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PROTOKOLL
Datum: 2008-05-06
Landstingsstyrelsen

§ 69 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Som extra ärenden tas upp:
Delegation för tilldelningsbeslut avseende ortopedupphandling kopplat till fortsatt
utveckling av Vintersportcentrum
Placeringsreglemente
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 70 Information från utskotten
Personalpolitiska utskottet
Harriet Jorderud informerar om aktuella ärenden:
Läget inför vårdkonflikten
Landstingsplanens avsnitt vad gäller personalfrågor
Förlängning av AT-tjänstgöring inom psykiatrin
LAS-avtal: deltidsanställning ska innebära minst 20 tim/vecka
Parkeringspolicy: Kostnad för parkering utan strömanslutning är 75 kr vid årsabonnemang och
100 kr vid månadsabonnemang
Medarbetarenkäten
Sjukskrivningsprocessen
Ekonomiutskottet
Robert Uitto informerar om aktuella ärenden:
Digitalisering av mammografiundersökningar, mobil enhet
Rapport om etisk handel
Texten och siffrorna i landstingsplanen fastslås vid sammanträde den 12 maj

§ 71 Landstingsdirektörens rapport
Tillgänglighet
En film av SKL om tillgängligheten vid Kalmar läns landsting visas.
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PROTOKOLL
Datum: 2008-05-06
Landstingsstyrelsen
Olle Christmansson, Område HIÖÖ och Roger Olsson, Område ortopedi redovisar
vårdgarantiläget inom respektive områden samt Område kirurgi.
Tommy Renström redogör för det nya telefonprojekt som påbörjats för att öka tillgängligheten i
primärvården. Driftsstart är den 11 juni för hälsocentralerna Frösön, Lugnvik, Stugun och
Björkhammar och samverkansstart i augusti/september.
Månadsrapport per april 2008
Resultat efter april - 10 mkr
Budgeterar resultat 2009 - 28 mkr
Konferens
Landstingsdirektören informerar om en konferens i patientsäkerhet i Paris, som hon deltagit i.

§ 72 Remiss av delbetänkandet "Åtgärdsplan för den kliniska forskningen"
(SOU 2008:7) (LS/326/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkandet ”Världsklass!”
Åtgärdsplan för den kliniska forskningen. Utredningen har hämtat underlag genom möten med ett
brett spektrum av intressenter (landstings- och universitetsledningar, företrädare för forskningsfinansiärerna, läkemedelsindustrin respektive patientorganisationer, kliniska forskningscentra,
verksamhetschefer), genom beställd information från Statistiska Centralbyrån och Vetenskapsrådet
samt genom litteraturstudier.
Delbetänkandet för en koncis genomgång av förutsättningar och problem och lämnar ett antal
tydliga förslag till lösningsinriktade åtgärder.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Utbildningsdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
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Landstingsstyrelsen

§ 73 Strategi för miljöarbete i Jämtlands läns landsting (LS/553/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har under 2005 antagit en miljöpolicy. Miljöansvariga har utarbetat en strategi för
miljöarbetet.
BESLUTSUNDERLAG
Strategi för miljöarbete 2008-2011
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Strategi för miljöarbete 2008 - 2011 antas.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkande följande ändring under punkt 1.1.2 Klimatpåverkan:
Första stycket, sista meningen ändras och får följande lydelse:: ”För att minska klimatpåverkan från
tjänsteresor ska videokonferenser och andra mötesformer användas i större omfattning än som nu
sker.”
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds ändringsyrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag med ovan antagen ändring.

§ 74 Landstingets kulturpris till Peterson-Bergers minne, landstingets
kulturstipendium och Samiskt kultursstipendium (LS/548/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid ansökningstidens utgång fanns sex nominerade kandidater till landstingets kulturpris till
Peterson-Bergers minne, 15 sökande till landstingets fem kulturstipendier samt två kandidater till det
samiska kulturstipendiet.
Årets kulturpris är på 30 tkr. Till kulturstipendier har avsatts 50 tkr att fördela på fem stipendiater
om 10 tkr vardera. Det samiska kulturstipendiet är på 10 tkr.
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har berett ärendet.
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR
1. Kulturpriset 2008 tilldelas Peter Lukas Erixon, Krokom med motiveringen; ”Peter Lukas Erixon
har under många år varit verksam som författare, poet, prosaist och konstnär och är en
inspirationskälla för såväl yngre som äldre utövare i litteraturgenren. Han tilldelas kulturpriset för att
med sitt breda och mångsidiga samt konsekventa konstnärskap ha verkat i både lokala och
internationella sammanhang men ständigt med rötterna i den Jämtländska kulturen”.
2. PB- stipendierna 2008 tilldelas nedanstående med motiveringen ” Förtjänstfull konstnärlig
verksamhet”:
Kristoffer Karpowicz, Östersund
Johanna Östlund, Östersund
Mattias Olsson, Krokom
Emma Skyllbäck, Åre
Camilla Karlsson, Krokom
3. Samiskt kulturstipendium 2008 tilldelas Jon-Henrik Fjällgren, Härjedalen med motiveringen; ”Till
stöd och uppmuntran att föra och utveckla det sydsamiska kulturarvet vidare”.
4. Kulturprisen och stipendierna utdelas söndagen den 6 juli 2008 kl 14.00 på restaurang Hov, Jamtli
i Östersund.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 75 Delegation för tilldelningsbeslut avseende ortopedupphandling kopplat
till fortsatt utveckling av Vintersportcentrum (LS 71/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen beslutade 2008-02-06, § 6, att upphandla en specialistmottagning i ortopedi på
entreprenad för medverkan till fortsatt utveckling av Vintersportcentrum.
För att tilldelningsbeslut ska kunna meddelas snarast möjligt bör beslut om tilldelning av kontrakt
fattas av delegat.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till ordföranden att i samråd med andre vice ordföranden fatta beslut om tilldelning av
kontrakt.
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 76 Anmälan av inkomna handlingar (LS/61/2008)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 77 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.

§ 78 Placeringsreglemente
ÄRENDEBESKRIVNING
Med anledning av att landstingets placeringar i den kortsiktiga portföljen, som redovisas i bilaga till
ärendet Anmälan av delegationsbeslut, § 77, kan strida mot andra policydokument än placeringsreglementet yrkar Jan-Olof Dahlin att landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att snarast
se över placeringarnas innehåll och förhållandet till placeringssreglementet.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Uppdrag till landstingsdirektören att snarast se över placeringarnas innehåll och förhållandet till
placeringsreglementet.
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-05-06
Landstingsstyrelsen
Ärenden till landstingsfullmäktige

§ 79 Medlemskap i organisationen Health Care Without Harm (LS/ 480/ 2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Healthcare without harm är en global organisation. Deltagarna arbetar med att påverka och utveckla
sjukvårdsektorn och industrin som levererar material och produkter till sjukvården. Hälso- och
sjukvård ska utan att påverka patientsäkerheten bedrivas på ett sätt som är ekologiskt hållbart och
med en minskad påverkan på människors hälsa och miljön.
Jämtlands läns landsting är certifierat enligt ISO 14 001 och registrerat enligt EMAS. Det finns i
miljöledningssystemet och i de mål som landstinget har och arbetar med inga motsättningar mot de
mål som Healthcare without harm har satt upp.
Ett av Healthcare without harms mål som landstinget måste arbeta vidare med är att patienter,
sjukvårdspersonal och allmänhet har full tillgång till information om de kemikalier som används
inom vården.
Deltagandet är kostnadsfritt och ger landstinget möjlighet att få tillgång till kontakter, nätverk och
rapporter i miljöfrågor som landstinget arbetar med. Landstinget åtar sig att följa och arbeta med de
mål som Healthcare without harm har satt upp.
BESLUTSUNDERLAG
Deltagande i Healthcare without harm
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige
Jämtlands läns landsting ansöker om medlemskap i organisationen Healthcare without harm.
YRKANDE
Bernt Söderman yrkar avslag på landstingsdirektörens förslag.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Bernt Södermans
avslagsyrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign
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PROTOKOLL
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Landstingsstyrelsen
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Bernt Söderman, Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Christer
Siwertsson, Gunnar Engnér och Lars-Olof Eliasson till förmån för Bernt Södermans avslagsyrkande

§ 80 Utveckling och förstärkning av Vuxenhabiliteringen i Jämtlands läns
landsting - förslag till resursenhet för vuxenhabilitering (LS/543/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
I samband med skatteväxlingen i början av 90-talet fördes huvudansvaret, och medlen för,
vuxenhabiliteringen över från landstinget till länets kommuner. Vuxenhabiliteringen i Jämtlands läns
landsting inrättades 1991. Verksamheten tilldelades sammanlagt 3,5 tjänster. Målgruppen var då
rörelsehindrade/funktionshindrade ungdomar samt vuxna utvecklingsstörda med flerhandikapp.
På grund av otydlighet och begränsade resurser inskränktes Vuxenhabiliteringens målgrupp 2003 till
att omfatta ungdomar med funktionsnedsättningar utan begåvningshandikapp. Utifrån en
regeringsrättsdom 1997 återfördes Barn- och ungdomshabiliteringens (BUH:s) verksamhet till
landstinget. Detta är i dag en välfungerande enhet.
På grund av bristfälligt omhändertagande av vuxna med habiliteringsbehov har det under åren gjorts
ett flertal utredningar i denna fråga. År 2005 startades en Vuxenhabiliteringsprocess inom landstinget efter påtryckningar från brukare som inte tyckte de fick specialistinsatser. Kommunerna
inbjöds att delta i processarbetet men de valde att avstå . Bedömningen gjordes att det då inte var
meningsfullt att fullfölja arbete med denna inriktning.
År 2006 fick en arbetsgrupp bestående av berörda verksamhetsområdeschefer i uppdrag av
landstingsdirektören att arbeta vidare med Vuxenhabiliteringsprocessen. I uppdraget stipuleras att
”utgångsläget är att primärvården har huvudansvaret för målgruppen men den behöver också ha
tillgång till specialistvård”.
Landstingsdirektörens beslut blev, att alla patienter inom BUH skall vårdplaneras till primärvård och
kommun som har basansvaret för habiliteringen. Vuxenhabiliteringen skall fungera som specialistenhet dit patienterna vid behov kan remitteras. Vuxenhabiliteringen skall genom utbildningssatsningar inom Primärvården ge ökad kompetens kring habiliteringsfrågor. En första utbildningsdag genomfördes februari 2008.
I Landstingsplanen 2008-10 anges att Vuxenhabiliteringen i Jämtland läns landsting under
planperioden skall utvecklas och förstärkas. För att uppnå målen i Vuxenhabiliteringscessen har
detta utmynnat i ett förslag till en ”Resursenhet för vuxenhabilitering”. Denna enhet ska vara en
specialistnivå dit vuxna habiliteringspatienter kan remitteras för hjälp med diagnos och eller
behandling. För att kunna erbjuda detta krävs att antalet befattningar utökas och att verksamheten
utvecklas kompetensmässigt. Man föreslår även att det under en period om 1½ år tillsättas en
projektledare som skall se över samarbetsavtal med länets kommuner, utveckla rutiner för
verksamheten, överföra befintliga Vuxenhabiliterings-patienter till annan vård m m.
Förslaget innebär att redan detta år utöka sysselsättningsgraden på befintliga befattningar till heltid
och tillsätta en projektledare under tiden 1 juli 2008 - 31 december 2009. Kostnaden per år för att
Justerandes sign
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Datum: 2008-05-06
Landstingsstyrelsen
utöka sysselsättningsgraden är 709 tkr och för projektledaren 630 tkr.
För att skapa Resursenheten för vuxenhabilitering enligt förslaget behöver att medel tillföras 2009
med 2 090 tkr och 2010 med 1 360 tkr.
BESLUTSUNDERLAG
Vuxenhabiliteringsprocessen – projektrapport 2007-03-05
Förslag till Resursenheten för Vuxenhabilitering
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Vuxenhabiliteringen utvecklas enligt förslag till Resursenheten för vuxenhabilitering och förstärks
från 2008-07-01 med 709 tkr och med ett tillfälligt anslag för projektledare med 210 tkr. Medlen
anvisas ur 2008 års resultat.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 81 Samordning av verksamheterna i Almi Företagspartner Jämtland AB och
Almi Företagspartner Västernorrland (LS/1265/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige fastställde i februari 2008 samverkansavtal, ägardirektiv och bolagsordning
för det nya bolaget Almi Företagspartner Mitt AB där Almi Företagspartner AB äger 51 % och
landstingen i Jämtland och Västernorrland 24,5 % vardera. Enligt bolagsordningen uppgår
aktiekapitalet i det nya bolaget till 100 000 kronor och antalet aktier är 1000 st. Jämtlands läns
landstings andel uppgår således till 24 500 kronor. Totalt eget kapital i Almi Företagspartner
Jämtland AB uppgick den 31/12 2007 till 18 199 000 kronor.
I ägardirektiv angavs att; ”senast 2010 är det ägarnas ambition att ta ställning till om och i så fall hur
Almi Företagspartner Jämtland AB och Almi Företagspartner Västernorrland AB ska avvecklas
under tiden ligger de enskilda bolagen vilande”.
Efter att verksamheten överförts till det gemensamma verksamhetsbolaget så får de gamla bolagen
en fordran på det nya bolaget, i princip samma belopp som bolagets totala egna kapital, denna
fordran löper utan ränta. Eftersom de gamla bolagen inte längre har någon verksamhet uppfyller de
inte längre villkoren för skattefrihet. Det räntefria lånet kan då komma att ifrågasättas och bolagen
bli påförda en intäkt som då kommer att beskattas med 28 procent.
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Landstingsstyrelsen

För att undvika att få ökade kostnader föreslås att Almi Företagspartner Jämtland AB och Almi
Företagspartner Västernorrland AB redan nu överförs till det nya bolaget Almi Företagspartner
Mitt AB. En upplösning av de äldre Almibolagen och kapitalisering av det nya bolaget föreslås.
Effekten blir att landstinget kommer att äga aktier till samma värde som i det gamla bolaget.
Transaktionen är ej resultatpåverkande.
BESLUTSUNDERLAG
KPMG Bohlins AB:s rapport om sammanslagning av dotterbolag, förslag till förfarande
Aktiebrev nr 256 - 500 och 5346 - 10000 i Almi Företagspartner Jämtland AB
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting avyttrar andelarna i Almi Företagspartner Jämtland AB till Almi
Företagspartner Mitt AB för det nominella värdet 490 000 kronor (aktiebrev 256 - 500 och 5346 10000).
2. Jämtlands läns landsting tillskjuter ett kapitaltillskott till Almi Företagspartner Mitt AB
motsvarande 465 500 kronor (motsvarande nominellt värde justerat med landstingets andel,
24 500 kronor, i det nya bolaget).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 82 Information
5 maj
Nordiska Folkhälsokonferensen (Elsa Rudsby Strandberg, Folkhälsoinstitutet)
Landstingets revisorer
Internationella frågor (Lena Bergeskär)
Information om koncernbolagen, inkl ALMI (inför beslut) (Marianne Ottersgård)
Biogasprojekt (Sven Wadman)
Miljöstrategi (inför beslut) (Gunnar Fackel)
FOU-tema Info om multidisciplinär rehab-studie (Rita Sjöström)
Studiebesök HIÖÖ (Olle Christmansson)
Vintersportcentrum (Anne-Marie Jaarnek)
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IVPA Lägesrapport (Nils-Arne Olofsson)
6 maj
Vuxenhabiliteringen (Carsten Dencker)
Regionfrågan (Robert Uitto)
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