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§ 165 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. Ärende 19 utgår.
2. Som extra ärenden tas upp:
Investeringsplan 2009-2011
Översyn av den politiska organisationen efter 2010
Ändrad budget för politiskt organisation
Projekt: Omställning 2008-2009
Motion från Klas Hallman om IVPA
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 166 Information från utskotten
Etiska utskottet
Vid novembersammanträdet informerade Susanne Waldau från Västerbottens läns landsting om
deras prioriteringsarbete. Kerstin Andersson-Thorell informerade om upplägget av arbetet i vårt
landsting och den del hon leder.
Personalpolitiska utskottet
Vid förra sammanträdet behandlades omställningsarbetet, rekryteringsprocessen, hälsoåret, Vit
februari, ALNA-rådet, lönefrågor och mångfaldsfrågor.
Vid nästa sammanträde ska behandlas riktlinjerna vid vinterkräksjukan (karensdagar), utbildningsförmåner samt omställningsarbetet.
Skolutskottet
Vid förra sammanträdet informerades om Åsbygdens naturbruksgymnasium (fakta, budget),
rapporterades om kvalitetsarbetet och diskuterades regionfrågan samt tillgänglighetsfrågor.
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Ekonomiutskottet
Frågor som behandlades vid förra sammanträdet var investeringsbudget, finansmarknaden,
kapitalförvaltning, landstingsstyrelsens uppdrag till verksamheterna, regionala läkarutbildningen,
Länstrafiken och arbetet med verksamhetsplanerna.

§ 167 Landstingsdirektörens rapport
Omställningsarbetet
Landstingsdirektören rapporterar om läget kring omställningsarbetet.
Tillgänglighet
Marie Norlén informerar om väntetider i vården. En personalenkät om vårdgarantin kommer att
skickas ut i december.
Olle Christmansson, Roger Olsson, Eva Lundgren och Tommy Renström redovisar väntetiderna vid
ögon- och öronmottagningarna, ortopeden, gynekologmottagningen, kirurgen och primärvården.
Väntetiderna har minskat vid samtliga områden sedan förra mätningen.
Månadsrapport
Det ekonomiska resultatet för oktober 2008 är -30,5 mkr.
Bildkonst
Arne Nilsson och Karin Larsson, Länskulturen informerar om registreringen av landstingets konst
med anledning av revisorernas granskning.

§ 168 Förbättringsarbetet inom landstingets hälso- och sjukvård (LS/252/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har gjort en granskning av landstingets hälso- och sjukvård. Rapporten har
kommenterats av SBU. Ett svar har upprättats.
BESLUTSUNDERLAG
Svar på revisionsrapport om förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård
Bilaga SBU kommentarer till granskningsrapporten
Justerandes sign
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Upprättat förslag till svar på revisorernas granskning överlämnas till landstingets revisorer.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 169 Förvaltningen av landstingets bildkonst (LS/174/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har granskat förvaltningen av landstingets bildkonst med syfte att undersöka om
rutinerna för att handha konsten uppfyller kraven på god intern kontroll. Resultatet av granskningen
visar att det finns åtgärder att vidta för att förbättra den interna kontrollen. Åtgärder har vidtagits
och kommer att vidtas under 2009 i enlighet med rapporten.
BESLUTSUNDERLAG
Granskningsrapport Förvaltningen av landstingets bildkonst
Svar på revisorernas granskning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Åtgärder genomförs i enlighet med utarbetat svar till revisorerna.
2. Dokumentet Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst kompletteras med följande text.
Leveransgodkännande och attest utförs av bildkonsthandläggaren, därefter signeras
fakturan/inköpet av ekonomihandläggare varefter sedvanlig utbetalningskontroll görs. Kopia på
fakturan skickas till administrativ chef inom verksamhetsområde Kultur för registrering i
anläggningsregistret. .
3. Deposition och inventering av konst redovisas för styrelsen för eventuella beslut.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 170 Vårdplatser inom Östersunds sjukhus (LS/253/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har på landstingets revisorers uppdrag genomfört revision av vårdplatser inom
Östersunds sjukhus. Uppföljningen har omfattat enkät till sjuksköterskor inom olika somatiska
vårdavdelningar samt intervju med ett urval av chefer.
Verksamhetsområdescheferna Lisbet Gibson och Olle Christmansson har tillsammans med
vårdstrateg utarbetat förslag till yttrande att överlämna till landstingets revisorer.
BESLUTSUNDERLAG
Revisorernas rapport Vårdplatser inom Östersunds sjukhus
Svar på revisorernas frågor om vårdplatser
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat förslag överlämnas till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 171 Ansökan om medfinansiering gällande Vård- och omsorgscollege i
Jämtlands län (LS/817/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Under 2007 genomfördes två förstudier som syftade till att genom samverkan mellan länets olika
aktörer utarbeta nya arbetssätt, arbetsformer samt att finna attraktionskraft som gör att rekryteringen
till vård och omsorg kan klaras med kompetent och utbildad personal. Arbetet utmynnade i ett
förslag om att bilda ett Vård- och omsorgscollege i Jämtlands län. Vård- och omsorgscollege är en
samverkansform för att utveckla utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg.
För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskrav vara uppfyllda. Detta sker genom
ansökan om regional certifiering i Nationella rådet. För att kunna arbeta vidare med att uppnå ett
regionalt certifierat samt utveckling av ett lokalt Vård och omsorgscollege i Jämtlands läns behövs en
projektledare på heltid under ett år fr. o m 2008-08-01 t o m 2009-07-31 samt medel för certifiering
under tre år.
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Utvecklingsprojektet under ett år beräknas kosta 713 400 kronor. I det ingår kostnader för
projektledare samt regional certifieringskostnad. Länsstyrelsen finansierar hälften av kostnaderna
och Kommunförbundet finansierar 0,35 av kostnaderna för en projektledare under förutsättning att
landstinget finansierar resterande del d v s 0,15 av en heltid. Certifieringskostnaderna delas av
kommunförbundet och landstinget.
Personalpolitiska utskottet har behandlat ärendet 2008-09-16, §74, och föreslår styrelsen att avsätta
medel.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag personalpolitiska utskottet §74, 2008-09-16
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören föreslår landstingsstyrelsen
Landstinget bidrar med 113 910 kr i utveckling och certifiering av ett Vård- och omsorgscollege i
Jämtlands län fördelat på 47 463 kronor på år 2008 och 66 447 kronor på år 2009.
Kostnaden belastar resultatet för år 2008 och motsedda utgifter för år 2009.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 172 Ekonomiutskott: Fyllnadsval av ersättare för tiden 2008-12-01--2010-12-31
för Jan-Olof Dahlin (mp) som avsagt sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ersättare
Anna Hildebrand (mp)

§ 173 Personalpolitiskt utskott: Fyllnadsval av ersättare för tiden 2008-12-01-2010-12-31 för Jan-Olof Dahlin (mp) som avsagt sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ersättare
Anna Hildebrand (mp)
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
8(30)

PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen

§ 174 Skolutskott : Fyllnadsval av ersättare för tiden 2008-12-01--2010-12-31 för
Jan-Olof Dahlin (mp) som avsagt sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ersättare
Bodil Sihm (mp)

§ 175 LAKO (Rådet för regional utveckling): Fyllnadsval av ledamot för tiden
2008-12-01--2010-12-31 för Jan-Olof Dahlin (mp) som avsagt sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamot
Anna Hildebrand (mp)

§ 176 ZÖ-gruppen: Fyllnadsval av ledamot för tiden 2008-12-01--2010-12-31 för
Jan-Olof Dahlin (mp) som avsagt sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamot
Anna Hildebrand (mp)

§ 177 Jämtlands läns undsättningsfond: Fyllnadsval av ledamot för tiden 200812-01--2010-12-31 för Jan-Olof Dahlin (mp) som avsagt sig uppdraget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamot
Anna Hildebrand (mp)
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§ 178 Utnämning av "Årets folkhälsoinsats 2008" (fd folkhälsostipendium)
(LS/148/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landstings folkhälsopris Årets folkhälsoinsats är avsett att tilldelas enskild /
enskilda personer, organisationer, sammanslutningar eller kommunala organ inom länet, som på ett
föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan.
Med folkhälsoarbete menas insatser som främjar hälsa och förebygger sjukdom. Arbetet ska bidra till
ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i
samhället.
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur föreslår pristagare för beslut i landstingsstyrelsen.
Beredning har haft som sakstöd chefen för Livsstilsenheten.
Två ansökningar har inkommit
- från Föräldrar på Medvinden för medel för att utveckla den ideella fritidsgårdens verksamhet
- från Torvalla Hälsocentral för arbete med grupper inom verksamheten Lär känna din kropp .
Beredningen anser att Medvindens ansökan om medel till utrustning inte faller inom
främjandearbetet som uttryckt i länets Folkhälsoplan. Däremot innebär stöd till Lär känna din
kropp ett sådant främjandearbete eftersom motivet klargörs som ett pågående arbete med en
uttalad metod och ett tydligt syfte.
BESLUTSUNDERLAG
Stadgar för Jämtlands läns folkhälsopris Årets folkhälsoinsats
Ansökan från Föräldrar på Medvinden
Ansökan från Torvalla Hälsocentral
Protokollsutdrag från beredningens sammanträde 2008-10-07
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Årets Folkhälsoinsats går till Torvalla Hälsocentral för verksamheten Lär känna din kropp .
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.
Justerandes sign
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§ 179 Landstingsdirektörens och landstingsstyrelsens uppdrag till
verksamhetsområdena 2009 (LS/1331/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutar i juni månad 2008, genom landstingsplanen, om övergripande mål
och inriktning för landstingets verksamhet. I landstingsplanen anges de inriktningsmål, aktiviteter
och målvärden som landstingsfullmäktige beslutat om och styrelsen ska verkställa.
Landstingsfullmäktiges övergripande mål ska konkretiseras, specificeras och följas upp på styrelse,
berednings-, nämnds- och verksamhetsnivå. Varje nivå följer upp sina mål.
Utifrån landstingsfullmäktiges beslut ska landstingsstyrelsen senast i december, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdragen till verksamhetsområdena och enheterna samt styrelsens
uppföljningsplan.
BESLUTSUNDERLAG
Uppföljningsplan för 2009
Landstingsdirektörens och landstingsstyrelsens uppdrag för år 2009 till
Verksamhetsområde Akutvård
Verksamhetsområde Barn-Kvinna
Verksamhetsområde Folktandvård
Verksamhetsområde Hud-Infektion-Ögon-Öron (HIÖÖ)
Verksamhetsområde Kirurgi
Verksamhetsområde Kultur
Verksamhetsområde Landstingsservice
Verksamhetsområde Medicin
Verksamhetsområde Medicinsk, Diagnostik och Teknik
Verksamhetsområde Ortopedi
Verksamhetsområde Primärvård
Verksamhetsområde Psykiatri
Verksamhetsområde Reumatologi, Hjälpmedel och Rehablilitering (RHR)
Verksamhetsområde Utbildning och Utveckling
Verksamhetsområde PV Krokom
Verksamhetsområde PV Åre
Verksamhetsområde Landstingsdirektör med staber
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Uppdragen till verksamhetsområdena fastställs.
2. Uppdragen till verksamhetsområdena redovisas för landstingsfullmäktige.
3. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2009 fastställs.
Justerandes sign
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4. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2009 redovisas för landstingsfullmäktige.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar att beslutet ska ha följande lydelse:
1. Landstingsstyrelsen fastställer uppdragen till verksamhetsområdena och överlämnar dem till
landstingsdirektören för genomförande.
2. De aktiviteter och mål i Landstingsplanen som ej specificerats i verksamhetsområdenas uppdrag
läggs till uppdrag för landstingsdirektören med staber.
3. Uppdragen till verksamhetsområdena redovisas för landstingsfullmäktige.
4. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2009 fastställs.
5. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2009 redovisas för landstingsfullmäktige.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Harriet Jorderuds yrkande och
finner Harriet Jorderuds yrkande antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen fastställer uppdragen till verksamhetsområdena och överlämnar dem till
landstingsdirektören för genomförande.
2. De aktiviteter och mål i Landstingsplanen som ej specificerats i verksamhetsområdenas uppdrag
läggs till uppdrag för landstingsdirektören med staber.
3. Uppdragen till verksamhetsområdena redovisas för landstingsfullmäktige.
4. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2009 fastställs.
5. Landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2009 redovisas för landstingsfullmäktige.
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§ 180 Ändrad budget för politisk organisation (LS/605/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen lade på fullmäktige i juni fram ett förslag på utökad budget för den politiska
organisationen och ändringar i årsarvoden (Ändrad budget för politisk organisation (LS/605/2008)).
Landstingsfullmäktige beslöt att återremittera ärendet till styrelsen som skulle återkomma med nytt
förslag på fullmäktige i december. Landstingsstyrelsen har med stöd av fullmäktiges presidium och
representanter för de politiska partierna utrett frågan på nytt och kommit fram till att inte lägga fram
förslag på ändring av den politiska budgeten och justeringar i årsarvoden. Skälen är att landstinget
inte ska ändra den politiska organisationen under en mandatperiod samt att den politiska budgeten
inte bör ökas.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen lämnar inget nytt förslag på återremitterat ärende om budget för politiska
organisationen.
YRKANDE
Gunnar Engnér yrkar att beslutet ska ha följande lydelse:
Landstingsstyrelsen återtar av fullmäktige återremitterat ärende 2008-06-23--24, § 129, om ändrad
budget för politiskt organisation.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Gunnar Engnérs yrkande
och finner Gunnar Engnérs yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen återtar av fullmäktige återremitterat ärende 2008-06-23--24, § 129, om ändrad
budget för politiskt organisation.

§ 181 Projekt: Omställning 2008-2009 (LS 1245/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
I samband med beslutet vid landstingsstyrelsen i oktober 2008, § 148 fick landstingsdirektören i
uppdrag att till i november bereda ett förslag för att säkra den politiska delaktigheten i omställningsarbetet. Landstinget har inlett sitt omställningsarbete, Omställning 2010. Arbetet är indelat i
två huvudaktiviteter
Justerandes sign
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effektivisering, via tio deluppdrag och
prioriteringar.
Den politiska ledningen skall involveras i arbete löpande enligt nedan:
Landstingsfullmäktige
Muntliga föredragningar under styrelsens rapport av Omställning 2010.
Landstingsstyrelsen
Muntliga föredragningar under landstingsdirektörens rapport av Omställning 2010.
Landstingsstyrelsens presidium
Muntlig föredragning och diskussion av Omställning 2010.
Politisk representation i arbetsgruppen för horisontell prioritering från landstingsstyrelsens
ekonomiutskott och ordföranden samt en ledamot från etiska utskottet
Arbetsgruppens ledamöter är: Robert Uitto, Harriet Jorderud, Marianne Larm-Svensson, Monalisa
Norrman, Gunnar Engner, Anna Hildebrand, Bengt Bergqvist och Berit Johansson.
Mötesdagar för horisontell prioritering är förmiddag den 18 december samt heldagar den 9 och 13
januari.
Det tredje steget i den horisontella prioriteringen som består av utbudsbegränsningar i kombination
med riktade satsningar som kommer att ske under februari 2009 är inte planerat i detalj.
När prioriteringsförslagen är framtagna kommer ärendet att behandlas av landstingsstyrelsen och
landstingsfullmäktige.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Politisk delaktighet sker genom kontinuerlig avrapportering samt via en särskild grupp för
horisontell prioritering.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 182 Medborgarförslag från Karin Skoglund, Östersund om kostnadsfri
vaccination mot influensa och lunginflammation (LS 1260/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Karin Skoglund SPF Jämtland har lämnat in ett medborgarförslag om kostnadsfri vaccination för
pensionärer och föreslår
1. Kostnadsfri vaccination mot influensa ska införas för ålderspensionärer
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen
2. Kostnadsfri vaccination mot lunginflammation ska införas för samma grupp av pensionärer
3. Landstinget inför uppsökande verksamhet hos ålderspensionärer i glesbygd för vaccination.
Landstingsfullmäktige har gett beredningen för vård och rehabilitering i uppdrag att bereda ärendet.
Beredningen har arbetat fram ett förslag där utredningen har lett till en kunskapssammanställning
med sakstöd av berörda verksamheter och information erhållits från externa källor.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Karin Skoglund SPF Jämtland om kostnadsfri vaccination för
ålderspensionärer mot influensa och lunginflammation och införandet av uppsökande verksamhet
Utredning om vaccination och införandet av uppsökande verksamhet
Protokollsutdrag från beredningens sammanträde 2008-10-02.
BEREDNINGENS FÖR VÅRD OCH REHABILITERING FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås avseende punkterna 1 och 2
Medborgarförslaget bifalls avseende punkt 3 enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Ordföranden yrkar att ärendet ska återremitteras.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner detta antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Ärendet återremitteras till landstingsdirektören och ska behandlas vid styrelsens sammanträde
den 16 december.
2. Landstingsstyrelsen begär hos fullmäktige att ärendet får behandlas i februari 2009 i stället för i
december.

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

Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen
protokollet.

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

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

ÄRENDEN TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE
§ 185 Landstingsplan 2009-2011 (LS/1254/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsdirektörens förslag till landstingsplan har antagits av landstingsfullmäktige i juni månad år
2008.
1. Med anledning av höjd landstingsskatt, ny skatteprognos från SKL oktober 2008 samt
vårdförbundets löneförhandling har Landstingsplanen omarbetats avseende:
Avsnitt 3.10.4 Landstingsskatt
Kapitel 6 Budget 2009.
2. Med anledning av Personalpolitiska utskottets förslag att ingen kompensation ska utgå för
lönerörelsen 2009 har landstingsplanen omarbetats avseende:
Avsnitt 3.10.2 Ekonomiska ramar.
Detta har även inarbetats i uppdragen till verksamhetsområdena.
I övrigt är Landstingsplanen oförändrat förutom redaktionella ändringar.
Sammanställning över ekonomiskt resultat Landstingsplan 2009-2011 november 2008 jämfört med
juni 2008:
2009
2010
2011
Budgeterat resultat juni 2009
5,9
6,3
9,8
Avtalsrörelsen Vårdförbundet
-15,0
Skattehöjning 45 öre
93,0
93,0
93,0
Förändrad skatteprognos
-21,5
-34,4
-36,9
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen
Återförda kostnader *
-10,0
Sänkta kostnader utifrån PPU beslut
35.0
35.0
Finansiella intäkter
-1,5
2,2
Budgeterat resultat november 2009
95,9
92,1
* I den Landstingsplan som fastställdes i juni sänktes kostnaderna
med 10 mkr för att undvika budgeterat underskott. Detta är nu
återställt.

35.0
9,1
110,0

BESLUTSUNDERLAG
Landstingsplan 2009 version 5, Flerårsplan 2010-2011
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsplan 2009 - 2011 antas.
YRKANDE
Marianne Larm-Svensson yrkar att beslutet ska ha följande lydelse:
1. Landstingsfullmäktigs beslut 2008-06-23--24, § 120, om Landstingsplan 2009-2011 upphävs.
2. Omarbetad Landstingsplan 2009-2011 antas.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Marianne Larm-Svenssons
yrkande och finner Marianne Larm-Svenssons yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstingsfullmäktigs beslut 2008-06-23--24, § 120, om Landstingsplan 2009-2011 upphävs.
2. Omarbetad Landstingsplan 2009-2011 antas.
PROTOKOLLSANTECKNING
Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Bernt Söderman, Gunnar Engnér, Lise HjemgaardSvensson och Lars-Olof Eliasson antecknar till protokollet:
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen
Den omarbetade Landstingsplanen är en konsekvens av den skattehöjning som landstingsfullmäktige beslutade 2008-11-05, §123. Vi reserverade oss mot fullmäktiges beslut. Ekonomiutskottet har inte deltagit vid beredning av skattefrågan och den omarbetade Landstingsplanen. Vi
beklagar att majoriteten inte tillämpar de demokratiska spelregler som utvecklats inom landstinget.

§ 186 Avgift för transport av avliden (LS/1011/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen ingår det i hälso- och sjukvård att ta hand om avlidna. Landstinget har ansvaret för detta om inte ansvaret faller på en kommun eller på en enskild vårdinrättning.
Landstinget har ansvar för att ta om hand de som avlider på landstingets sjukvårdsinrättningar, i
ordinärt boende eller på allmän plats inom landstingets område. Ansvaret innebär att landstinget
skall ombesörja och bekosta transport till bårhus och förvaring i bårhus i avvaktan på kistläggning.
Landstinget får enligt 26 § hälso- och sjukvårdslagen om vårdavgifter ta ut avgifter i samband med
omhändertagande av avlidna. Avgift för omhändertagande och transport av avlidna beslutas, på
samma sätt som andra avgifter, av fullmäktige. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgifter
för omhändertagande och transport av avlidna tas ut av dödsboet. Flera landsting och kommuner tar
ut avgifter för förvaring och transport av avlidna. Landstinget bestämmer storleken på avgiften som
högst får uppgå till självkostnaden. I självkostnaden kan ingå landstingets kostnader för administration av avgiften.
Avgiftsgruppen har tillstyrkt att en avgift tas ut med landstingets faktiska kostnad för transport av
avlidna till bårhus.
BESLUTSUNDERLAG
PM omhändertagande av avlidna 2007-05-28
Protokollsutdrag avgiftskommittén
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Avgift för transport av avlidna till bårhus tas ut med belopp som motsvarar landstingets faktiska
kostnad för transporten.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen

§ 187 Trafikbeställning Länstrafiken i Jämtlands län AB 2009/2010
(LS/1310/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt konsortialavtalet för Länstrafiken i Jämtland AB har landstinget det politiska och ekonomiska
ansvaret för den interregionala och regionala trafiken. Landstingets andel är 50 % och länets
kommuner resterande del. Utöver detta finns det möjlighet för varje part att fritt beställa och
bekosta mer trafik om man önskar detta. Bolagets gemensamma trafik- och administrationskostnader finansieras av landstinget.
Trafikhuvudmännen lägger under hösten ut sina beställningar för kommande trafikår, som börjar i
juni följande år. Den nu aktuella trafikbeställningen avser trafikåret 2009/2010.
Trafikbeställning 2009/2010
För kommande trafikår föreslås att oförändrad regional- och interregional trafik, jmf med
2008/2009, ska gälla. För att finansiera detta föreslås följande:
- Ytterligare 1,5 mkr tillförs i landstingsplanen för att kompensera för personal- och
omkostnadsökningar.
- Av överskott som länstrafiken redovisat tidigare år (avser landstingets del för år 2002-2004) får
3,5 mkr disponeras av länstrafiken 2009.
- Länstrafiken får i uppdrag att minska kostnaden för sin administration med 0,6 mkr.

BESLUTSUNDERLAG
Promemoria Trafikbeställning för trafikåret 2009/2010
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Trafiken för trafikåret 2009/2010 förblir oförändrad jämfört med 2008/2009
2. För att finansiera trafikkostnaden kommande trafikår tillförs ytterligare 1,5 mkr i Länstrafikens
budget (tas på resultatet), av överskott som länstrafiken redovisat tidigare år får 3,5 mkr disponeras
av länstrafiken. Dessutom får Länstrafiken i uppdrag att minska kostnaden för administration med
0,6 mkr.

Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 188 Ekonomisk ersättning vid uteblivna behandlingar/operationer
(LS/468/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen tog vid sitt möte den 8 oktober 2008 beslut om att på försök ge ersättning för
uteblivna behandlingar/operationer. Försöket ska genomföras på Kirurgen. Avgifter och ersättning
är frågor som ska behandlas av fullmäktige och ärendet överlämnas därför till landstingsfullmäktige
för beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Förfrågan från styrelsen till Beredningen för vård och rehabilitering om utredning av frågan om
Ekonomisk ersättning vid uteblivna behandlingar / operationer.
Förslag till svar på utredningen.
Förslag till regler.
Protokollsutdrag § 46, Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13
Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen § 143 2008-10-08
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen upphäver sitt beslut 2008-10-08, § 143, om ekonomisk ersättning vid uteblivna
behandlingar/operationer.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ekonomisk ersättning vid uteblivna behandlingar/operationer införs med start på Kirurgen från den
1 januari 2009. Konsekvenserna följs och analyseras noga och redovisas till landstingsstyrelsen vid
delårsbokslutet hösten 2009.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen

§ 189 Ovillkorat kapitaltillskott för att öka LÖF:s solvenskapital
(LS/1174/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) har begärt att få ett ovillkorat kapitaltillskott från
ägarna på sammanlagt 100 mkr för att öka bolagets solvenskapital. Tillskottet fördelas på ägarna
efter invånarantalet och för Jämtlands läns landstings del uppgår beloppet till 1 394 000 kronor.
Kravet på ökat solvenskapital är en följd dels av ökat antal skadeärenden och dels av ökade
utbetalningar till följd av förkortade handläggningstider för skadereglering.
BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från LÖF 2008-09-23
Skrivelse från LÖF 2008-09-29
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget tillskjuter oåterkalleligen som kapitaltillskott till Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag ett belopp om 1 394 000 kronor.
2. Kostnaden belastar resultatet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 190 Översyn av den politiska organisationen efter 2010 (LS 948/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktige har gett landstingsstyrelsen och fullmäktiges presidium i uppdrag att ta fram direktiv för
översynen till fullmäktige i december.
Jämtlands läns landsting kan stå inför stora förändringar av sin roll inför kommande mandatperiod.
Landstinget ansöker om att få bilda en region. Då kommer landstinget att få fler ansvarsområden
inom regional utveckling och de geografiska gränserna kommer att förändras kraftfullt. Om
landstinget får bilda en region med de nya ansvarsområden måste den politiska organisationen
anpassas efter detta ansvar.
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen
Landstinger ser löpande över sin organisation och det gäller också den politiska organisationen.
Senast denna organisation sågs över av en parlamentarisk grupp var 2000 - 2001. Det är således dags
att göra en mera genomgripande uppföljning av hur den nuvarande organisationen uppfyller
intentionerna.
Det behövs en särskild beredning på sju personer samt fullmäktiges presidium med egen budget
med ansvar att föreslå hur den politiska organisationen ska se ut efter 2010.
BESLUTSUNDERLAG
Direktiv inför översyn av landstingets politiska organisation efter 2010
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. En särskild beredning på sju ledamöter (en per parti) samt fullmäktiges presidium inrättas för att
se över landstinget politiska organisation efter 2010.
2.

Anta förslag på direktiv på översynen.

3.

Beredningens förslag redovisas för fullmäktige senast november 2009.

4.

Förslag på arbetsordning och arvodesregler ska behandlas senast på fullmäktige i juni 2010

5. Översynen tilldelas en budget på 330 000 kr för 2009 och 140 000 kr för 2010. Kostnaden
belastar resultatet.
YRKANDE
Ordföranden yrkar att punkt 5 i förslaget ersätts med följande text: Respektive parti får bära sina
egna kostnader för sin ledamot och kostnaderna för fullmäktiges presidium tas inom befintlig ram.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på sitt yrkande och finner att
yrkandet antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. En särskild beredning på sju ledamöter (en per parti) samt fullmäktiges presidium inrättas för att
se över landstinget politiska organisation efter 2010.
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen
2. Anta förslag på direktiv på översynen.
3. Beredningens förslag redovisas för fullmäktige senast november 2009.
4. Förslag på arbetsordning och arvodesregler ska behandlas senast på fullmäktige i juni 2010.
5. Respektive parti får bära sina egna kostnader för sin ledamot och kostnaderna för fullmäktiges
presidium tas inom befintlig ram.

§ 191 Investeringsplan 2009-2011 (LS 1285/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
För planeringsperioden 2009-2011 har investeringsramarna utökats i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut 2008-06-24, med totalt 40 mkr för fastighetsinvesteringar jämfört med tidigare
planeringsförutsättningar. Anledningen är ett stort investeringsbehov hos landstingets verksamhetsområden, där mycket av behoven är arbetsmiljörelaterade och förelägganden från
Arbetsmiljöverket har inkommit på vissa håll.
Förutom denna redan beslutade utökning så föreslås investeringsramarna utökas med ytterligare
39,3 mkr, (31,4 mkr avser fastighetsinvesteringar och 7,9 mkr avser utrustning fastighet (uf) och
inventarier). Den utökade investeringsramen föreslås höjas för år 2010, och avser en ny
Dialysavdelning. Ombyggnationen föranleds av ett föreläggande från Arbetsmiljöverket, samt att
genomströmningen av dialyspatienter har kraftigt ökat under de senaste åren, därav ett behov av fler
dialysplatser på sjukhuset. Utökningen kommer att leda till en kostnadsökning för landstinget med
5,3 mkr/år from 2011.
I investeringsplanen för fastigheter 2009-2011 föreslås 3 360 tkr till styrelsens förfogande avseende
investeringsobjekt som vid tidpunkten för fastställande av 2009-2011 års investeringsplan ännu ej är
utredda, kostnadsberäknade samt prioriterade. I föreslagen investeringsplan finns en bilaga med den
restlista som innehåller de objekt som ännu inte är färdigutredda.
BESLUTSUNDERLAG
Investeringsplan 2009-2011
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige:
Fastställa Investeringsplan 2009-2011

Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen

§ 192 Medborgarförslag från Karolina Wojtkiewicz Adolfsson, Östersund om
att landstinget slutar köpa in torsk och i stället satsar på de miljövänliga
alternativen (LS/200/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Karolina Wojtkiewicz Adolfsson har till landstingsfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag om att
Jämtlands läns landsting beslutar att sluta köpa in den utrotningshotade torsken och i stället satsar på
de miljövänliga gröna alternativen. Landstingsfullmäktige har gett beredningen för Folkhälsa,
livsmiljö och kultur i uppdrag att bereda ärendet.
Beredningen har funnit att Kostenheten vid Östersunds sjukhus på eget initiativ inte använder torsk
i produktionen, utan de fiskar som används är grönlistade. Beredningen anser att det är viktigt att
landstingsfullmäktige tar ett beslut om att inte tillåta inköp av utrotningshotad torsk.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från K Wojtkiewicz Adolfsson om veto till inköp av torsk
Protokollsutdrag från beredningens sammanträde 2008-10-07
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige.
Medborgarförslaget bifalles med tillägget såtillvida att landstinget endast köper in miljömärkt
torsk .
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Jan-Olof Dahlins yrkande och
finner Jan-Olof Dahlins yrkande antaget.

Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Landstinget får endast köpa in miljömärkt torsk.

§ 193 Motion från Owen Laws (mp) om transfetter i livsmedel (LS/240/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Owen Laws (mp) har till landstingsfullmäktige lämnat in en motion om förbud mot transfetter i
livsmedel. I motionen yrkas att landstingsfullmäktige beslutar att det i upphandling av livsmedel skall
ställas krav att dessa inte får innehålla transfetter. Landstingsfullmäktige har gett beredningen för
folkhälsa, livsmiljö och kultur i uppdrag att bereda ärendet.
Beredningen har arbetat fram ett förslag till svar på motionen med sakstöd av Kompetenscentrum
Livsstilenheten och Ledningsstab Avtal Upphandling.
Beredningen anser att det finns tillräcklig evidens för att förbjuda transfetter i livsmedel - men att vi
inte kan bifalla motionen då det inte finns krav på märkningar av transfettinnehåll, vilket gör det
omöjligt att identifiera dessa livsmedel i en upphandling.
Beredningen föreslår att landstinget skriver en remisskonsultation till EU:s märkningsdirektiv, som
nu är under utarbetning, och föreslår att livsmedels innehåll av transfetter blir utskrivet på
förpackningen. Därefter kan konsumenten välja produkter där transfetter eventuellt förekommer
eller inte.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Owen Laws (mp) om transfetter i livsmedel
Svar på motion om transfetter i livsmedel
Protokollsutdrag från beredningens sammanträde 2008-10-07
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 194 Motion från Jonny Springe och Glenn Löfblad (s) om att utbilda länets
politiker i hur arbetet med folkhälsa kan utvecklas (LS/398/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jonny Springe (s) och Glenn Löfblad (s) har inkommit med en motion om att erbjuda länets alla
fullmäktigeledamöter utbildning i folkhälsoarbete. Landstingsfullmäktige har gett beredningen för
Folkhälsa, livsmiljö och kultur i samarbete med landstingsfullmäktiges presidium i uppdrag att
bereda ärendet.
För att skapa förutsättningar för ett mer utvecklat samarbete mellan olika samhällsaktörer, är det
viktigt att landstingsfullmäktige har gemensamma definitioner av de begrepp som omgärdar
folkhälsoarbetet. Detta kan uppnås med gemensam utbildning. Folkhälsoinstitutet erbjuder
utbildning i folkhälsa för förtroendevalda i länet.
Beredningen och fullmäktiges presidium anser att motionen tar upp en viktig fråga och poängterar
den viktiga samstämmighet över hela länet. Motionen bör därför bifallas. Landstinget har dock inga
resurser för att erbjuda länets fullmäktige en sådan utbildning. För landstingets politiker kan
utbildning genomföras inom ramen för förtroendemannautbildningen. En sådan utbildning kan
samordnas med övriga fullmäktige i länet.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Jonny Springe (s) och Glenn Löfblad (s) om att utbilda länets politiker hur arbetet med
folkhälsa kan utvecklas.
Protokollsutdrag från beredningens sammanträde 2008-10-07.
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalles i avseende till landstingsfullmäktiges ledamöter genom att fullmäktiges presidium
får i uppdrag att inom ramen för förtroendemannautbildningen arrangera en utbildning om
folkhälsoarbete med stöd av Folkhälsoinstitutet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 195 Motion från Bodil Sihm (mp), om klimatsmarta val (LS/508/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Bodil Sihm (mp) har till landstingsfullmäktige lämnat in en motion om klimatsmarta val. I motionen
yrkas att landstingsfullmäktige beslutar att konkreta mål för minskning av koldioxid ska fastställas
och att mät och uppföljningsmetoder utvecklas. Landstingsfullmäktige har gett beredningen för
folkhälsa, livsmiljö och kultur i uppdrag att bereda ärendet.
Beredningen har arbetat fram ett förslag till svar på medborgarförslaget med sakstöd från
ledningsstab regional utveckling.
Beredningen anser att det mål som landstingsfullmäktige fastställt i Landstingsplanen 2007-2009 för
minskat koldioxidutsläpp ska gälla för hela landstingskoncernen. Därför föreslår beredningen att
beredningen för demokrati och länsutveckling ges i uppdrag att i ägardirektiv/instruktion till ombud
ställa krav på att bolagen/stiftelse lämnar information om sin miljöpåverkan med avseende på
koldioxid.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Bodil Sihm (mp), om klimatsmarta val.
Svar på motion om klimatsmarta val.
Protokollsutdrag från beredningens sammanträde 2008-10-07
BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
1. Beredningen för demokrati och länsutveckling ges i uppdrag att i ägardirektiv/ instruktion till
ombud ställa krav på att bolagen/stiftelse lämnar information om sin miljöpåverkan med avseende
på koldioxid.
2. Motionen bifalls vad avser att landstingsfullmäktige beslutar att konkreta mål för minskning av
koldioxid ska fastställas.
3. Motionen anses besvarad enligt utarbetat förslag vad avser att Mät och uppföljningsmetoder
utvecklas.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 196 Motion från Klas Hallman (c) om IVPA (LS 659/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Klas Hallman har i en motion föreslagit att
1) IVPA (I Väntan På Ambulans) verksamheten i länet utreds vad gäller avtalskonstruktioner och
hur verksamheten utförs
2) De direktiv regeringen gett i sitt beslut beaktas i skrivandet av nya avtalsförslag. Landstinget bör
sträva efter att avtalen har så lika villkor som möjligt i de olika kommunerna. De nya avtalen
föreläggs kommunerna och förhoppningsvis kan avtalen ingås
3) Landstingsfullmäktige (LF) beslutar att sådana avtal får tecknas.
Landstingsfullmäktige beslöt 2008-02-26--27 § 39, att bifalla motionens punkter 1 och 2 genom att
en utredning företas om IVPA. Beredningen för vård och rehabilitering får i uppdrag att utföra
utredningen i samarbete med landstingsstyrelsen. Utredningen ska vara färdig i november 2008.
Motionens punkt 3 avslogs. Frågan återupptas när utredningen visar vilka avtal som bör träffas.
Beredningen för vård och rehabilitering har tillsatt en arbetsgrupp, bestående av Siw Lundkvist (s)
och Yngve Hamberg (c) för att göra utredningen. Till arbetsgruppens stöd har Nils-Arne Olofsson,
Akutområdet ingått som tjänsteman från styrelsen och Marie Holm Sherman från beredningen.
Arbetsgruppen har utifrån de förutsättningar som getts i uppdraget tagit fram ett förslag till avtalskonstruktion. Regeringens dåvarande direktiv, numera lagstiftning, utgör redan del av landstingets
IVPA-verksamhet.
Beredningen har samarbetat med landstingsstyrelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Klas Hallman om IVPA
Förslag till avtalskonstruktion
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen
VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
De existerande IVPA- avtalen fortsätter i nuvarande form med följande tillägg:
1. Förbehåll görs om att de föreskrifter som SoS kommer att ge ut, ska beaktas i relation till de
gällande avtalen, vilket kan medföra att avtalen behöver förhandlas om för att anpassa
avtalskonstruktionen till föreskrifterna
2. Ersättning baseras på ett fast pris per IVPA utryckning.
De nya avtalen ska gälla från och med 2009-01-01.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 197 Information
18 nov
1. Köpt hälso- och sjukvård (privata vårdgivare och entreprenader) (Anne-Marie Jaarnek)
2. Information om projektet ledningssystem Jll (Göran Rydqvist)
3. Fiskeristationen i Kälarne (Jan Rönngren med flera)
4. Territoriell sammanhållning, grönbok, synpunkter (Sverker Lindblad, Näringsdepartementet)
5. Omställningsarbetet (Anders Wennerberg)
6. Uppdrag 2009 och landstingsplan (inkl Nysam) (Karin Jonsson)
7. Miljöledningssystem (Gunnar Fackel)
8. Rapport från Sommarskolan AER (Berit Eriksson)
19 nov
9. Revisionsrapport om förbättringsarbetet (Christina Reuterwall)
10. Kollektivtrafikplan (Marianne Ottersgård)
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-11-19
Landstingsstyrelsen
11. Öppna jämförelser, Nationella kvalitetsregister - 60 (Anna Kerstin Lejonklou, Karin Jonsson)

§ 198 Avtackning
Jan-Olof Dahlin, som varit ledamot i landstingsstyrelsen sedan 1991 och nu avsagt sig uppdraget,
avtackas med blommor av ordföranden. Jan-Olof Dahlin tackar styrelsen för gott samarbete.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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