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§ 83
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 nominering av ordförande till AER, kommitté 1, tas upp som extra ärende.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 84
Information från utskotten
Personalpolitiska utskottet
Vid utskottets sammanträde den 17-18 juni ska utskotttet informera om och diskutera frågor
om ungdomar och yrkesval tillsammans med yngrerådet.
Utskottet har fått information landstingets sjukskrivningstal. Långtidssjukskrivningarna har
minskat.
Ekonomiutskottet
Utskottet har avslutat sitt arbete med landstingsplanen. Inför nästa års plan ska beredningarna delta
mer i arbetet, framför allt vad gäller framtidsfrågor. Planeringsförutsättningarna kan komma att ta
av fullmäktige inför budetarbetet.
Etiska utskottet
Utskottet har haft sitt första sammanträde där uppdraget diskuterades. Information gavs om hur
prioriteringsarbetet ser ut i dag både inom landstinget och nationellt.
§ 85
Landstingsdirektörens rapport
Vid Norrlandstingens regionförbunds sammanträde den 13 -14 maj antogs två rekommendationer; nya rutiner för fosterdiagnostik samt uppdrag angående speciallivsmedel. (Dessa
ärenden tas upp för beslut på nästa styrelsesammanträde). Dessutom informerades om
åtgärdsplan för nationella hjärtriktlinjer.
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Tjänstemän inom landstingen ingår i ett ledningsprogram Mäta för att leda , som har pågått
två terminer och ska fortsätta ett år till. Syftet är att landstingen ska bli bättre på att mäta och
hitta mått som är gemensamma för landstingen. Som internt stöd i arbetet har tre
improvement advisers utbildats.
§ 86
Strategi för landstingets stöd i samband med större arrangemang i länet (LS 6/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktige har antagit en policy för landstingets stöd till externa arrangemang. Landstingstyrelsen
har därefter med sakstöd från Utveckling och utbildning samt JiLU tagit fram ett förslag på en
strategi.
BESLUTSUNDERLAG
Strategi för landstingets stöd i samband med större arrangemang i länet
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetad strategi för landstingets stöd i samband med större arrangemang i länet antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 87
Informationsstrategi för Jämtlands läns landsting (LS 1133/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
2007 antog landstingsfullmäktige en ny informations- och kommunikationspolicy för Jämtlands läns
landsting (LS/121/2007). I samband med detta fick landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram en
strategi.
Efter genomgång av den nuvarande strategin utifrån den nya policyn står det klart att strategin
ligger i linje med policyn och att inget behov av omarbetning föreligger i nuläget. Utvärdering och
genomgång av den gällande strategin är planerad till 2010.
BESLUTSUNDERLAG
Informations- och kommunikationspolicy för Jämtlands läns landsting (LS/121/2007)
Informationsstrategi för Jämtlands läns landsting (LS/129/2006)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

4 (34)

2008-06-04

LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Nuvarande informationsstrategi fortsätter att gälla.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 88
Ansökan om regionala utvecklingsmedel till Mångfald som tillväxtfaktor Röda Korsets
byrå mot diskriminering (LS 510/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Svenska Röda Korset har ansökt om medel för drift av antidiskrimineringsverksamheten Röda
Korsets byrå mot diskriminering, Jämtland. Detta är ett projekt åren 2008 - 2009 med innehåll att
arbete för mångfald och mot diskriminering.
Inom Ledningsstab Personals verksamhet ingår funktionsområdet Hälsa- och arbetsmiljö och
därmed mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Medel finns avsatt för internt arbete, varför bidrag
till externa organisationer inte kan lämnas.
Från 2009-01-01 träder en ny sammanhållen diskrimineringslagstiftning ikraft. Arbetet med att
forma landstingets strategi i diskriminerings- och mångfaldsfrågor ska genomföras under hösten
2008. Denna strategi kan komma att innehålla insatser med kunskapsutveckling, medvetandegörande utifrån värdegrund m m. Därmed kan det eventuellt senare bli aktuellt med köp av
utbildningsinsatser från Röda Korset, vilket då skulle kunna ses som bidragsåtgärd.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan från Röda Korset
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Röda Korset beviljas ej medel för projektet Röda Korsets byrå mot diskriminering i Jämtland.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 89
Studie Regionbildningsprocessen (LS 666/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Professor Anders Lidström, Umeå universitet, har presenterat ett förslag till en studie av
regionbildningsprocessen i de fyra nordliga landstingen.
Studien kommer att belysa:
Demokrati, beslutskapacitet och inflytande, Kultur och identitet, Hälso- och sjukvården, Det norrländska
näringslivet och den regionala utvecklingspolitiken, Kommunerna i regionen samt Norrland i Europa.
Utgångspunkten för medborgarstudien är att belysa olika aspekter av politik, utvecklingsförutsättningar och samhällsliv i Norra Sverige med särskild relevans för den nordliga
regionbildningen.
Landstingen i region Norra Sverige har eller kommer att besluta att delta i studien. Den politiska
arbetsgruppen för region MittSverige har tillstyrkt att även Jämtland deltar.
Kostnaderna uppgår till 275 000 kronor per år under två år för respektive landsting.
BESLUTSUNDERLAG
PM -genomförande av den Norrländska regionstudien, Umeå universitet
Reviderad budget för Norrländsk regionstudie
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstinget i Jämtlands län deltar i regionstudien.
2. Kostnaderna belastar landstingsdirektörens stab.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 90
Resultat av granskningen av landstingets årsredovisning för år 2007 (LS 544/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisorerna har överlämnat en promemoria som avser granskningen av landstingets årsredovisning
för år 2007. Revisorerna kommer att ta kontakt med landstingsstyrelsen för att behandla de synpunkter och förslag som promemorian omfattar. Kontakten bör ske med styrelsens förvaltning.
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BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från landstingets revisorer 2008-04-11
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att med revisorerna behandla de synpunkter och förslag som
promemorian omfattar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 91
Likviditetsrapporter/likviditetsplan 2008 (LS 249/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under det första tertialet år 2008 av
landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 92
Sammanträdesdagar 2009 (LS 676/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt 6 § i landstingsstyrelsens reglemente ska landstingsstyrelsen för varje kalenderår upprätta en
plan över sina sammanträden.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till sammanträdesdagar
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Följande sammanträdesdagar fastställs för 2009:
27-28 januari
10-11 mars
31 mars-1 april
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5-6 maj
2-3 juni
25 aug
29-30 september
3-4 november
15-16 december
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 93
Nominering av ordförande till Kommitté 1, Assembley of European Region, AER
(LS 709/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget är medlem i Assembley of European Regions, AER, internationellt nätverket för
regioner. AER arbetar i tre kommittéer, kommitté 1 arbetar med frågor som rör regional utveckling.
Jämtlands läns landsting har valda ledamöter till alla tre kommittéerna.
Nuvarande ordförande i Kommitté 1, Onno Hoes, Noord-Brabant, Nederländerna, har aviserat sin
avgång som ordförande i Kommitté 1.
AER påbörjar därmed sitt arbete med att förbereda valet av ny kommittéordförande - ett val som
sker i november av Generalförsamlingen.
Vice ordförande i Kommitté 1 har varit - och är - Håkan Sandgren från Jönköpings läns landsting.
Som medlem i AER har Jämtlands läns landsting möjlighet att nominera kandidater till
ordförandeuppdraget. Nomineringen bör ingå till AER:s sekretariat i Strasbourg i god tid inför
valberedningens arbete.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till nominering av ordförande för Kommitté 1, Assembley of European Regions.
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen beslutar att till styrelseordförande för Kommitté 1 i Assembley of European
Regions, AER, nominera Håkan Sandgren, Jönköping läns landsting.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt ordförandens förslag.
I beslutet deltar inte Jan-Olof Dahlin.
Justerandes sign
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§ 94
Anmälan av inkomna handlingar (LS 61/2008)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 95
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.
Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 96
Delårsbokslut april 2008 (LS 434/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
De mål som landstinget satt upp för året bedöms i stor utsträckning kunna uppfyllas. För några av
målen såsom ekonomiskt utfall, sjukfrånvaro, vissa miljömål samt vårdens tillgänglighet finns dock
stor osäkerhet i om målen ska kunna infrias fullt ut.
Ur ett landstingsperspektiv är tillgängligheten fortfarande ett problem. Övervägande delen av
specialiteterna inom specialiserade vården rapporterar besöks- och behandlingstillgänglighet inom
12 veckor men inom ortopedi, ögon och öron redovisas längre väntetid. Primärvården har fortsatt
problem med telefontillgänglighet, som inte enbart är betingad av teknikproblem. Arbete pågår
inom primärvården att förbättra tillgängligheten både avseende telefon och besök till läkare.
Arbetet med regionbildningen har avancerat och ett förslag har utarbetats som landstingstyrelsen
och landstingsfullmäktige tar ställning till i juni. Förslaget innebär att Jämtlands läns landsting
ansöker om att få bilda regionkommun från och med år 2011 tillsammans med Ånge och
Sundsvalls kommuner. Dialogen med vissa gränskommuner fortsätter för att eventuellt
åstadkomma en större region.
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Den arbetade tiden har ökat med totalt 1,3 procent jämfört med samma period 2007. Ökningen har
skett inom de flesta verksamhetsområden. Genomgående förklaring är att årets period har en dag
mer, skottdagen, jämfört med ifjol. Skottdagen borträknad är ökningen 0,5 procent jämfört med
2007. Övertiden har minskat med 8,5 procent efter aktivt arbete med bl a schemaförändringar.
Sjukfrånvaron fortsätter att minska med -0,6 procentenheter för landstinget som helhet. Normalt
sett är sjukfrånvaron högre det första tertialet beroende på vinterkräksjuka och andra
infektionssjukdomar som är vanliga denna årstid. Det ser vi även i år genom att karensdagarna ökat
från 0,15 dagar/anställd till 0,87 dagar/anställd, jämfört med samma period 2007. I övrigt är det
sjukfrånvaron bland de äldre och sjukfrånvaron över 60 dagar som minskningen är störst.
Kostnaden för nyttjande av inhyrda läkare via bemanningsföretag har ökat med drygt 1,8 mkr
jämfört med samma period 2007. Däremot ligger prognos för helår, 31,9 mkr, i nivå med utfallet
2007.
Det bokförda resultatet för perioden visar ett ekonomiskt underskott på -12,7 mkr. Vid samma
period föregående år var resultatet ett överskott på 1,3 mkr.
Kostnadsutvecklingen för första tertialet är 4,5 procent jämfört med motsvarande period
föregående år.
Prognos för helår är -19,2 mkr. Detta är 34,6 mkr sämre än budgeterat resultat för helår som är
+15,4 mkr. Av 17 verksamhetsområden prognostiserar 10 ett ekonomiskt utfall som är sämre än
budget.
I syfte att sänka kostnaderna och undvika ekonomiskt underskott beslutade landstingsstyrelsen i
april 2007 att godkänna en handlingsplan med åtstramningsåtgärder för att komma i ekonomisk
balans för resten av 2007. Handlingsplanen fortsätter gälla även år 2008 och insatserna består av:
- Minskat antal arbetade timmar - en återgång till antalet arbetade timmar 2005
- Restriktioner vad gäller övertids- och mertidsuttag (gäller inte Akutområdet)
- Begränsade utbildningskostnader
- Begränsade personalomkostnader
- Mindre nyttjande av bemanningsföretag
- Minskat antal tjänsteresor
- Minskad användning av externa konsulter.
Utöver detta har verksamhetsområdescheferna enats om att under 2008 arbeta för
kostnadssänkningar enligt följande:
- Områdesvisa åtgärder enligt delårsboksluten i april.
- Korta vårdtider där det är möjligt
- Öka andelen polikliniska operationer
- Öka antalet ortopedoperationer i egen regi
- Nogsamt analysera behov innan återbesättning av vakant tjänst vid exempelvis pensionsavgång.
- Analysera läkemedelsförskrivning och -förbrukning
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- Analysera omfattning av lab.prover
- Begränsa antalet vårdplatser under hösten
BESLUTSUNDERLAG
Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2008-04-30
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. 420 tkr överförs från och med år 2008 från Privata vårdgivare till Verksamhetsområde Åre som
tillägg till kapiteringssystemet för sjukgymnastikverksamhet vid Åre hälsocentral. Detta sedan
avtal med en privat sjukgymnast upphörde hösten 2007.
2. 900 tkr överförs från och med år 2008 från Privata vårdgivare till Verksamhetsområde psykiatri
för inrättande av tjänster för psykoterapiverksamheten. Detta sedan många små avtal med
privata psykoterapeuter löpt ut under 2007.
3. 6 100 tkr överförs från Landstingsdirektör med staber till verksamhetsområde Ortopedi för att
täcka merkostnader för köpt vård, exkl. riks- och regionsjukvård, till och med april.
4. Verksamhetsområdena ska genomföra de åtgärder som anges ovan för att sänka kostnaderna i
landstinget och därmed komma inom budgetram.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslut per 2008-04-30 och prognos per 2008-12-31 godkännes.
YRKANDEN
Ordföranden yrkar följande tillägg och ändringar:
Punkt 4 ska ha följande lydelse: Styrelsen konstaterar att 2% ökning av antalet arbetade timmar är
en kostnadsökning för landstinget på ca 35 miljoner kronor. Uppdraget kring sänkningen av
arbetade timmar måste ses som en av handlingsplanens viktigaste åtgärder och skall prioriteras. I
sammanhanget måste också hänsyn tas till kostnaderna för bemanningsföretagen som också skall
hållas nere. Utifrån detta beslutar därför styrelsen också att: Verksamhetsområdena ska genomföra
de åtgärder som anges ovan för att sänka kostnaderna i landstinget och därmed komma inom
budgetram.
Ny punkt 5: Minskat antal arbetade timmar ska ned på 2005 års nivå för verksamheten totalt.
Bernt Söderman yrkar avslag på punkterna 1 och 2.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på avslagsyrkandet under
punkt 1 och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
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Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på avslagsyrkandet under
punkt 2 och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag under punkt 3 och finner förslaget
antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på ordförandens förslag under
punkt 4 och finner ordförandens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag om en ny punkt 5 och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på den punkt som fullmäktige föreslås besluta om och finner denna
antagen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. 420 tkr överförs från och med år 2008 från Privata vårdgivare till Verksamhetsområde Åre som
tillägg till kapiteringssystemet för sjukgymnastikverksamhet vid Åre hälsocentral. Detta sedan avtal
med en privat sjukgymnast upphörde hösten 2007.
2. 900 tkr överförs från och med år 2008 från Privata vårdgivare till Verksamhetsområde psykiatri
för inrättande av tjänster för psykoterapiverksamheten. Detta sedan många små avtal med privata
psykoterapeuter löpt ut under 2007.
3. 6 100 tkr överförs från Landstingsdirektör med staber till verksamhetsområde Ortopedi för att
täcka merkostnader för köpt vård, exkl. riks- och regionsjukvård, till och med april.
4. Styrelsen konstaterar att 2% ökning av antalet arbetade timmar är en kostnadsökning för
landstinget på ca 35 miljoner kronor. Uppdraget kring sänkningen av arbetade timmar måste ses
som en av handlingsplanens viktigaste åtgärder och skall prioriteras. I sammanhanget måste också
hänsyn tas till kostnaderna för bemanningsföretagen som också skall hållas nere. Utifrån detta
beslutar därför styrelsen också att verksamhetsområdena ska genomföra de åtgärder som anges ovan
för att sänka kostnaderna i landstinget och därmed komma inom budgetram.
5. Minskat antal arbetade timmar ska ned på 2005 års nivå för verksamheten totalt.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslut per 2008-04-30 och prognos per 2007-12-31 godkännes.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Bernt Söderman, Gunnar Geijer, Inger Jonsson, Gunnar Engnér och
Lars-Olof Eliasson till förmån för avslagsyrkande på punkterna 1 och 2.
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§ 97
Landstingsplan 2009-2011 (LS 1254/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsdirektörens förslag till landstingsplan har beretts av ekonomiutskottet vid ett flertal
sammanträden under hösten 2007 och våren 2008 och fastställdes av utskottet den 20 maj 2008.
Landstingsfullmäktige beslutar, genom landstingsplanen, om övergripande mål och inriktning för
landstingets verksamhet. Landstingsstyrelsens, nämndernas och koncernföretagens främsta
uppgift är att verka för att målen uppnås genom sitt ansvar för verksamhet, kvalitet, personal och
ekonomi inom sina respektive områden.
I landstingsplanen anges de inriktningsmål, aktiviteter och målvärden som landstingsfullmäktige
beslutat om och styrelsen, nämnderna och verksamheten ska verkställa. Landstingsfullmäktiges
övergripande mål ska konkretiseras, specificeras och följas upp på styrelse, berednings-, nämndsoch verksamhetsnivå. Varje nivå följer upp sina mål.
Landstingsstyrelsen skall vidare:
Fastställa verksamhetsområdenas uppdrag med utgångspunkt i fullmäktiges uppdrag till
styrelsen.
Ange erforderliga direktiv till verksamhetsområden, enheter och företag, nämnder mfl i
koncernen.
Redovisa plan för styrelsens uppföljningar av verksamheterna.
Landstingsstyrelsen skall senast i november, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdragen till
verksamhetsområdena och enheterna samt styrelsens uppföljningsplan.
För 2009 föreslås en investeringsutgift med 82,5 mkr landstingsstyrelsen skall återkomma med
detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige i november 2009.
Landstingsskatten föreslås till 10,15 kronor för år 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsplan 2009, Flerårsplan 2010-2011
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad landstingsplan 2009 - 2011 antas.
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2. Landstingsstyrelsen skall senast i november, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdragen till
verksamhetsområdena och enheterna samt styrelsens uppföljningsplan.
3. För 2009 fastställs en investeringsutgift med 82,5 mkr, landstingsstyrelsen skall återkomma med
detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige i november 2008.
4. Landstingsskatten fastställs till 10,15 kronor för år 2009.
YRKANDEN
Harriet Jorderud yrkar:
1. Tilläggsyrkande: Avsnitt 3.10.3 Ekonomi, investeringsramar. Första stycket ska ha följande
lydelse: För planperioden har landstinget utrymme för fastighetsinvesteringar i storleksordningen
79,9 mkr till oförändrad kostnad. Under planperioden har angelägna investeringar inprioriterats
med ytterligare 20 mkr/år 2009 och 10 mkr vardera åren 2010 och 2011. Investeringsutrymmet
föreslås enligt följande:
2. Tilläggsyrkande: Ny beslutspunkt med följande lydelse: Patientavgifter och taxor ändras i
enlighet med bilaga 1, avgifter och taxor, till landstingsplan 2009-2011
Jan-Olof Dahlin yrkar:
1. Ändringsyrkande: Avsnitt 3.6.4 Miljö. Fjärde stycket, sista meningen, ska ha följande lydelse:
För att minska klimatpåverkan från tjänsteresor ska i högre utsträckning videokonferenser och
andra mötesformer användas.
2. Tilläggsyrkande: 4.2.2 Aktiviteter, ny punkt med följande lydelse: Landstinget skall regelbundet
kalla alla vuxna som valt att tillhöra Folktandvården för undersökning och eventuell behandling av
tandläkare och/eller tandhygienist.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande nr 1 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 1 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad landstingsplan 2009 - 2011 antas med ovan antagna ändringar.
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2. Landstingsstyrelsen skall senast i november, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdragen till
verksamhetsområdena och enheterna samt styrelsens uppföljningsplan.
3. För 2009 fastställs en investeringsutgift med 82,5 mkr, landstingsstyrelsen skall återkomma med
detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige i november 2008.
4. Patientavgifter och taxor ändras i enlighet med bilaga 1, avgifter och taxor, till landstingsplan
2009-2011
5. Landstingsskatten fastställs till 10,15 kronor för år 2009.
§ 98
Ansökan om att bilda region MittSverige (LS 140/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting tillstyrkte 2007-09-19 i remissyttrande över ansvarskommitténs
slutbetänkande (SOU 2007:10) - Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft - att
regionkommuner enligt kommitténs förslag skulle bildas.
I november 2007 bildades en politisk arbetsgrupp med uppgift att bereda och redovisa förslag till
regionbildning i de fyra nordligaste landstingen. Den 30 januari 2008 träffade arbetsgruppen en
överenskommelse om inriktning för regionbildning i Norrland. Överenskommelsen innebär
följande;
Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland bildar en regionkommun.
Jämtland samt delar av Västernorrland bildar en regionkommun.
Tillhörigheten till den Norra sjukvårdsregionen förändras inte.
De formella ansökningarna blir föremål för beslut i de fyra landstingen.
De gränskommuner som så önskar kan ansöka om att få byta regionkommun.
Direkt efter denna överenskommelse påbörjades arbetet med att ta fram underlag för en ansökan.
Det arbetet har bedrivits i samverkan mellan företrädare för landstinget och berörda kommuner.
En ansökan om att 2011-01-01 få bilda en region MittSverige har upprättats. Region MittSverige
består av Jämtlands läns landsting samt Sundsvall och Ånge kommuner. I ansökan redovisas en
öppenhet för att gränskommuner ansluter sig till den blivande regionen.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan om bildande av region MittSverige
Region MittSverige slutversion
Region MittSverige - nuvarande verksamheter
Region Mittsverige - ekonomi
Region Mittsverige - karta
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ansökan om att få bilda regionkommun inges till Regeringen enligt upprättat förslag.
YRKANDEN
Christer Siwertssson yrkar avslag på förslaget att ansöka om att bilda region MittSverige.
Jan-Olof Dahlin yrkar att Jämtlands läns landsting ansöker om att få bilda en egen regionkommun
med bibehållande av nuvarande länsgränser.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons avslagsyrkande och finner yrkandet
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Jan-Olof Dahlins yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ansökan om att få bilda regionkommun inges till Regeringen enligt upprättat förslag.
I beslutet deltar inte Bo Danielsson.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Christer Siwertsson och Gunnar Engnér enligt följande:
Vi moderater utvecklade vår ståndpunkt i regionfrågan i en reservation till landstingsfullmäktiges
yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande hösten 2007. Där framgick att det regionala
utvecklingsuppdraget och de regionala tillväxtfrågorna är det bärande motivet för kommitténs
förslag att regionkommuner ska inrättas . Vi tillstyrkte även en reformering av den statliga
förvaltningen och styrningen i länen. Vi fann inga starka skäl för att stora regioner skulle förbättra
hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens behov kunde inte vara något motiv för att inrätta
stora regionkommuner. Vi fann det svårt att acceptera en reform utan folklig förankring.
Regionfrågan lyste helt med sin frånvaro under valrörelsen 2006. Det är ett demokratiskt
anständighetskrav, menade vi, att de politiska partierna får formulera sina ståndpunkter och
redovisa dessa i valrörelsen 2010.
Vi moderater hävdade att det politiska arbetet under innevarande mandatperiod är att driva en
politik för fler jobb, bättre miljö och förstärkt välfärd. Andra förändringar, t ex Ansvarskommitténs
förslag, får inte ta kraft från denna prioritering.
Vi moderater yrkar avslag på förslaget om att lämna en ansökan till regeringen om att bilda region
Mittsverige. Skälen för vårt yrkande är i huvudsak följande:
1. Förslaget innebär en omfattande och genomgripande förändring av samhällsorganisationen med
betydande konsekvenser för medborgarna. Beslutet saknar folklig förankring och frågan är för stor
för att kastas fram utan ett mellanliggande allmänt val där medborgarna i berörda län och
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kommuner får säga sin mening. Landstinget har inte mandat att ansöka om regionbildning redan
innevarande år.
2. Landstingsstyrelsens beslutsunderlag är synnerligen bristfälligt. Landstingsstyrelsens uppdrag till
landstingsdirektören i februari 2008 att upprätta erforderliga underlag och konsekvensbeskrivningar har inte verkställts på ett acceptabelt sätt.
Förslaget till ansökan andas osäkerhet. Vi vet inte ens den geografiska utbredningen av region
Mittsvarige. Är det verkligen realistiskt att tro att regeringen fattar beslut om en regionkommun där
gränskommuner som så önskar kan ansöka om att få byta region, där ansökan talar om det väl
utvecklade samarbetet inom Sundsvallsregionen, som inte alls överensstämmer med region
Mittsverige osv?
Vi moderater saknar framförallt vettiga konsekvensbeskrivningar inom en rad områden. Hur
påverkas sjukvården bl a med tanke på att regionen inrymmer två länssjukhus och en primärvård
med helt olika uppdrag och organisation? Vilka blir konsekvenserna t ex för Östersunds sjukhus?
Vad innebär regionbildningen för invånarnas demokratiska påverkan? Vilka blir de ekonomiska
konsekvenserna? Vad säger länets kommuner?
Det underlag som finns i handlingarna föranleder fler frågor än svar. Den övergripande bilden
tonar fram av en region som framförallt skapar problem för Landstinget Västernorrland inom
kulturområdet, infrastrukturen, näringslivet, den internationella verksamheten och hälso- och
sjukvården. Vilket samarbete har utredningsgruppen haft med den politiska ledningen för
Landstinget Västernorrland?
Ekonomiavsnittet är inte användbart för en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av den
nu föreslagna regionbildningen .
PROTOKOLLSANTECKNING
Bo Danielsson lämnar följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet avstod i styrelsen i omröstningen om bildandet av region MittSverige.
Vänsterpartiet är positivt till huvuddelarna i Ansvarskommitténs förslag. Vi välkomnar bildandet av
regionkommuner och förespråkar en regionförstoring. Vår hållning har varit att den fördelaktigaste
regionen vore ett sammanhållet Västernorrlands län tillsammans med ett sammanhållet Jämtlands
län. Detta alternativ är inte längre aktuellt. I andra hand förespråkar vänsterpartiet en sammanslagning av samtliga fyra norrlandslän. Den regionbildning som nu är aktuell anser vi vara för liten.
I det uppkomna läget borde Jämtlands län ansöka om en anslutning till region Norra Sverige.
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§ 99
Justering av tandvårdstaxa (LS 1296/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Nytt statligt tandvårdsstöd införs 2008-07-01 enligt Statligt tandvårdsstöd SFS 2008:145 samt
Förordning om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:193. Det nya tandvårdsstödet innebär helt nya
ersättningsprinciper för tandvård. Förordningen lyfter även vårdgivarens uppgiftsskyldigheter
gentemot försäkringskassan och Socialstyrelsen och informationsansvar gentemot patienten. För
Område folktandvård innebär det nya tandvårdsstödet att en helt ny prislista måste fastställas samt
att de administrativa systemen måste anpassas för att uppfylla uppgifts- och informationskraven.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Allmäntandvårdens taxa prissätts enligt referensprislistan.
2. Specialisttandvårdens taxa prissätts till referenspris + 20%.
3. Frisktandvårdens taxa prissätts enligt gemensam prislista för de fyra norrlandslandstingen.
4. Uppdrag till landstingsstyrelsen att utvärdera den nya taxan efter 6-8 månader och att beslut om
eventuella förändringar fattas under våren 2009.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 100
Ändrad budget för politisk organisation (LS 605/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktiges presidium har under våren följt upp den politiska verksamheten och dess
kostnader och funnit att budgeterade medel inte stämmer med fullmäktiges beslut om verksamhet.
Presidiet ser också att det finns anledning att göra vissa justeringar i möjligheten till att få arvode.
Landstingsfullmäktige tog under 2006 beslut om att höja årsarvodet till landstingsstyrelsens ledamöter från 85 % till 95 % av ordförandes årsarvode samt att inrätta två 3:e vice ordförande med 50
% årsarvode. Budgeten för den politiska organisationen räknades inte upp för dessa kostnader.
Totala årskostnaden för detta beräknas till 303 000 kronor. Fullmäktige har i februari 2008 inrättat
två utskott under landstingsstyrelsen. Totala årskostnaden för dessa utskott beräknas till 650 000
kronor. Kostnaden för befintliga utskott justeras efter samma principer. Fullmäktiges presidium,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

18 (34)

2008-06-04

som har rätt att tolka arvodesreglerna, har tolkat bestämmelserna så att ersättning för fullmäktigeuppdrag inte ska belasta årsarvodet för styrelseledamöterna. Årskostnad för denna tolkning är
170 000 kronor.
För planering och genomförande av sammanträden i Jämtlands läns handikappråd får ordförande
ett årsarvode på 6,5 % av landstingsstyrelsen ordförandes årsarvode.
För planering och genomförande av sammanträden i landstingets pensionärsråd får ordförande ett
årsarvode på 3,5 % av landstingsstyrelsen ordförandes årsarvode.
Fullmäktiges presidium föreslår utifrån sitt ansvar för modellvården för den politiska organisationen att ersättningen till de politiska partierna för politisk sekreterare räknas upp så att den lägsta
ersättningen för politisk sekreterare till ett parti är 30 % av en heltidstjänst. Ersättningen gäller från
2008-08-01.
Slutligen föreslår presidiet att för träffar inom majoritet och opposition för att samordna ledning
och styrning avsätta 286 000 kronor. Detta bör gälla även för år 2007.
BESLUTSUNDERLAG
Ändring av budget för den politiska organisationen 2008
Förslag till beslut från fullmäktiges presidium om politisk budget
Förslag från fullmäktiges presidium om ersättning för träffar för majoritet och opposition
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1 747 000 kronor överförs från Landstingsdirektör med staber till den politiska organisationen.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Första stycket i Regler för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting under
avsnitt Politiska sekreterare/gruppledare ersätts med följande lydelse:
De politiska partierna har rätt till ersättning för kostnader för politiska sekreterare. Ersättningen
utgår med 6 % av en heltidstjänst per mandat i fullmäktige. Den lägsta andel tjänst ett parti får
ersättning för är 30 % (motsvarande 5 mandat) av en heltidstjänst.
Ändringen ska gälla från 2008-08-01.
2. I arvodesbestämmelserna avsnitt 3.9 Övriga bestämmelser införs följande bestämmelse:
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader till majoritetspartiernas ledamöter i
styrelsen, fullmäktiges presidium och presidierna i fullmäktigeberedningarna för 11 sammanträden
per år för gemensam planering och samordning och till oppositionspartiernas ledamöter i styrelsen,
fullmäktiges presidium och presidierna i fullmäktigeberedningarna för sex sammanträden per år för
samma ändamål. Ersättningen utgår enligt arvodesbestämmelserna. Bestämmelsen gäller under åren
2007 - 2010.
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3. I arvodesbestämmelsernas tabell över årsarvode införs följande bestämmelser:
Landstingets pensionärsråd
Ordförande

3,5 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Jämtlands läns handikappråd
Ordförande

6,5 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Ersättningen utgår från 2008-01-01.
YRKANDEN
Gunnar Geijer, Bernt Söderman, Inger Jonsson, Gunnar Engnér, Christer Siwertsson och LarsOlof Eliasson yrkar avslag på landstingsdirektörens förslag med undantag av konsekvenserna av
beslutat inrättande av ytterligare vice ordföranden i styrelsen samt utökat etiskt utskott och
skolutskott.
Bernt Söderman yrkar att grunden för ersättningen till styrelsens ledamöter återställs från 95% till
85 %.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Gunnar Geijers m fl avslagsyrkande samt landstingsdirektörens
förslag under punkt 1 och finner avslagsyrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Gunnar Geijers m fl avslagsyrkande samt landstingsdirektörens
förslag under punkt 2 och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans yrkande och finner yrkandet avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag till omfördelning av budgeten med
justering för det avslagna förslaget enligt punkt 1 (1 636 000 kronor) och finner förslaget antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1 636 000 kronor överförs från Landstingsdirektör med staber till den politiska organisationen.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. I arvodesbestämmelserna avsnitt 3.9 Övriga bestämmelser införs följande bestämmelse:
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader till majoritetspartiernas ledamöter i
styrelsen, fullmäktiges presidium och presidierna i fullmäktigeberedningarna för 11 sammanträden
per år för gemensam planering och samordning och till oppositionspartiernas ledamöter i styrelsen,
fullmäktiges presidium och presidierna i fullmäktigeberedningarna för sex sammanträden per år för
samma ändamål. Ersättningen utgår enligt arvodesbestämmelserna. Bestämmelsen gäller under åren
2007 - 2010.
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2. I arvodesbestämmelsernas tabell över årsarvode införs följande bestämmelser:
Landstingets pensionärsråd
Ordförande

3,5 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Jämtlands läns handikappråd
Ordförande

6,5 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande

Ersättningen utgår från 2008-01-01.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Bernt Söderman, Gunnar Geijer, Inger Jonsson, Gunnar Engnér,
Christer Siwertsson och Lars-Olof Eliasson och lämnar följande protokollsanteckning:
Skälen för vårt yrkande är följande:
1. Villkoren för det politiska arbetet inom landstinget ska beslutas inför varje ny mandatperiod och
ligga fast under hela mandatperioden.
2. Villkoren för det politiska arbetet inom landstinget ska vila på konsensusbeslut mellan samtliga i
fullmäktige representerade partier.
3. Landstingets kostnader för den politiska organisationen per invånare ligger redan idag högst
bland landstingen i landet. Med tanke på landstingets ekonomi och de besparingskrav som åvilar
alla verksamheter är det stötande att utöka budgeten för den politiska organisationen. Det är en helt
felaktig prioritering.
4. Förslaget om ersättning för träffar med majoriteten och oppositionen är dåligt motiverat.
Arvodet till styrelseledamöter har höjts från 15 till 25%, 2 nya landstingsråd har tillkommit, ett par
nya utskott har tillkommit inom styrelsen som utökar den politiska tiden för flera ledamöter. Den
eftersträvade samordningen bör kunna klaras inom ramen för befintlig budget. Att förslaget ska
gälla retroaktivt från 2007 är helt obegripligt.
5. Förslaget om att differentiera tiden för politiska sekreterare mellan partierna innebär att de
politiska partierna behandlas olika. Argumentationen för den nya konstruktionen är inte trovärdig.
Varför ska miljöpartiet och folkpartiet ha 10% per fullmäktigeledamot, kristdemokraterna 15% per
ledamot medan övriga partier får nöja sig med 6%? Vilka motiv finns det för att välja just 30% som
undre gräns? I sammanhanget finns anledning att påminna om att landstingets partistöd, som
också syftar till att underlätta det politiska arbetet, är ovanligt generöst.
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§ 101
Utarbetande av en kostpolicy (LS 515/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har av landstingsfullmäktige fått uppdraget att
ta fram en kostpolicy för Jämtlands läns landsting. Kostpolicyn skulle beslutas/fastställas vid
landstingsfullmäktige 2007-10-16. Beredningen beviljades förlängd tid till juni 2008.
Beredningen har arbetat med en grupp av sakkunniga inom de områden vilken policyn berör;
kost-, miljö- och dietistfrågor, samt med processledaren för Nutritionsprocessen.
Arbetet med utredningen har lett till en kunskapssammanställning som omfattar jämförande studier
med andra landsting och sammanställningar av nationella kostrekommendationer och riktlinjer.
BESLUTSUNDERLAG
Bakgrundsmaterial till Kostpolicyn.
Protokollsutdrag § 47, från beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2008-04-15.
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Utarbetad kostpolicyn antas.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 102
Reglemente för Landstingets Pensionärsråd (LS 603/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Reglementet för Landstingets Pensionärsråd (LPR) har varit föremål för revidering. Förändringar
av vikt; rådet övergår från landstingsstyrelsen till landstingsfullmäktige och rådet ska årligen
rapportera sin verksamhet till landstingsfullmäktige. Revideringen föranleder i nuläget inga ökade
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kostnader. Förslaget är framtaget i samarbete med pensionärsrådet samt med sakstöd från
sekretariatet.
BESLUTSUNDERLAG
Reglemente för Landstingets Pensionärsråd
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderat reglementet för Landstingets Pensionärsråd antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 103
Reglemente för Landstingets Ungdomsråd (LS 385/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutvecklingsberedningen har tillsammans med fullmäktiges
presidium fått i uppdrag att göra en översyn av ungdomsrådets reglemente. Ungdomsrådet har
funnits sedan 2003 och reglementet behöver revideras.
En arbetsgrupp från beredningen och fullmäktige presidium har med sakstöd av ungdomsansvarig
och ungdomstinget tagit fram förslag på revidering av reglementet.
Arbetsgruppen föreslår förändringar på vem som ska vara ordförande, relationerna till fullmäktiges
presidium, antalet sammanträden med mera.
BESLUTSUNDERLAG
Reglemente för landstingets ungdomsråd
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen § , 2008-04-24
Utdrag från minnesanteckningar med fullmäktiges presidium
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING
SAMT FULLMÄKTIGES PRESIDIUM
Beredningen och fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för landstingets ungdomsråd antas.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens och fullmäktiges presidiums förslag
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 104
Utvärdering av försök med två intraprenader i primärvården - Åre och Krokom
(LS 205/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade i februari 2006, § 27, att dåvarande verksamhetsområdet
Åre/Krokom skulle delas i två områden, som var för sig skulle bedrivas i intraprenadform under
tiden 2006-12--03-01--2008-12-31.
En vårdöverenskommelse tecknades med respektive verksamhetsområdeschef. En utvärdering av
försöksverksamheten skulle redovisas under våren 2008 inför ett ställningstagande om eventuell
förlängning av vårdöverenskommelserna. Resultatet av utvärderingen skulle ligga till grund för om
fler verksamheter skulle få möjlighet att driva verksamheten i intraprenadform.
I utvärderingsuppdraget ingick att utreda om det inneburit några för- eller nackdelar för
medborgare, personalen eller landstinget, hur har överskotten använts och vad utför
intraprenaderna som övriga primärvårdsområden inte gör.
Utvärderingen visar på flera fördelar med intraprenadformen, särskilt i form av personalens
upplevelse av ökat inflytande på verksamheten. Styrning och uppföljning av landstingsgemensamma
frågor blir speciellt viktigt i de fall enheter bedrivs med stor självständighet.
BESLUTSUNDERLAG
Rådgivningsrapporten Utvärdering av intraprenader i hälso- och sjukvården
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Primärvårdens verksamhetsområden i Krokom och Åre ges möjlighet att fortsätta bedriva
verksamheten i intraprenadform.
2. Uppdrag till landstingsstyrelsen att omförhandla nuvarande vårdöverenskommelser för
förtydligande och komplettering bl a avseende över- och underskottshanteringen inför 2009.
Ett eventuellt införande av etableringsfrihet i primärvården kan leda till ytterligare omförhandling
av vårdöverenskommelserna.
3. Uppdrag till landstingsstyrelsen att fatta beslut om ytterligare enheter inom primärvården
och/eller folktandvården som är intresserade av att driva verksamheten i intraprenadform med
liknande förutsättningar.
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YRKANDE
Lars-Olof Eliasson yrkar:
Nuvarande avtal går ut 2008-12-31. Enligt utredningen Vårdval i Sverige (SOU 2008:37) föreslås
en ändring i hälso- och sjukvårdslagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2009 som innebär att
avtal som landstingen träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdande, så länge avtalen gäller.
Sådana avtal bör efter den 1 januari 2009 inte förlängas till att gälla efter utgången av år 2009.
Punkt 1: Inget nytt avtal bör tecknas
Punkt 2: Avslag
Punkt 3: Avslag
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Lars-Olof Eliassons
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Lars-Olof Eliasson till förmån för eget yrkande.
§ 105
Tågfordon till Mittnabo (LS 52/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Norrtågsförsöket, d.v.s. möjligheten för fyra nordligaste länen att själva få bestämma om
tågtrafikens utveckling i området, ska sammanfattas och regleras i ett avtal mellan Rikstrafiken
och Norrtåg AB. Landstingsfullmäktige i Jämtland tog beslut om konsortialavtal och bolagsordning för Norrtåg AB i juni 2007 med uppdrag till styrelsen att ta beslut om slutligt avtal
mellan Norrtåg och Rikstrafiken.
Avtalet som kommer att fastställas av Rikstrafikens styrelse i slutet av maj är ett 10-årigt avtal
från augusti 2011. De första fem åren kommer försöket att få ett utvecklingsbidrag av staten
om 30 mkr per år. Bidraget förutsätter att regionerna i Norrland satsar lika mycket.
De berörda landstingen fattar nu beslut om hur mycket (regionala) pengar man ska satsa, hur
mycket fordon som ska köpas/leasas och vilken utökad tågtrafik som ska startas.
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Avtalet innehåller en omfattande reglering av villkoren för försöket, inklusive hur Norrtåg AB
successivt ska ta över löpande trafikavtal som Rikstrafiken har tecknat, bl.a. Mittnabo-trafiken.
I övrigt finns beslutsvägar, rapportering och utvärdering av försöket, samverkan med övrig
tågtrafik vad gäller biljetter, information, handikappanpassning o.s.v. samt en infasning av det
s.k. huvudavtalet mellan staten och berörda län för Botniabanans trafik.
Avtalet har föregåtts av långa och intensiva förhandlingar mellan parterna. Norrtåg är nu
överens med Rikstrafiken om innehållet.
Den trafik som är på tänkt att finansieras är:
Mittnabotrafiken Sundsvall - Östersund Storlien (Trondheim)
Umeå Lycksele
Umeå Luleå
Luleå Kiruna
Mittnabotrafiken mellan Sundsvall och Östersund körs idag med två tågset, som utför 5,5
dubbelturer under vardagar och två dubbelturer på lördag och söndag. Ett koncept har tagits
fram där man med hjälp av den statliga medfinansieringen skulle kunna förstärka med ytterligare
ett tågset.
Idag trafikeras Östersund - Sundsvall med 5,5 turer och Östersund - Trondheim med 2 turer.
Med ytterligare ett tågset kan trafikeringen 2011 istället vara 9 turer Östersund - Sundsvall,
Östersund - Åre 5 turer och Östersund - Trondheim 3 turer. Turerna Östersund - Åre kommer
att kunna ersätta delar/eller hela trafiken med Årependeln (linje 155), snabbusstrafiken mellan
Östersund - Åre.
Ställningstagande till trafikutökningen måste göras redan nu för att tågsetet ska kunna ingå i den
beställning som Norrtåg AB ska göra under första halvåret 2008. Att beställning behöver göras
redan nu beror på att det är lång leveranstid när man beställer tåg.
En utökning med ytterligare ett tågset beräknas från och med 2011 kosta 2,5 mkr per år,
exklusive eventuell reducering av kostnader för Årependeln.
Mot bakgrund av det redan idag stora resandet och den tillväxt som finns i resandet görs
bedömningen att det är riktigt att utöka tågtrafiken på sträckan. Den bedömningen förstärks av
att det går att åstadkomma en bra finansiering av trafikutökningen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Uppdrag till Länstrafiken i Jämtland AB att hos Norrtåg AB beställa en utökning av
Mittnabotrafiken med ett tågset och en trafik med 9 dubbelturer Östersund-Sundsvall, 5
dubbelturer Östersund - Åre och 3 dubbelturer Östersund-Trondheim under förutsättning att
landstinget i Västernorrland tar motsvarande beslut.
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2. Ekonomiska konsekvenser beaktas i kommande landstingsplaner.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 106
Gränsöverskridande hälso- och sjukvård (LS 457/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Christer Siwertsson (m) har i en motion föreslagit ett försök om gränsöverskridande hälso- och
sjukvård. Motionen behandlades i landstingsfullmäktige (2007-11-27--28, § 216) varvid det
uppdrogs till beredningen för vård- och rehabilitering att i anslutning till primärvårdsöversynen
utreda möjligt samarbete med gränsöverskridande hälso- och sjukvård avseende både läns- och
riksgräns.
Beredningen för vård- och rehabilitering har valt att genomföra uppdraget separerat från
primärvårdsutredningen. En kartläggningsfas är genomförd och arbetsgruppen har analyserat vilka
intressanta fördjupningsområden som finns och vad som kan avslutas utan ytterligare åtgärder.
Arbetet med utredningen har lett till en kunskapssammanställning som omfattar faktabeskrivning
av verksamheter på andra sidan gränsen, jämförelser med andra landsting och sammanställningar av
tillgänglig statistik inom Jämtlands läns landsting samt kommentarer från verksamheterna.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Christer Siwertsson om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
Fakta och beskrivning angående Gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
Promemoria: Förslag till åtgärder med anledning av faktabeskrivning avseende gränsöverskridande
hälso- och sjukvård
Protokollsutdrag § 47 från beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Uppdrag till landstingsdirektören att i det fortsatta arbetet i Hoting/Backe-området
utveckla möjliga lösningar för samarbete med Västernorrland och Västerbotten.
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
1. Beredningens rapport om arbetet avseende gränsöverskridande hälso- och sjukvård noteras till
protokollet.
2. Den fortsatta utredningen angående specialistvårdsbehov för Funäsdals- och Frostvikenområdenas innevånare redovisas till fullmäktige hösten 2008.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 107
Policy för administrativt styrande begrepp (LS 1008/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige har gett landstingsstyrelsen uppdrag att se över policyn Administrativt
styrande begrepp. Hos landstingsstyrelsen pågår ett arbete med att se över ledningssystemet. De
administrativt styrande begreppen tillhör ledningssystemet. I avvaktan på resultatet av översynen av
ledningssystemet bör ingen ändring i policyn företas.
BESLUTSUNDERLAG
Administrativt styrande begrepp 2002-11-14
Förslag till beslut 2008-05-20
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policyn Administrativt styrande begrepp skall fortsatt gälla.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 108
Primärvårdens uppdrag, struktur och finansieringsformer (LS 306/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för vård och rehabilitering har av landstingsfullmäktige fått uppdraget att utreda primärvårdens uppdrag och struktur (2007-04-18), medan landstingsstyrelsen ska se över primärvårdens finansieringsformer. Uppdragen skulle vara klara till den 31 mars 2008. Beredningen beviljades
förlängd tid till juni 2008.
Beredningen föreslår att landstingsfullmäktige ska godta de rekommendationer som förslaget Primärvårdens struktur och utredning - slutrapport innehåller. Slutrapporten innehåller förslag till
huvudprinciper som ska vara styrande för primärvården, till organisation, till uppdrag till primärvården och den specialiserade vården, samt förslag till nya uppdrag.
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Landstingsstyrelsen har under utredningstiden haft kontakt med beredningen för vård och rehabilitering. Styrelsen fick del av utredningens slutrapport efter det att beredningen slutbehandlade den
på sitt sammanträde den 13 maj i år. Utredningen innehåller en hel del förslag som kommer att
innebära påverkan på landstingets ekonomi. Med hänsyn till den tid som stått till förfogande har
styrelsen inte kunnat göra de överväganden som behövs för att ta ställning till de ekonomiska konsekvenser som förslagen får. Inte heller har det funnits tid till övervägande av förslagens inverkan
på verksamheten. Vidare har utredningarna om vårdval i Sverige (SOU 2008:37) och LOV att välja
- om valfrihetssystem i Sverige (SOU 2008:15) kommit. Om förslagen i dessa utredningar genomförs får de betydande påverkan på primärvården och förutsättningarna för att organisera denna.
Primärvårdsutredningen bör med hänsyn till detta bli föremål för fortsatt övervägande. Beredningens förslag kan då vara utgångspunkten för ett fortsatt utredningsarbete. Med hänsyn till att förslagens finansiering noga måste analyseras bör det fortsatta utredningsarbetet ske hos landstingsstyrelsen.
Följande motioner har behandlats genom att utredning av dessa gjorts inom ramen för primärvårdsöversynen:
Motion om översyn av primärvården i landskapet Härjedalen LS 600/2007 och motion om den
specialiserade vårdens konsultverksamhet i primärvården LS 631/2007. Dessa motioner bör med
hänsyn till styrelsens förslag angående primärvårdsutredningen överlämnas till landstingsstyrelsen
för att besvaras i samband med utredningen.
BESLUTSUNDERLAG
Uppdrag från fullmäktige till beredningen för vård och rehabilitering om Primärvårdsöversynen.
Utredningen Primärvårdens struktur och uppdrag - slutrapport.
Protokollsutdrag § 49, från beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13
PM Primärvårdens uppdrag, struktur och finansiering 2008-05-22.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Uppdrag till landstingsstyrelsen att utifrån de förslag som finns i utredningen Primärvårdens
struktur och uppdrag - slutrapport, och med beaktande av de nya regler som kommer nationellt
som berör primärvården, i en fortsatt utredning analysera och överväga förslag till åtgärder och
återkomma till fullmäktige med de förslag som utredningen kan föranleda senast i december 2008.
2. Motionerna om översyn av primärvården i landskapet Härjedalen LS 600/2007 och om den
specialiserade vårdens konsultverksamhet i primärvården LS 631/2007 överlämnas till landstingsstyrelsen och skall behandlas i fullmäktige senast i december 2008 .
YRKANDE
Ordföranden yrkar att landstingsstyrelsen får följande uppdrag för återredovisning till fullmäktige i
december 2008 (ersätter punkt 1 i förslaget):
1. Utifrån utredningens rapport återkomma med förslag på resursfördelning för primärvården som
är utformad på ett likvärdigt sätt oavsett driftsform.
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2. Utforma primärvårdsuppdraget så att utföraren tar ett helhetsansvar inom primärvårdens
ansvarsområde för befolkningens vårdbehov.
3. Utifrån utredningens rapport föreslå organisation av den egendrivna primärvården på ett
konkurrensmässigt sätt utifrån primärvårdsutredningens intentioner.
4. Fortsätta utreda, analysera och överväga förslag till åtgärder utifrån utredningen Primärvårdens
struktur och uppdrag.
5. I uppdraget beakta nya nationella regler som berör primärvården.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner detta antaget.
Ordföranden ställer proposition på punkt 2 i förslaget och finner denna antagen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för återredovisning till landstingsfullmäktige i december
2008:
1. Utifrån utredningens rapport återkomma med förslag på resursfördelning för primärvården som
är utformad på ett likvärdigt sätt oavsett driftsform.
2. Utforma primärvårdsuppdraget så att utföraren tar ett helhetsansvar inom primärvårdens
ansvarsområde för befolkningens vårdbehov.
3. Utifrån utredningens rapport föreslå organisation av den egendrivna primärvården på ett
konkurrensmässigt sätt utifrån primärvårdsutredningens intentioner.
4. Fortsätta utreda, analysera och överväga förslag till åtgärder utifrån utredningen Primärvårdens
struktur och uppdrag.
5. I uppdraget beakta nya nationella regler som berör primärvården.
6. Motionerna om översyn av primärvården i landskapet Härjedalen LS 600/2007 och om den
specialiserade vårdens konsultverksamhet i primärvården LS 631/2007 överlämnas till landstingsstyrelsen och skall behandlas i fullmäktige senast i december 2008 .
§ 109
Medborgarförslag från Håkan Danielsson m fl om att tillskapa ett rehabiliteringscenter
för primärvården i Certusprojektet (LS 505/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för vård och rehabilitering har av landstingsfullmäktige (2007-11-27--28) fått
uppdraget att besvara medborgarförslaget från Håkan Danielsson m fl om att landstinget tar
initiativ till att tillskapa ett rehabiliteringscenter för primärvården i Östersund, samt att besvara
detta inom primärvårdsöversynen.
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Arbetet med utredningen inom primärvårdsöversynen har lett till en kunskapssammanställning
som omfattar jämförande studier med andra landsting, sammanställningar av statistik för
Jämtlands län, möten med kommunerna, personalen inom primärvården och den specialiserade
vården samt öppna möten med medborgarna i länets kommuner.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Håkan Danielsson m fl om att tillskapa ett rehabiliteringscenter för
primärvården i Östersund.
Protokollsutdrag § 50, beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås därför att det är viktigt att sjukgymnastiken ingår som del i hälsocentralernas team och därför kvarstår inom de olika hälsocentralernas lokaler.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 110
Motion från Thomas Hägg (s) om inrättande av nämnd för regional utveckling
(LS 1030/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppgift att tillsammans med
fullmäktiges presidium ta fram förslag på svar på en motion från Thomas Hägg (s) om att inrätta en
nämnd för regional utveckling. En arbetsgrupp bestående av representanter från beredningen och
fullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag på svar.
Beredningen och fullmäktiges presidium anser att motionen ska avslås med följande motivering.
Inrättande av en nämnd stämmer inte med den politiska modell som landstinget har med
fullmäktige i centrum och beredningar i fullmäktige samt en nämnd d v s landstingsstyrelsen.
Landstinget gör sina översyner av den politiska organisationen inför nya mandatperioder och
inte mitt i en period.
Om det blir en ny region till nästa mandatperiod så är det diskussionerna inför denna som styr
den politiska organisationen och då är det inte Jämtlands läns landsting ensamt som styr.
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BESLUTSUNDERLAG
Motion från Thomas Hägg (s) om inrättande av nämnd för regional utveckling
Protokollsutdrag från beredningen för demokrati och länsutveckling § 72, 2008-04-24
Utdrag ur minnesanteckningar från fullmäktiges presidium 2008-04-07
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING
SAMT FULLMÄKTIGES PRESIDIUM
Beredningen och fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens och fullmäktiges presidiums förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 111
Motion från Inger Jonsson (c) om inrättande av äldrevårdsavdelning med rehabilitering
(LS 215/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för vård och rehabilitering har av landstingsfullmäktige fått uppdraget (2008-0226--27) att besvara en motion från Inger Jonsson (c) om att landstinget tar initiativ till att inrätta
en äldrevårdsavdelning med rehabilitering.
Beredningen har beslutat att besvara motionen genom att utreda motionen inom den geriatriska
utredning vilken beredningen avser att genomföra.
Frågan om behovet av geriatrisk kompetens, förstärkning samt organisation av denna har
diskuterats under lång tid inom Jämtlands läns landsting. Beredningen har utifrån tidigare
diskussioner, sitt studiebesök vid geriatriska centrumet i Umeå och den pågående primärvårdsöversynen konstaterat att det finns ett stort behov av en utredning kring området geriatrik.
Tidigare och pågående utredningar inom geriatrikområdet ska ingå i beredningens arbete och
resultaten av processen äldres hälsa vara vägledande för utvecklingen.
Med hänsyn till vad landstingsstyrelsen föreslår beträffande översynen av primärvårdens
uppdrag, struktur och finansieringsformer bör motionen återremitteras till beredningen för
behandling.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Inger Jonsson (c) om inrättandet av äldrevårdsavdelning med rehabilitering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

32 (34)

2008-06-04

Protokollsutdrag § 48, från beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad genom att den kommer att ingå i beredningens geriatriska
utredningsuppdrag.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen återremitteras till beredningen för handläggning och ska behandlas i fullmäktige senast i
november 2008.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 112
Motion nr 26 från Ungdomstinget: Bort med stafettläkaren (LS 403/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för vård och rehabilitering har av landstingsfullmäktige fått uppdraget att besvara
motionen (2008-04-28--29) från Ungdomstinget om att landstinget tar initiativ till att inte
använda sig av stafettläkare.
Beredningen har inhämtat yttrande från Område primärvård.
BESLUTSUNDERLAG
Motion 26 från Ungdomstinget om att borttaga stafettläkarna LS 914 / 2007
Yttrande från Område primärvård
Protokollsutdrag § 45, från beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till att stafettläkare måste användas i viss utsträckning för att kunna upprätthålla en grundbemanning.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 113
Motion nr 27 från Ungdomstinget: Dålig ungdomsmottagning (LS 404/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för vård och rehabilitering har av landstingsfullmäktige fått uppdraget att besvara
motionen (2008-04-28--29) från Ungdomstinget om att landstinget tar initiativ till att förbättra
servicen vid ungdomsmottagningen i Östersund.
Beredningen har besvarat motionen i samband med primärvårdsöversynen.
Arbetet med utredningen inom primärvårdsöversynen har lett till en kunskapssammanställning
som omfattar jämförande studier med andra landsting, sammanställningar av statistik för
Jämtlands län, möten med kommunerna, personalen inom primärvården och den specialiserade
vården samt öppna möten med medborgarna i länets kommuner.
BESLUTSUNDERLAG
Motion 27 från Ungdomstinget om dålig ungdomsmottagning LS 914 / 2007
Yttrande från Ungdomsmottagningen i Östersund
Förslag till svar på utredningen Primärvårdens struktur och utveckling - slutrapport
Protokollsutdrag § 45, Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad genom rekommendationerna enligt den bifogade utredningen
Primärvårdens struktur och utveckling - slutrapport.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Motion nr 28 från Ungdomstinget: Gratis preventivmedel (LS 405/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för vård och rehabilitering har av landstingsfullmäktige fått uppdraget att
besvara motionen (2008-04-28--29) från Ungdomstinget om att landstinget tar initiativ till att
det finns gratis preventivmedel på skolorna.
Beredningen har inhämtat yttrande från Område barn-kvinna: Föräldra- Barnhälsan.
BESLUTSUNDERLAG
Motion 28 från Ungdomstinget om gratis preventivmedel LS 914 / 2007
Yttrande från Område barn-kvinna: Föräldra- Barnhälsan
Protokollsutdrag § 45 från beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad genom att Jämtlands läns landsting verkar för att upphandling av
preventivmedel sker till ett så lågt pris som möjligt så att medlen i huvudsak säljs till självkostnadspris, men att även viss gratis utdelning kan ske.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 115
Information den 3 juni
Ny tandvårdstaxa (Bodel Göransson)
Utvärdering av intraprenader ( Maj-Britt Åkerström)
Primärvårdsutredningen
Delårsbokslut/ Landstingsplan (Karin Jonsson)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

