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§ 199 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 nr 22 om fiskeriförsöksstation i Kälarne utgår.
2. Uppsägning av avtal för hälsocentralerna i Offerdal, Hede och Hammerdal tas upp som extra
ärende.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 200 Information från utskotten
Ekonomiutskottet
Utskottet har tillsammans med beredningarna haft ett sammanträde för att få synpunkter på arbetet
med landstingsplanen, kapitel 3. Utskottet kommer att fortlöpande lägga ut information till
beredningarna.
Skolutskottet
Utskottet har diskuterat hur samverkan med gymnasieförbund och kommunförbund ska ske.
Samverkansfrågorna kommer att överlämnas till Rådet för regional utveckling för beslut.
En översyn av tillgängligheten har gjorts på Birka och Bäckedals folkhögskolor. De behov av
handikappanpassning som finns ska diskuteras med landstingets handikappsamordnare.

§ 201 Information från Norrlandstingens regionförbund
Vid förbundsdirektionens sammanträde den 3-4 december behandlades följande frågor:
Avtal med andra regionsjukhus
Åtgärdsplan för nationella hjärtriktlinjer
Palliativ vård i livets slutskede
Fördelning ur forskningsanslaget Visare Norr 2009
Fosterdiagnostik
Behandling av ögats gula fläck
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§ 202 Landstingsdirektörens rapport
1. Ingrid Printz och Marie Andersson från Länskulturen informerar om Färgfabriken Norrs
verksamhet.
2. Anders Wennerberg informerar om omställningsarbetet. Den 15 december var sista dagen för
områdena att lämna sina rapporter om prioriteringar. Den 18 december börjar de horisontella
prioriteringarna och fortsätter den 9 och 13 januari. Förslag på nya aktiviteter som kräver resurser
ska lämnas in senast den 19 februari. Omställningsarbetet ska behandlas i styrelsen i april.
3. Karin Jonsson informerar om det ekonomiska läget. Det förväntade resultatet är 12,3 mkr sämre
än budget. Prognosen för 2008 är -77,8 mkr. Kostnaderna för stafettläkare har ökat med 15 mkr till
ca 47 mkr.
4. Landstingsdirektören informerar om nuläget vad gäller tillgängligheten.
5. Sveriges Kommuner och Landsting har redovisat hur patienter drabbas av smitta i vården. För
Jämtlands del visar mätningen 14,4 %, vilket är något lägre än mätningen i våras.
6. Ann-Louise Rönestål Ek redovisar inriktningsförändringar för informationsenheten:
- Medborgarfokus: Tydlig och trovärdig information med medborgaren i fokus. Ett exempel är
att se över språket i kallelserna till sjukvården.
- Goda mediarelationer: Långsiktiga och goda mediarelationer stärker bilden av landstinget som
organisation både externt och internt. Det är också viktigt att sprida goda exempel.
- Webbutveckling: En tillgänglig webb betyder bland annat att texterna är lättlästa, finns på olika
språk samt att det finns talsyntes så att människor med synnedsättning kan ta del av informationen.
- Samverkan och idéutbyte med andra landsting: Det är viktigt att ta del av det utvecklingsarbete
som sker i andra landsting. Särskilt Norr-landstingen har mycket att lära av varandra.

§ 203 Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2009 (LS/1350/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets inflytande i Stiftelsen Jämtlands läns museum regleras i olika styrdokument. Dels
genom ett huvudmannadirektiv från de fyra stiftarna, (2007-2010) och dels genom ett samarbetsavtal
mellan landstinget och Östersunds kommun. Såväl kommunen som landstinget upprättar, utifrån
huvudmannadirektivet, särskilda årsavtal som reglerar de årliga ersättningarna till museet och
stiftelsens motprestation.
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I avtalet för 2009 prioriteras ett fortsatt utvecklingsarbete med mångfaldsfrågor samt
kulturarvspedagogisk verksamhet med målgruppen barn och unga. Stiftelsen skall bidra till
länsinvånarnas livskvalitet och till en kontinuerlig förnyelse av kulturlivet genom att länets
befolkning blir delaktig i och får del av länets kulturliv samt genom att medverka till hållbar
utveckling och tillväxt. Jamtli svarar funktionellt för genomförande av Pascal.
Landstingets ersättning för år 2009 är 13 724 tkr och avser ersättning både för det basuppdrag som
regleras i huvuvdmannadirektivet som i årsuppdraget 2009. Därutöver tillkommer ersättning för
bussning av skolelever enligt avtal med 200 tkr. Landstinget har genom hela
förvaltningsorganisationen beslutat om att hålla inne kompensationen för löneutvecklingen 2009.
Den totala ersättningen avser såväl driftskostnader som investeringar för verksamhetsåret 2009.
Framtagandet av årsavtalet har skett i samråd med Östersunds kommun och stiftelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2009.
Bilaga Årsavtal Stiftelsen Jamtli: Jamtlibussar
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Årsavtal med Stiftelsen Jämtlands läns museum godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag
Lena Bäckelin och Thomas Andersson deltar ej i beslutet.

§ 204 Årsavtal om arkivverksamheten med Föreningsarkivet i Jämtlands län,
FAJ, för verksamhetsåret 2009 (LS/1352/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har under ett antal år bidragit till finansieringen av föreningsarkivets verksamhet i länet.
Annan finansiering kommer från Kommunförbundet i Jämtlands län, Östersunds kommun samt
genom särskilda statliga anslag via Riksarkivet.
Efter förhandlingar, finns ett förslag till årsavtal som reglerar landstingets uppdrag till arkivet och
arkivets ersättning för genomförandet av detta uppdrag.
Avtalet understryker vikten av fortsatta arkivpedagogiska insatser för målgruppen barn och
ungdomar. Vidare framhåller landstinget bland annat betydelsen av en aktiv programverksamhet för
att stärka tillgängligheten samt intresset för arkivets samlingar.
Landstingets ersättning till föreningsarkivet för år 2009 är 607 tkr.
Justerandes sign
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Föreningen skall återrapportera verksamheten utifrån vad avtalet föreskriver. Avtalet har arbetats
fram i enlighet med länets kulturprogram och i samråd med föreningsarkivet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Årsavtalet med Föreningsarkivet i Jämtlands län godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
Bengt Bergqvist deltar ej i beslutet.

§ 205 Årsavtal om biblioteksverksamheten med Östersunds kommun, enheten
Jämtlands läns bibliotek, för verksamhetsåret 2009 (LS/1351/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har enligt tidigare beslut, avtal om regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteksverksamhet med Östersunds kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek.
Efter förhandling finns ett nytt ettårsavtal för år 2008. Avtalet består av ett huvudavtal och två
avtalsdelar som berör respektive biblioteksområde.
Uppföljningen av tidigare avtal visar att kommunen har uppfyllt de krav och förväntningar som
angivits. Den regionala biblioteksverksamheten har bland annat utvecklat och förankrat nya
samarbetsformer med länets kommuner samt med norrlandslänen inom BIN – projektet.
Sjukhusbiblioteksverksamheten har behållit en god servicenivå på såväl huvudenheten på sjukhuset
som på filialen vid Remonthagen.
Landstingets ersättning till kommunen för uppdragen är 2 502 tkr för den regionala
biblioteksverksamheten och 2 217 tkr för sjukhusbiblioteksverksamheten. Kompensation för
lönerörelsen utgår ej. Avtalet föreskriver hur återrapportering sker. Avtalet om regional
biblioteksverksamhet 2008 har arbetats fram i enlighet med länets kulturprogram och efter samråd
med kommunala företrädare.
BESLUTSUNDERLAG
Årsavtal om biblioteksverksamhet mellan Jämtlands läns landsting och Östersunds
kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek, för verksamhetsåret 2009
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Godkänna föreliggande avtal med Östersunds Kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek, om att
bedriva regional biblioteksverksamhet för landstingets räkning.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 206 Årsavtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen om teaterverksamhet för
verksamhetsåret 2009 (LS/1353/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Riksteatern Jämtland/Härjedalen är en ideell förening och en fristående del av Riksteatern.
Föreningen har till uppgift att utveckla en länstäckande arrangörsorganisation samt att bidra till och
främja, utveckla scenkonsten inom länet. En annan viktig uppgift för Riksteatern är att förmedla och
administrera kvalitativ scenkonst för länets barn – och unga. Landstinget har under ett antal år bidragit till
finansieringen av föreningens verksamhet. Den andra offentliga finansiären är Riksteatern.
Efter förhandlingar finns ett förslag till årsavtal som reglerar landstingets uppdrag till föreningen och
föreningens ersättning för genomförandet av detta uppdrag.
Avtalet poängterar särskilt betydelsen av att stärka teaterutbudet för målgruppen barn och ungdomar
i förskola och skola, samt vikten av att förbättra arrangörsledet för scenkonst i länets alla delar med
målet att etablera teaterföreningar eller motsvarande i samtliga kommuner i länet.
Landstingets ersättning till Riksteatern Jämtland/Härjedalen för år 2009 är 845 tkr. Föreningen skall
återrapportera verksamheten i enlighet med vad avtalet föreskriver. Avtalet har arbetats fram i
enlighet med länets kulturprogram och efter samråd med Riksteaterns styrelse.
BESLUTSUNDERLAG
Avtal Riksteatern 2009
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Avtalet med Riksteatern Jämtland/Härjedalen godkänns.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 207 Överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska
företag och medarbetare i den offentliga tandvården (LS/16/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
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Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Föreningen svensk Dentalhandel och
Dentallaboratoriernas Riksförening ingått en överenskommelse om samverkansformer mellan
medicintekniska företag och medarbetar i den offentliga tandvården. Överenskommelsen föreslås
gälla fr.o.m. 1 januari 2007 med sex månaders implementeringstid. Sammanfattningsvis ger
överenskommelsen tandvårdshuvudmännen förbättrade möjligheter att få en information och
utbildning samt övrig samverkan som är ändamålsenlig och på tandvårdens villkor. Den ställer dock
ökade krav på intern information och uppföljning av medarbetarnas relationer med de
medicintekniska företagen. För att överenskommelsen ska bli ett gott verktyg i det lokala samarbetet
med den medicintekniska branschen, rekommenderar Förbundsstyrelsen i Sveriges kommuner och
landsting varje tandvårdshuvudman att vidta ett antal åtgärder.
Jämtlands läns landsting har tagit emot överenskommelsen och påbörjat implementeringen, dock
utan att rekommendationen hanterats i styrelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Sveriges Kommuner och Landstings beslut nr 13 2006-11-24.
Överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den
offentliga tandvården.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Överenskommelse mellan Landstingsförbundet/Kommunförbundet och Föreningen svensk
Dentalhandel och Dentallaboratoriernas riksförening om samverkansformer mellan medicintekniska
företag och medarbetare i den offentliga tandvården antas att gälla för Jämtlands läns landsting
fr.o.m. 1 januari 2009.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att snarast genomföra de åtgärder som Förbundsstyrelsen
föreslår i sitt beslut.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 208 Verksamhetsplan 2009-2010 och budgetramar 2009, Norrlandstingens
regionförbund (LS/1290/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Norrlandstingens Regionförbund har inkommit med begäran om bidrag för verksamheten 2009 i
enlighet med beslut i förbundsordningen och enligt beslut i Förbundsdirektionen. I begäran
redovisas också verksamhetsplan för 2009-2010.
Jämtlands läns landstings andel av bidraget uppgår till 587 000 kr till Förbundsverksamheten och
332 000 kr till Visare Norr, totalt begärs 919 000 kr. Anslag är beaktat i tilldelade medel i
Landstingsplan 2009.
Justerandes sign
Justerandes sign
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BESLUTSUNDERLAG
Norrlandstingens Regionförbunds beslut angående verksamhetsplan 2009-2010 samt budget för
2009.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget beviljar Norrlandstingens Regionförbund anslag för 2009 med 919 000 kr och noterar
verksamhetsplan 2009-2010 till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 209 Komplettering av riksavtalet för utomlänsvård för att trygga tillgången till
vård för intagna på anstalt och institution (LS/541/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Ibland får personer som är intagna på anstalt/institution problem med att få icke akut vård i sitt
vistelselandsting, då personens hemlandsting inte vill betala för utförd icke akut vård eller när ett
vårdlandsting inte vill ta emot en patient utan en remiss/betalningsförbindelse från patientens
hemlandsting. Även vid akut vård av en patient kan det uppstå problem, då riksavtalet reglerar att en
sådan patient snarast överförs till hemlandstinget för fortsatt vård. För att underlätta smidiga insatser
från vårdlandstinget är det nödvändigt att patientens hemlandsting i dessa fall fullt ut accepterar den
medicinska bedömning som görs av vårdlandstinget. Det innebär således ett undantag från
etablerade principer om att hemlandstingets bedömning av vårdbehovet ska gälla. Vidare ska inte
bestämmelserna om utfärdande av remiss/betalningsförbindelse till vårdlandstinget gälla, utan det är
vårdlandstingets remissregler inom öppen vård som skall tillämpas.
Det faktum att de personer som är intagna på anstalt eller institution vistas där under tvång och har
blivit placerade utanför sitt eget landsting efter myndighetsbeslut motiverar ett undantag från de
gällande principerna. Det landsting som tillhandahåller vård skall ersättas för sina kostnader från
patientens hemlandsting i enlighet med reglerna i riksavtalet.
Sveriges Kommuner och Landstings förbundsstyrelsebeslut nr 4 från 2008-04-11 rekommenderar
landstingen att godkänna och tillämpa komplettering av riksavtalet för utomlänsvård för att trygga
tillgången till vård för intagna på anstalt och institution. Reglerna trädde i kraft 2008-10-01.
BESLUTSUNDERLAG
Sveriges kommuner och landstings förbundsstyrelse beslut nr 4 från 2008-04-11.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
9(19)

PROTOKOLL
Datum: 2008-12-16

Landstingsstyrelsen
Landstinget godkänner och kommer att tillämpa rubricerade rekommendation.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 210 Frågor från Länstrafiken i Jämtland AB om upphandling (LS/ 1375/ 2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Länstrafiken i Jämtland AB står inför upphandling av länstrafik för 2010-2015. Länstrafiken har
velat få synpunkter från landstinget inför denna upphandling och vänt sig till beredningen för
demokrati och länsutveckling. Beredningen har tagit fram synpunkter vilka man nu lämnar över till
landstingsstyrelsen som är ansvarig för de löpande frågorna om länstrafik.
BESLUTSUNDERLAG
Frågor från Länstrafiken
Protokollsutdrag demokrati och länsutveckling Frågor från länstrafiken 2008-11-13 § 111
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen överlämnar synpunkterna från beredningen för demokrati och länsutveckling till
landstingdirektören för vidare handläggning.
Ordföranden yrkar följande tillägg: ”Landstingsdirektören får även i uppdrag att inför kommande
upphandling ta ställning till om vissa smärre justeringar av trafikutbudet behöver göras.”
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen överlämnar synpunkterna från beredningen för demokrati och länsutveckling
till landstingdirektören för vidare handläggning.
2. Landstingsdirektören får även i uppdrag att inför kommande upphandling ta ställning till om
vissa smärre justeringar av trafikutbudet behöver göras.
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§ 211 Omfördelning av resurser från Ledningsstab till politik (LS/1443/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Särskilda budgetberedningen som har ansvar för budgeten för den politiska organisationen har
noterat att det finns kostnader för den politiska verksamheten som inte finns inom den politiska
budgeten. Kostnaderna förs under Ledningsstab sekretariat. Det gäller handikapp-, pensionärs- och
ungdomsrådet samt ungdomstinget. För att kunna få en riktig beskrivning av vad landstingets olika
verksamheter kostar är det viktigt att kostnaderna hänförs till rätt verksamhet. Särskilda budgetberedningen vill att kostnaderna för den politiska verksamheten samlas under samma kostnadsställe,
politiska verksamhet.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag om budgetfördelning särskilda budgetberedningen 2008-10-21 §15
BESLUT AV SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGEN
Beredningen föreslår landstingsstyrelsen
Medel för handikapp-, pensionärs- och ungdomsrådet samt ungdomstinget, kostnadsställe 7014
inom Ledningsstab sekretariatet, omfördelas till kostnadsställe 4008, Politisk verksamhet. Att gälla
från och med 2009-01-01.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Omfördela 120 000 kronor från 7014 430 5602 Länshandikapprådet till 4008 910 5602
Omfördela 70 000 kronor från 7014 960 6526 Pensionärsrådet till 4008 999 6526
Omfördela 130 000 kronor från 7014 960 6555 Ungdomsrådet till 4008 999 6555
Omfördela 140 000 kronor från 7014 960 6538 Ungdomsting till 4008 999 6538
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar att ärendet ska återremitteras.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner detta antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ärendet återremitteras till särskilda budgetberedningen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-12-16

Landstingsstyrelsen
§ 212 Begäran om att få fortsätta med intraprenad i Åre (LS/856/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2008, § 131, att ge primärvårdens verksamhetsområden i Åre
möjlighet att fortsätta bedriva sina verksamheter som intraprenader. Vidare beslutades att uppdra till
landstingsstyrelsen att omförhandla gällande vårdöverenskommelser för förtydligande och komplettering, bl a avseende över- och underskottshanteringen.
I slutet av juni 2008 inkom framställningar från primärvårdens verksamhetschefer i Åre om
möjlighet att fortsätta som intraprenader fr o m 2009.
Förhandlingar har ägt rum där mål och mått har justerats, liksom modellen för över- och underskottshantering. Ett förslag på en övre gräns vid överskott har angetts till 4 mkr att kunna föras
mellan åren. Vid underskott finns inte någon nedre gräns.
Ett eventuellt införande av etableringsfrihet i primärvården kan leda till ny omförhandling av
vårdöverenskommelserna.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att teckna vårdöverenskommelser med verksamhetschef för
primärvården i Åre för år 2009 - med möjlighet för landstingsdirektören att förlänga
vårdöverenskommelsen med ett år i taget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 213 Ansökan om förlängning av intraprenadavtal för Krokom (LS/857/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2008, § 131, att ge primärvårdens verksamhetsområden i
Krokom möjlighet att fortsätta bedriva sina verksamheter som intraprenader. Vidare beslutades att
uppdra till landstingsstyrelsen att omförhandla gällande vårdöverenskommelser för förtydligande
och komplettering, bl a avseende över- och underskottshanteringen.
I slutet av juni 2008 inkom framställningar från primärvårdens verksamhetschefer i Krokom om
möjlighet att fortsätta som intraprenader fr o m 2009.
Förhandlingar har ägt rum där mål och mått har justerats, liksom modellen för över- och underskottshantering. Ett förslag på en övre gräns vid överskott har angetts till 4 mkr att kunna föras
mellan åren. Vid underskott finns inte någon nedre gräns.
Ett eventuellt införande av etableringsfrihet i primärvården kan leda till ny omförhandling av
vårdöverenskommelserna.
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-12-16

Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att teckna vårdöverenskommelse med verksamhetschef för
Krokoms primärvård för år 2009 - med möjlighet för landstingsdirektören att förlänga
vårdöverenskommelsen med ett år i taget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 214 Landstingsplaneuppdrag om förslag på idéer om utveckling av länet
(LS/1458/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
I landstingsplanen för 2008-2010 står att ”Beredningen för demokrati och länsutveckling ska få ett
uppdrag att ta fram förslag på konkreta idéer där landstingets verksamhet kan vara utgångspunkt för
utvecklingen av länet”, avsnitt 4.3.2 Aktiviteter. Beredningen har i ett brev till styrelsen i september
2008 önskat få ett klargörande om vad detta uppdrag innebär.
BESLUTSUNDERLAG
Brev till styrelsen angående uppdrag enligt landstingsplan 2008
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att ta fram en uppdragsbeskrivning utifrån
beslutet i landstingsplanen 2008.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 215 Primärvårdens uppdrag, struktur och finansieringsformer (LS/306/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktige tog i juni 2007 ett beslut att göra en utredning om landstingets primärvårds struktur.
Beredningen för vård och rehabilitering fick i uppdrag att till våren 2008 komma med förslag på
uppdrag och struktur. Ekonomiutskottet fick i uppdrag att ta fram förslag på primärvårdens
finansieringsformer.
I juni 2008 tog fullmäktige beslut om att beredningens utredning skulle vara ett underlag till
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-12-16

Landstingsstyrelsen
styrelsens fortsatta arbete med att forma primärvården. Styrelsen skulle
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.
Styrelsen skulle också besvara motionerna LS 600/2007 och LS 639/2007 som tidigare hänvisats till
denna utredning.
Styrelsen skulle redovisa resultatet under fullmäktige i december 2008. Styrelsen fick på fullmäktige i
september uppskov med uppdraget till i februari 2009.
Under hösten har styrelsen avvaktat regeringens proposition om Vårdval. Om förslaget på Vårdval
genomförs kan detta innebära stora förändringar för landstingets primärvård och det går inte att ta
beslut innan regeringens förslag är klart. Nu finns en sådan proposition och styrelsen kan fullfölja
fullmäktiges beslut. Styrelsen hinner med inte bli klar med fullmäktiges uppdrag tills i februari 2009
utan behöver förlängd tid till fullmäktige i juni 2009.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen begär hos fullmäktige att få förlängd tid med uppdraget att forma primärvården
till fullmäktige i juni 2009.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 216 Uppsägning av avtal av drift av hälsocentralerna i Offerdal, Hede och
Hammerdal (LS 1523/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har f.n. avtal med tre hälsocentraler i extern drift; Offerdal, Hede och Hammerdal.
Dessa har olika långa avtalsperioder och avtalskonstruktioner.
Enligt Proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården skall etableringsfrihet i primärvården införas
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-12-16

Landstingsstyrelsen
senast 2010-01-01. Efter att lagen trätt i kraft får inte nuvarande avtal längre förlängas.
(Bestämmelsen om att landstinget ska tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem vid inrättande av
vårdvalssystem gäller inte avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som har ingåtts före ikraftträdandet, så länge
avtalet gäller. Ett sådant avtal får inte förlängas efter ikraftträdandet. Prop 2008/09:74 s 47.)

Landstinget skall införa etableringsfrihet i primärvården senast 2010-01-01 och startar upp projekt
för införande efter årsskiftet 2008/2009.
När landstinget startar upp sin valfrihetsmodell bör avtalskonstruktionerna i primärvården renodlas
så att alla är uppbyggda på samma sätt och följer valfrihetsmodellen. Ett absolut krav i lagen är att
alla primärvårdsenheter i ett landsting skall ha samma förutsättningar.
Landstinget tecknade avtal med hälsocentralen i Offerdal första gången 1992. Avtalet förnyades utan
upphandling 1997 och löper med automatisk förlängning med två år i taget om det inte sägs upp
senast 12 månader i förväg. Nuvarande avtalsperiod löper ut 2009-12-31.
Hälsocentralen i Hede är upphandlad och avtalet löper ut 2009-12-31. Det finns möjlighet att
förlänga avtalet senast 2008-12-31 med upp till 48 månader.
Hälsocentralen i Hammerdal är upphandlad och har ett avtal som löper ut 2010-10-31.
BESLUTSUNDERLAG
Proposition om Vårdval 2008/09:74, sammanfattning
Avtal Offerdal HC - utdrag
Avtal Hede HC - utdrag
Avtal Hammerdal HC - utdrag
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Avtalet med hälsocentralen i Offerdal sägs upp senast 2008-12-31 för att gälla t.o.m. 2009-12-31.
2. Avtalet med hälsocentralen i Hede förlängs senast 2008-12-31 med ytterligare fem månader för att
gälla t.o.m. 2010-05-31 för att tidsmässigt passera turistsäsongen.
3. Avtalet med hälsocentralen i Hammerdal förlängs ej utan löper ut 2010-10-31.
4. Samtliga hälsocentraler skall få information om Hälsoval Jämtland för att kunna ansluta sig till
detta vid intresse.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
15(19)

PROTOKOLL
Datum: 2008-12-16

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

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

§ 218 Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen (LS/60/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsdirektörens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2006-12-18, § 42, 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

§ 219 Policy för driftformer och konkurrensutsättning (LS/1010/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har fått fullmäktiges uppdrag att göra en översyn av
policy för driftformer och konkurrensutsättning. Beredningen har funnit att policyn fortfarande är
aktuell.
BESLUTSUNDERLAG
Policy för alternativa driftformer och konkurrensutsättning
Protokollsutdrag Demokrati och länsutvecklingsberedningen § 106
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH
LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att policyn för alternativa driftformer och
konkurrensutsättning ska med föreslagna redaktionella förändringar fortsätta att gälla.
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PROTOKOLL
Datum: 2008-12-16

Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 220 Borrning efter uran i Jämtlands län (LS/1373/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har diskuterat borrning efter uran inom länet.
Beredningen anser att landstinget bör aktivt delta i arbetet med av undersökningar vilka effekter de
redan givna provborrningstillstånden har gett och vad fullskalig gruvdrift kan innebära för länet samt
olika konsekvensbeskrivningar. Resultatet av dessa undersökningar får visa hur tillväxt och
utveckling i länet påverkas och betydelsen för folkhälsan.
Beredningen vill att landstingsstyrelsen ska delta i och understödja kommunernas arbete med att
undersöka konsekvenserna av nuvarande borrningstillstånd och vad en eventuell fullskalig gruvdrift
innebär i länet
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag uranbrytning Demokrati och länsutveckling 2008-11-13 §110
BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH
LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Uppdrag till landstingsstyrelsen att delta i och understödja kommunernas arbete med att undersöka
konsekvenserna av nuvarande borrningstillstånd och vad en eventuell fullskalig gruvdrift innebär i
länet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS BEDÖMNING
Tillståndsgivning och kontroll vid prospektering och gruvdrift är ett ansvar för stat och kommun.
Det är därför inte en landstingskommunala uppgift att arbeta med konsekvensanalyser av borrning
efter uran. Landstinget kommer vid förfrågan att erbjuda sin kunskap.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen avstyrker beredningens förslag.
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-12-16

Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 221 Svar på medborgarförslag från Karin Skoglund, Östersund om kostnadsfri vaccination för ålderspensionärer mot influensa och lunginflammation
(LS/1260/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Karin Skoglund har lämnat in ett medborgarförslag om kostnadsfri vaccination för pensionärer och
föreslår
1. Kostnadsfri vaccination mot influensa ska införas för ålderspensionärer
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 en kunskapssammanställning och ett förslag till svar med sakstöd av
berörda verksamheter.
Beredningen föreslog landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås avseende
punkterna 1 och 2 och att medborgarförslaget bifalls avseende punkt 3 enligt utarbetat förslag.
Beredningens förslag behandlades på landstingsstyrelsen den 19 november 2008 och återremitterades till landstingsdirektören för förtydligande av beslutet.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag 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.
Protokollsutdrag vaccinationer styrelsen 2008-11-19 §182
LANDSTINGSDIREKTÖRENS BEDÖMNING
Landstingsdirektören anser att landstinget inte ska bedriva uppsökande verksamhet hos ålderspensionärer för att dessa ska få vaccinationer. Den verksamhet som landstinget redan bedriver är
tillräcklig med de föreslagna åtgärderna.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-12-16

Landstingsstyrelsen
1. Medborgarförslaget avslås.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa rutiner för effektivare vaccinering, öka antalet ställen
där vaccinationer kan ges och utbilda personal så att fler i gruppen som rekommenderas vaccination
får vaccination.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 222 Information
1. Vård av anknytningsinvandrare (Maria Omberg, Smitskydd)
2. Östersjöstrategi (Thomas Andersson)
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