eventuellt införande
av det nya systemstödet ska hälsocentralerna i hela organisationen ha telefontid 08-00 - 17.00
samtliga vardagar. Vissa organisatoriska förändringar beskrivs även nedan.”
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Bengt Bergqvists
ändringsyrkande och finner Bengt Bergqvists yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Utarbetat svar med ovan antagen ändring avges till Landstingets revisorer.
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§ 52
LAKO: Fyllnadsval av ledamot för tiden 2008-05-01--2010-12-31 för Jan-Olof Andersson (m)
som avsagt sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Christer Siwertsson (m)
§ 53
Etiskt utskott: Val av 5 ledamöter (varav en ordförande och en vice ordförande) samt 5 ersättare
för tiden 2008-05-01--2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamöter
Bengt Bergqvist (s), ordförande
Anna Gundersson (s)
Berit Johansson (c)
Gunnar Engnér (m), vice ordförande
Anna Hildebrand (mp)
Ersättare
Harriet Jorderud (s)
Karin Paulsson (s)
Bo Danielsson (v)
Finn Cromberger (fp)
Lars-Olof Eliasson (kd)
§ 54
Skolutskott: Val av 3 ledamöter (varav en ordförande och en vice ordförande) samt 3 ersättare för
tiden 2008-05-01--2010-12-31
Ledamöter
Lena Bäckelin (s), ordförande
Thomas Andersson (c), vice ordförande
Monalisa Norrman (v)
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Ersättare
Glenn Löfblad (s)
Lise Hjemgaard-Svensson (m)
Jan-Olof Dahlin (mp)
§ 55
Anmälan av inkomna handlingar (LS 61/2008)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 56
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.
§ 57
Årsredovisning 2007 (LS 379/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) skall den löpande redovisningen för varje
räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I
årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person.
Landstinget redovisar ett resultat om 42,5 mkr för verksamhetsåret 2007. Den i november 2006
fastställda budgeten redovisade ett positivt resultat på 10,3 mkr.
Under våren fattades beslut om över-/underskottshantering beträffande 2006 års resultat, vilket
resulterade i ett negativt tilläggsanslag på 0,9 mkr. JLL budgeterade resultat höjdes därmed från
+10,3 mkr till +11,2 mkr. I relation till den reviderade budgeten överstiger årets ekonomiska utfall
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budget med 31,3 mkr. Landstinget klarar balanskravet enligt den kommunala redovisningslagen för
år 2007.
Skatteintäkterna totalt ligger 29,5 mkr över budget. Enligt anvisningarna skall skatteintäkterna för
året ökas eller minskas enligt prognos framtagen av SKL i december 2007. SKLs prognos för 2007
års skatteintäkter låg 40 mkr högre än vad som utbetalats under 2007, varför 40 mkr har uppbokats
som intäkt. Slutavräkningen för 2006 års skatt blev 5,7 mkr lägre än vad som bokats i förra
årsbokslutet vilket har sänkt årets resultat.
Försäljning av värdepapper under året har givit en reavinst på 6,9 mkr, övriga finansiella intäkter
har blivit 2 mkr högre än budgeterat.
Nettokostnadsutvecklingen (verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader) för JLL år
2007 är 1,6%. Om jämförelsestörande poster 2006 exkluderas är nettokostnadsutvecklingen 2,4%.
Resultatet för den sammanställda redovisningen ”Koncernen” uppgår till 37,6 mkr. De företag som
är konsoliderade i den sammanställda redovisningen är Landstingsbostäder AB, Länstrafiken i
Jämtland AB, ALMI Företagspartner i Jämtland AB och Stiftelsen Jämtlands Läns Museum.
Över- och underskottshantering med anledning av årets resultat kommer att hanteras i särskilt
ärende.
BESLUTSUNDERLAG
Årsredovisning 2007 för Jämtlands läns landsting
Årsredovisningar för Finsamförbunden i Östersund, Bräcke, Strömsund, Berg och Åre samt det
länsgemensamma Finsamförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län
Årsredovisningar för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens regionförbund, Norrlands
nätverk för musikteater och dans och Gemensam nämnd för närvård i Frostviken.
Verksamhetsberättelserna för Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur, Beredningen för
vård- och rehabilitering samt Beredningen för demokrati- och länsutveckling.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Årsredovisningen 2007 överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
2. Årsredovisningarna 2007 för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens regionförbund,
Norrlands nätverk för musikteater och dans, Gemensam nämnd för närvård i Frostviken,
Finsamförbunden i Östersund, Strömsund, Berg, Bräcke, Åre samt Samordningsförbundet för
psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län överlämnas till landstingsfullmäktige.
3. Årsredovisningen överlämnas till utskotten och beredningarna för att de ska ta med den i sina
uppföljningar.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Årsredovisningen för 2007 godkänns.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 58
Över- och underskottshantering år 2007 (LS 441/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
I landstingsplanen för år 2007 anges om över- och underskottshanteringen att om underskott
uppkommer inom ett verksamhetsområde eller inom stabsorganisationen ska hela underskottet
förs över till nästa verksamhetsår. Om verksamheten får ett ekonomiskt överskott skall det kunna
nyttjas i verksamheten nästa år. Besluten skall föregås av en grundlig analys där områdets
måluppfyllelse väger tungt. Vid analysen skall hänsyn tas till landstinget totala ekonomiska situation.
Elva av verksamhetsområdena redovisar ett underskott som varierar mellan 1,3 och 17,0 mkr.
Resterande verksamhetsområden (inklusive finansiering och motsedda kostnader) redovisar
överskott på mellan 0,3 och 36,0 mkr.
Intraprenaderna i Krokom och Åre har en överenskommelse med landstingsstyrelsen om att utifrån
måluppfyllelse få behålla det ekonomiska överskottet. Överskottet för intraprenaderna är 8,1 mkr.
Landstingsdirektören kommer att ha verkställande ledningsmöten med intraprenaderna under
första hälften av april och kommer där att föra diskussioner om måluppfyllelse och
överskottshantering.
Det ekonomiska läget 2008 är fortsatt bekymmersamt. Intäktsökningen för skatter och generella
statsbidrag motsvarar inte Landstingsprisindex (prognostiserad kostnadsökning för
landstingssektorn) som för år 2008 är 3,9 %. Prognosen för år 2008 är svårbedömd. För att klara
2008 års resultat kommer det att ställas fortsatta krav på verksamheten att effektivisera och
begränsa kostnadsutvecklingen. Med tanke på den stora obalans som funnits i verksamheten under
år 2007 och där landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige gjort stora omfördelningar av
budgeten för 2008 är det inte motiverat med ledning av den svårbedömda ekonomin för 2008 att
föra över underskott och överskott från 2007. Tilläggsanslag till följd av över och underskott
påverkar resultatet för 2008.
När det gäller intraprenaderna bör beslut om över- och underskott fattas efter att landstingsdirektören haft verkställande ledningsmöten med intraprenaderna.

LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
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1. Inga över- och underskott inom verksamhetsområden förs över till 2008 med undantag för
intraprenaderna Åre och Krokom.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att besluta om över- och underskottshantering för
intraprenaderna i Åre och Krokom.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 59
Utredning om landstingets framtida arkiv (LS 921/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets arkivverksamhet står inför en omvandling framför allt beroende på införande av
elektronisk journaler. Det kommer i framtiden att ställa helt andra krav på arkivets utformning och
kompetens på den operativa arkivpersonalen. Journalhandlingar i pappersform är på väg att
utmönstras och gamla journaler har redan nu fått en minskad efterfrågan.
Arkivets nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga utifrån behov, placering utformning och
kostnader.
Utredningsuppdrag
Bedöm omfattningen (hyllmeter) av de arkivhandlingar som kan var av intresse att placera i lokaler
hyrda från landsarkivet. Bedöm/utred alternativplacering av detta material och kostnad för
alternativplacering.
Utred långsiktigt behov av arkivlokal för resterande arkivhandlingar såväl offentligt som sekretess
samt organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av olika alternativ som utredningen ser som
möjliga.
BESLUTSUNDERLAG
Bilaga 1, arkivutredningen 1
Bilaga 2, arkivutredningen 2 mars -08
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upphandling görs avseende arkivering av patientjournaler från och med 2009-01-01.
2. Landstinget hyr utrymme till en kostnad av 180 kr/meter för patientjournaler som är upprättade
före 1939 av Landsarkivet (ca 475 hyllmeter).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Justerandes sign
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Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 60
Certus - Utredning om lokalsamordning mellan vissa verksamheter inom landstinget,
polisen, Räddningsverket, SOS-alarm samt Tullverket (LS 756/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Planeringen för Certus etablering på Fyrvallaområdet tar allt fastare former. Polisen kommer, som
den första av Certus aktörer, enligt tidplanen att flytta in på området i mars 2009. Därefter kommer,
när sådana beslut fattas, övriga aktörer att flytta in successivt fram till och med 2011.
Förslag till överenskommelse om hyresnivåer har träffats med Vasallen för Räddningstjänsten,
SOS-Alarm samt Landstinget.
De förutsättningar som beslutades vid landstingsstyrelsens sammanträde 2007 12 19 § 240 är nu
uppfyllda varför underlag för rubricerat beslut nu finns.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänstepromemoria 2008 03 17 (LS/756/2006) Certus - Omlokalisering av berörda
landstingsverksamheter till Fyrvallaområdet samt lokalsamordning med Polisen,
Åklagarmyndigheten, Räddningstjänsten samt SOS-alarm.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Omlokalisering av Hälsocentralen Z-gränd, Folktandvården Odensala och Allégatan, SVR samt
Ambulansverksamheten Östersund till Fyrvallaområdet och samlokalisering med övriga i Certus
ingående organisationer.
2. De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i landstingsplanen för 2009 och 2011.
YRKANDE
Christer Siwertsson yrkar att man i det fortsatta arbetet bör beakta möjlighet till placering av en
eventuellt tilltänkt så kallad ”lättakut” i projektet.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons tilläggsyrkande och finner yrkandet
avslaget.
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VOTERING
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som avslår yrkandet röstar ”ja”. den
som bifaller yrkandet röstar ”nej”.
Vid voteringen avges 7 ja-röster och 5 nej-röster. En ledamot avstår från att rösta.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Omlokalisering av Hälsocentralen Z-gränd, Folktandvården Odensala och Allégatan, SVR samt
Ambulansverksamheten Östersund till Fyrvallaområdet och samlokalisering med övriga i Certus
ingående organisationer.
2. De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i landstingsplanen för 2009 och 2011.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Christer Siwertsson, Gunnar Engnér, Marianne Larm-Svensson,
Thomas Andersson och Inger Jonsson till förmån för Christer Siwertssons yrkande.
§ 61
Prioritering av rikssjukvårdsutredningar (LS 116/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Socialstyrelsen har bett landsting/regioner att föreslå verksamheter till Rikssjukvårdsnämnden. I
Jämtlands läns landsting finns enbart Retts Center där det är aktuellt med utredning av
Rikssjukvårdsnämnden.
Norrlandstingens Regionförbund ska enligt sin verksamhetsplan genom regionens företrädare i
rikssjukvårdsnämnden tillvarata och utveckla regionens intressen vad gäller rikssjukvård. Åtgärder
för etablering av riksspecialiteter i regionen blir aktuella från 2008 och de kommande åren.
BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från Socialsstyrelsen: Prioritering av rikssjukvårdsutredningar
Förslag till skrivelse till Socialstyrelsen med begäran om utredning avseende Retts Syndrom
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
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1. Landstinget avlämnar utarbetad skrivelse till Socialstyrelsen där en utredning om Retts syndrom
föreslås och att denna utredning genomförs i särskild ordning med hänsyn till de speciella
förutsättningar som gäller för sällsynta sjukdomar av denna karaktär. Utredningen bör samordnas
med den utredning om finansiering av mindre verksamheter för exempelvis små och mindre kända
handikappgrupper som regeringen avser att uppdra åt socialstyrelsen enligt proposition 2005/06:73.
2. Landstinget begär att Norrlandstingens Regionförbund uttalar sitt stöd för begäran om utredning
om Retts syndrom.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 62
Årsarvode till etiskt utskott och skolutskott (LS 370/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktige inrättade i februari 2008 ett skol- och ett etiskt utskott. Det etiska utskottet ska ha fem
ordinarie ledamöter och fem ersättare. Skolutskottet ska ha tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.
Landstingets princip för ersättning är att utskott i styrelsen ska ersättas utanför styrelsens årsarvode.
Årsarvodet står i förhållande till hur viktigt uppdraget anses vara. Styrelsen har tyngst ansvaret och
arbetsbördan och är mest arvoderat med 25 %. Därefter kommer beredningarnas, fullmäktiges och
revisorernas presidium med 15/10 % och slutligen kommer patientnämndens presidium med
10/6,6 %. I denna hierarki ska skolutskottet och det etiska utskottet placeras.
Kostnaderna för ett etiskt utskott
I arvodeshierarkin kan man tänka sig att det etiska utskottet placeras i nivå med en beredning, det
vill säga med en ersättning på 15 % respektive 10 %. Ordförande och vice ordförande har
årsarvode och har inte rätt till arvode under sammanträdet.
Kostnaderna för ett skolutskott
I arvodeshierarkin kan man tänka sig att skolutskottet placeras i nivå med patientnämnden, det vill
säga med en ersättning på 10 % respektive 6,5 %. Ordförande och vice ordförande har årsarvode
och har inte rätt till arvode under sammanträdet.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från Särskilda budgetberedningen 2008-04-07, § 4
SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
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1. Årsarvodet för ordförande i etiskt utskott ska vara 15 % av landstingsstyrelsens ordförandes
årsarvode och årsarvodet för vice ordförande ska vara 10 % av landstingsstyrelsens ordförandes
årsarvode.
2. Årsarvodet för ordförande i skolutskott ska vara 10 % av landstingsstyrelsens ordförandes
årsarvode och årsarvodet för vice ordförande ska vara 6,5 % av landstingsstyrelsens ordförandes
årsarvode.
3. Beslut om finansiering tas i samband med delårsbokslutet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt särskilda budgetberedningens förslag.
§ 63
Medborgarförslag från Inger Breil, Frösön om att slopa lunchstängningen på hälsocentralerna (LS 1253/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Inger Breil föreslår tillsammans med sju pensionärer från PRO i ett medborgarförslag att
hälsocentralerna skall slopa lunchstängningen. De föreslår att minst en personal skall kunna svara
på frågor eller skicka frågan vidare till den som är ansvarig , som i sin tur skall återkomma till
patienten. Tiden mellan klockan 12-13 anser de kanske kan vara den enda tid som förvärvsarbetande har möjlighet och tid att ringa.
Inger Breil föreslår även att man ska kunna skriva medborgarförslag direkt i mallen på landstingets
hemsida.
YTTRANDE
Enligt de av fullmäktige beslutade reglerna för medborgarförslag ska förslag vara undertecknat av
förslagsställaren. Förslag kan därför inte f n lämnas elektroniskt.
Inom primärvården i Jämtlands läns landsting så förekommer olika telefontider, där en del
hälsocentraler redan idag har telefonöppen lunchtid. Målet är att alla hälsocentraler på något sätt
skall vara tillgängliga per telefon mellan klockan 08.00 - 17.00, vardagar. Med anledning av detta har
landstinget beslutat om att under en försöksperiod testa ny telefonteknik som bygger på att
hälsocentraler och sjukvårdsrådgivningen samverkar för en bättre telefontillgänglighet.
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Det kan vara svårt för riktigt små hälsocentraler att vara tillgängliga hela dagen, men med hjälp av
samverkan skall det finnas möjlighet för medborgaren att få svar även under lunchtid. Försöket
påbörjas i maj och skall utvärderas hösten 2008. Deltagare i försöket är Sjukvårdsrådgivningen,
Frösö, Lugnviks, Stuguns och Björkhammars hälsocentraler. Faller detta försök väl ut är målet att
införa teknik och arbetssätt för alla hälsocentraler i länet.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Inger Breil
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till vidtagna åtgärder.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 64
Motion från Marianne Larm-Svensson (c), Finn Cromberger (fp), Jan-Olof Andersson (m)
och Lars-Olof Eliasson (kd) om inrättande av ett utvecklingskansli eller motsvarande
(LS 674/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Marianne Larm-Svensson, Finn Cromberger, Lars-Olof Eliasson och Jan-Olof Andersson yrkar i en
motion att ett utvecklingskansli eller motsvarande inrättas med uppgift att ge information och
professionellt stöd till de som vill ta över eller starta eget inom landstingsdriven verksamhet.
Ärendet är berett av Ledningsstab Avtal.
I Landstingsplan 2002-2004 beskrivs uppgifterna för en del av dåvarande Servicekontoret. De
skulle ”…stimulera intresse för alternativa driftsformer…”. Den Beställarenhet som inrättades fick
till stöd bl.a. en jurist som även skulle arbeta med upphandlingsjuridik. Vid omorganisationen 2005
flyttades juristen till Sekretariatet. Beställarkompetensen övergick samtidigt till Ledningsstab
Ekonomi.
Under årens lopp har flera landstingsenheter visat intresse för alternativ driftsform:
Tandvården Ragunda; genomfört
Hälsocentralen i Hede; genomfört
Hälsocentralen i Hammerdal; genomfört
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Hälsocentralen/distriktssköterskemottagningen i Backe; avslag politiskt
Folktandvårdskliniken på Allégatan; avslag politiskt
Folktandvårdskliniken i Gällö; avslag politiskt
Folktandvårdskliniken i Nälden; inga anbud lämnades, enheten såldes till personalen som helt privat
verksamhet.
Samtliga enheter ovan, förutom Backe, besöktes och informerades av beställare och jurist vid ett
flertal tillfällen innan beslut.
Regeringen har den 21 februari 2008 beslutat uppdra åt Statskontoret att utreda frågan om
avknoppningar inom den offentligt finansierade verksamheten. Statskontoret skall senast den 30
april redovisa bl.a. rättsläget vid avknoppning till personal. Syftet är att stimulera och förenkla
avknoppningar.
I delbetänkandet av Fritt Val utredningen, SOU 2008:15, lämnas förslag till en ny lag; Lag om
Valfrihetssystem (LOV). Denna lag kan, enligt utredaren, bl.a. användas för att underlätta
avknoppningar.
YTTRANDE
Beställarkompetens och jurister finns idag i Ledningsstab Avtal samt i Sekretariatet. Chefen för
Beställarenheten inom Ledningsstab Avtal är den som har bäst kompetens på området. Resurser för
att tillsätta ett särskilt organisatoriskt utvecklingskansli finns inte men kompetens finns, om än
utspridd.
Ledningsstab Avtal bevakar utvecklingen nationellt avseende valfrihetssystem etc.
Beroende på vad som händer med LOV, etableringsrätt o.s.v. kan ytterligare kompetens- och/eller
resursförstärkning behövas för att möta det interna informationsbehovet.
Förslagsvis används f.n. den kompetens som finns i landstinget till ett virtuellt utvecklingskansli
med bibehållna organisatoriska tillhörigheter.
Landstinget är också engagerat i Almi som har till uppgift att stötta utvecklingen av nya företag i
länet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 65
Motion från Finn Cromberger (fp) om samarbete i den blivande regionkommunen
(LS 841/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Finn Cromberger har kommit in med en motion om samarbete i den blivande regionkommunen.
Cromberger vill att landstinget strävar efter ett samarbete med Västernorrland på allehanda sätt och
att landstinget undersöker om det är praktiskt och politiskt möjligt.
Beredningen för demokrati och länsutveckling har berett ärendet.
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår fullmäktige
Motionen bifalles.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Finn Cromberger om samarbete i den blivande regionkommunen
Protokollsutdrag från beredningen för demokrati och länsutveckling 2008-02-21
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt demokrati- och länsutvecklingsberedningens förslag.
§ 66
Information
8 april
Uppföljning och dialog inför landstingsplanearbetet med föredragning av respektive
verksamhetschef för verksamhetsområdena Primärvård,Utbildning/Utveckling och Kultur.
Årsbokslut (Karin Jonsson)
FOU-tema (Christina Reutervall, Erik Andersson)
Hälso- och sjukvård
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Regional utveckling
Tillgänglighet i vården (Marie Norlén)
Återredovisning av processutvecklingen (Marit Nilsson)
Regional kris- och katastrofplan (Ann-Sofie Lindström)
9 april
Genomlysning av psykiatrin på längre sikt inför landstingsplanearbetet (Anna-Kerstin
Lejonklou)
Norrtåg (Thomas Hägg, ordförande Länstrafiken)
Presentation av ALMI-Mitts VD Lars Andersson
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