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

1. Som extra ärenden tas upp:
Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre
Borgen för finansiering av tågfordon till MittNabo
Fyllnadsval av ersättare i Rådet för regional utveckling
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 26 Information från utskotten
Etiska utskottet:
Vid förra sammanträdet redovisades patientnämndens årsredovisning gällande bemötandefrågor.
Utskottet har arbetat med prioriteringsarbete på nationell nivå och vid sammanträdet den 4 maj
kommer Per Karlsson från Prioriteringscentrum för att informera om hur man förändrar synen på
prioriteringsfrågor nationellt.
Ekonomiutskottet:
Utskottet har utarbetat ett dokument för finansförvaltning, beslut kommer att fattas vid nästa
sammanträde.
Utskottet arbetar med steg 2 i landstingsplanen (mål) och har lagt in förslagen beträffande regional
utveckling. Beredningarna har inbjudits att lämna synpunkter.
Skolutskottet:
Utskottet har diskuterat tillgängligheten vid skolorna och har tagit del av ritningar och ekonomiska
konsekvenser för ombyggnationer. Utskottet arbetar även med frågor angående yrkeshögskola, nya
gymnasieskolan och strategi för utbildningspaket.
Landstinget ska vara värd vid en naturbrukskonferens i Åre den 20-22 april.
Jordbruksutbildningens framtid ska diskuteras - endast 3 elever har sökt utbildningen.
Personalpolitiska utskottet:
Följande frågor har diskuterats i utskottet:
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Parkeringspolicy
Regionbildningen
Rehabilitering och sjukfrånvaro
Hälsoåret 2009 (alkohol, tobak, motion, stress och sömn)
Omställningsarbetet

§ 27 Landstingsdirektörens rapport
1. Till Socialstyrelsen har avgetts landstingets handlingsplan över vårdgaranti för specialiserad vård.
F n har 30 % av de som står i kö för behandling väntat mer än 90 dagar.
2. Norrlandstingens förbundsdirektion har haft en konferens om öppna jämförelser.
3. Månadsrapporten per februari visar ett underskott på 49, 9 mkr (totalt för hela landstinget). De
områden som har de största underskotten är ortopedi, kirurgi och akutvård.
4. Aktuella frågor:
Operationssjukvård
Patientsäkerhet
Patientens väg i vården
Östersund sjukhus - plan 6 och vårdplatser
Ledningssystem inklusive avvikelsesystem
Ledning, styrning, uppföljning och strategi för effektivisering
Ledardialog den 26 mars
Utvärdering av prioriteringsarbete och planering hösten 2009
5. Den 9 mars anordnades en träff i Umeå för norrlandslänen om projektplanen för vårdavtal.
Landstinget har fått medel från Sveriges Kommuner och Landsting för att anställa en projektledare.

§ 28 Uppdrag hälsoval Jämtlands län (LS/288/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Bestämmelserna om obligatoriskt vårdvalssystem i primärvården träder i kraft den 1 januari 2010.
I proposition 2008/ 09:74 Vårdval i primärvården föreslog regeringen ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982 :763) i syfte att öka patienternas valfrihet och underlätta för vårdgivare att etablera
sig i primärvården med offentlig ersättning. Landstingen föreslogs bli skyldiga att införa
vårdvalssystem som ger patienterna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Alla
vårdgivare som uppfyller de av landstinget fastställda kraven i vårdvalssystemet ska ha rätt att
etablera sig i primärvården med offentlig ersättning. Regeringen anser det av avgörande betydelse att
landstingen utformar vårdvalssystemen så att patienterna fritt kan välja vårdgivare och att
landstingen ställer rimliga krav på de vårdgivare som vill etablera sig i primärvården.
Justerandes sign
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I Jämtlands läns landsting måste vi nu förbereda oss för införande av valfrihetssystem. Lagen träder i
kraft den 1 januari 2010 och då skall samtliga landsting då ha infört etableringsfrihet i primärvården.
Den politiska organisationen måste bestämma syfte och mål med Hälsoval Jämtland. Detta kommer
att styra fortsättningen av arbetet, inte minst avseende primärvårdens uppdrag och val av ersättningssystem. I samråd med den politiska ledningen skall minimikrav på underlag för att kunna fatta
ett principbeslut i juni för Hälsoval Jämtland fastställas.
Landstinget behöver inrätta en politisk styrgrupp för att fastställa mål, syfte och krav samt att tillse
att projektet följer tidsplan och strävar mot satta mål. Eventuella risker för avvikelse skall behandlas
och åtgärdas.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. En politisk styrgrupp inrättas för att ta fram mål, syfte och krav för valfrihetssystemet Hälsoval
Jämtland.
2. Styrgruppen ska lämna förslag om basuppdrag på fullmäktige i juni 2009.
3. Styrgruppen ska följa införandet av Hälsoval Jämtland.
4. Styrgruppen ska fungera från och med 2009-03-16 till och med 2009-12-31.
5. Styrgruppen ska bestå av sex ledamöter ur styrelsen och två ledamöter ur vård- och
rehabiliteringsberedningen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. En politisk styrgrupp inrättas för att ta fram mål, syfte och krav för valfrihetssystemet Hälsoval
Jämtland.
2. Styrgruppen ska lämna förslag om basuppdrag på fullmäktige i juni 2009.
3. Styrgruppen ska följa införandet av Hälsoval Jämtland.
4. Styrgruppen ska fungera från och med 2009-03-16 till och med 2009-12-31.
5. Till ledamöter i styrgruppen utses:
Robert Uitto (S)
Harriet Jorderud (S)
Ann-Marie Johansson (S)
Marianne Larm-Svensson (C)
Monalisa Norrman (V)
Gunnar Engnér (M)
Annelie Bengtsson (M)
Anna Hildebrand (MP)
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§ 29 Remiss: Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län 2009-2013
(LS/199/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Det av Länsstyrelsen framtagna förslaget till nytt Regionalt tillväxtprogram (RTP) för Jämtlands län
ska vara ett styrande dokument för att samla resurser och insatser för att uppnå gemensamma mål
för en hållbar tillväxt i länet. Tillväxtprogrammet ska styra användningen av det anslag för regionala
tillväxtåtgärder som Länsstyrelsen disponerar men även kunna användas av andra myndigheter,
organisationer och företag i arbetet för en hållbar tillväxt.
Det är av stor vikt att det Regionala tillväxtprogrammet även ger en bra vägledning för andra
myndigheter. När t.ex. landstinget arbetat med landstingsplanen ska det vara ett av styrdokumenten.
Ett förslag till remissvar från landstinget har upprättats.
BESLUTSUNDERLAG
Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län
Förslag till remissvar från landstinget
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat remissvar avges till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 30 Initiativärende till landstingsstyrelsen från Centerpartiet, Moderaterna,
Folkpartiet och Kristdemokraterna om att aktualisera frågan om ett
regionförbund i Jämtlands län (LS/124/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Alliansen i Jämtlands läns landsting (Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna)
föreslår att landstinget aktualiserar frågan om att bilda ett regionförbund för Jämtlands län
tillsammans med länets kommuner enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.
Kommunala samverkansorgan kan bildas om länets samtliga kommuner ingår. Landstinget kan ingå
men det är inget krav. Det innebär att bildandet av ett kommunalt samverkansorgan ytterst avgörs
av kommunerna.
Justerandes sign
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Regionala rådet är det samrådsnätverk där samtliga berörda intressenter, inklusive länsstyrelsen,
finns samlade. Det bör därför vara lämpligt att frågan om bildande av kommunalt samverkansorgan
tas upp på regionala rådet för rekommendation om fortsatt hantering.
BESLUTSUNDERLAG
Initiativärende till landstingsstyrelsen från C, M, FP och KD om att aktualisera frågan om ett
regionförbund i Jämtlands län
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Initiativärendet om bildande av Kommunalt samverkansorgan remitteras till Regionala rådet med
hemställan om synpunkter på hur frågan bör hanteras vidare.
Marianne Larm-Svensson yrkar:
Landstingsstyrelsen ställer sig positiv till att ingå i ett kommunalt samverkansorgan i det fall länets
kommuner beslutar sig för att ett kommunalt samverkansorgan ska bildas.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Marianne Larm-Svenssons
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Bernt Söderman, Christer
Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för Marianne Larm-Svenssons
yrkande.

§ 31 Läkemedel i äldrevården - en uppföljning (LS/1269/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har gjort granskning av läkemedel i äldrevården vid två tillfällen, 2005 och
uppföljning 2007. Uppföljningen 2007 behandlades av landstingsstyrelsen vid sammanträdet 200803-12 § 32. Revisorerna saknar en utvecklande argumentation om den i granskningen redovisade
problematiken kring läkemedel i äldrevården. Detta föranledde dem därför att ånyo skriva till
styrelsen för att inhämta uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits, pågår eller planeras med
anledning av de iakttagelser, synpunkter och förslag som framfördes i ovan nämnda rapport.
Justerandes sign
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Vid styrelsesammanträdet den 7 oktober lämnades en utförlig information om Läkemedelskommitténs arbete med rekommendationer, utbildning och kompetensutveckling av vårdens
personal. Redovisning gjordes också över hur läkemedelsanvändningen inom landstinget går till och
hur resultaten i Öppna Jämförelser är inom läkemedelsområdet. Slutligen informerades om de
uppföljningar som löpande sker inom läkemedelsområdet. Revisorerna önskade som komplement
till den informationen få sina frågor från 2008-05-20 Dnr REV/24/2007 skriftligt besvarade.
Läkemedelskommitténs arbetsutskott har utarbetat ett svar tillsammans med enheten för
läkemedelsekonomi inom Ledningsstab utveckling.
BESLUTSUNDERLAG
Läkemedelskommitténs arbetsutskotts förslag till svar på revisorernas frågor .
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat svar överlämnas till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 32 Granskning av landstingets pensionsåtagande (LS/1354/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
På uppdrag av landstingets revisorer utförde revisionskontoret med hjälp av ÖhrlingspricewaterhouseCoopers, Komrev under hösten 2008 en granskning av landstingets pensionsåtagande.
Granskningen resulterade i en rapport som sammanfattningsvis visar följande:
Landstingsstyrelsen bör vidta åtgärder som säkerställer en resultatnivå som motsvarar god
ekonomisk hushållning.
Landstingsstyrelsen bör därvid göra en närmare och väl underbyggd bedömning av vilka årliga
ekonomiska överskott som långsiktigt behövs för att landstinget ska klara av framtida pensioner.
Information i årsredovisning och delårsrapport bör utvecklas så att den ger en bättre helhetsbild
över hur ekonomiskt resultat och ställning har påverkats och kommer att påverkas av
pensionsåtagandet.
Inom ledningsstab ekonomi har utarbetats ett förslag till yttrande, att överlämnas till landstingets
revisorer.
BESLUTSUNDERLAG
Revisionsrapport om granskning av landstingets pensionsåtagande
Justerandes sign
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Förslag till yttrande över synpunkter och förslag i revisionsrapport om landstingets
pensionsåtagande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande över synpunkter och förslag i revisionsrapporten om landstingets pensionsåtagande
överlämnas till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Yttrande över synpunkter och förslag i revisionsrapporten om landstingets pensionsåtagande
överlämnas till landstingets revisorer.
2. Skrivelsen ska kompletteras med en förklaring om att uppgifterna bygger på nuvarande siffror
som med anledning av omställningsarbetet behöver korrigeras.

§ 33 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen (LS/10/2009)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 34 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen (LS/9/2009)
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.

§ 35 Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre för år 2007
och 2008 (LS/525/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Regeringen beslutade i juni 2006 att totalt 600 miljoner kronor, med fördelning 70 % till
kommunerna och 30 % till landstingen, (totalt landet) skulle avsättas för att stödja kommuner och
Justerandes sign
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landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.
Det statliga medeltillskottet avsåg utökning/förstärkning inom områdena:
rehabilitering
kost/nutrition
läkemedelsgenomgångar (särskilt boende)
förstärkt läkarmedverkan (särskilt boende)
Jämtlands läns landsting ansökte om medel inom samtliga dessa områden förutom rehabilitering och
erhöll 2 522 000 kronor.
Under 2007 samt 2008 fördelade Socialstyrelsen på uppdrag av Regeringen ytterligare medel, totalt
ca 1,3 miljarder kronor per år (totalt landet), och med en utökning av de prioriterade områdena:
rehabilitering
kost och nutrition
läkemedelsgenomgångar (såväl i särskilt som i ordinärt boende)
förstärkt läkarmedverkan (såväl i särskilt som i ordinärt boende)
förebyggande arbete
demensvård
sociala innehållet
Jämtlands läns landsting ansökte om medel inom samtliga dessa områden förutom rehabilitering och
erhöll 5 693 000 kronor per år.
Landsting och kommuner skall senast i början av mars 2009 inlämna en slutredovisning av 2006 års
tilldelade medel till Socialstyrelsen. Eventuellt återstående medel skall enligt givna förutsättningar
återbetalas.
Därutöver skall en delredovisning avseende 2007 respektive 2008 års medel inlämnas. Återstående,
ej nyttjade medel, får därefter får överföras till 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Redovisning av stimulansmedel 2006, 2007, 2008
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Redovisning av förbrukade stimulansmedel åren 2006-2008 avges till Socialstyrelsen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag
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§ 36 Borgen för finansiering av tågfordon till MittNabo (LS/52/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade 2006-04-24--25 att landstinget skulle teckna avtal om borgensutfästelse och regressrätt för Transitio AB:s finansiering av tågfordon för MittNabotrafiken.
Fullmäktige beslutade 2008-06-23--24 att ge Länstrafiken i Jämtland AB i uppdrag att hos Norrtåg
AB beställa en utökning av MittNabotrafiken med ett tågset. Med anledning av det har Transitio AB
nu begärt att Jämtlands läns landsting i enlighet med avtalet om borgensutfästelse tecknar borgen på
500 miljoner kronor för finansiering av anskaffning, bland annat, av tågsetet till MittNabotrafiken.
BESLUTSUNDERLAG
Begäran om borgensförbindelse
Borgensförbindelse 2009-03-05
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Borgen tecknas enligt förbindelsen.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 37 LAKO-gruppen (Rådet för regional utveckling): Fyllnadsval av ersättare
för tiden t o m 2010-12-31 för Anna Hildebrand (MP) som valts till ledamot
(LS/1/2009)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ersättare
Owen Laws (MP)

UPPDRAG FRÅN LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

§ 38 Inkommen Ungdomstingsmotion: Nr 2. Bort med väntetider akuten
(LS/253/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Justerandes sign
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Landstingsfullmäktige tog 2009-02-18 § 26 beslut om att till landstingsfullmäktige fördela
ungdomstingets motion om att ta bort väntetiderna på akuten. Motionen ska behandlas senast vid
fullmäktige i juni.
BESLUTSUNDERLAG
Ungdomstingsmotion: Nr 2 Bort med väntetider på akuten
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sitt sammanträde den 3 juni
2009 ta fram ett förslag på svar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 39 Inkommen Ungdomstingsmotion: Nr 8 Akutmottagningen (LS/254/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog 2009-02-18 § 26 beslut om att till landstingsstyrelsen fördela
ungdomstingets motion om lång väntan och otrevlig personal på akuten. Motionen ska behandlas
senast vid fullmäktige i juni.
BESLUTSUNDERLAG
Ungdomstingsmotion: Nr 8 Akutmottagningen
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sitt sammanträde den 3 juni
2009 ta fram ett förslag på svar.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 40 Uppdrag från fullmäktige: Strategi för alternativa driftformer och
konkurrensutsättning (LS/1010/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog 2009-02-18 § 17 beslut om landstingets policy för alternativa driftformer
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2009-03-11
LANDSTINGSSTYRELSEN
och konkurrensutsättning. Landstingsstyrelsen behöver se över sin strategi för alternativa
driftformer och konkurrensutsättning.
BESLUTSUNDERLAG
Policy för alternativa driftformer och konkurrensutsättning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att se över landstingets strategi för alternativa
driftformer och konkurrensutsättning.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 41 Uppdrag från fullmäktige: Översyn av strategi för fastighets- och
lokalförsörjning (LS/414/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog 2009-02-18 § 19 beslut om landstingets policy för fastighets- och
lokalförsörjning. Landstingsstyrelsen behöver se över sin strategi för fastighets- och lokalförsörjning.
BESLUTSUNDERLAG
Policy för fastighets- och lokalförsörjning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att se över landstingets strategi för fastighetsoch lokalförsörjning.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 42 Uppdrag från fullmäktige: Borrning efter uran i Jämtlands län
(LS/1373/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog 2009-02-18 § 18 beslut om att landstinget ska delta i och understödja
kommunernas arbete med att undersöka konsekvenserna av nuvarande borrningstillstånd och vad
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2009-03-11
LANDSTINGSSTYRELSEN
en eventuell fullskalig gruvdrift innebär i länet.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag uranbrytning demokrati och länsutveckling 2008-11-13 §110
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att skapa beredskap för att kunna delta i och
stödja kommunernas arbete med att undersöka konsekvenserna av nuvarande borrningstillstånd och
vad en eventuell fullskalig gruvdrift innebär i länet.
YRKANDEN
Anna Hildebrand yrkar att orden skapa beredskap i beslutssatsen ändras till upprätta kontakter .
Finn Cromberger yrkar att orden skapa beredskap i beslutssatsen ändras till skapa mental
beredskap .
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands och Finn Crombergers ändringsyrkanden och
finner Anna Hildebrands yrkande antaget som motförslag till landstingsdirektörens förslag.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Anna Hildebrands yrkande
och finner Anna Hildebrands yrkande antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att upprätta kontakter för att kunna delta i och
stödja kommunernas arbete med att undersöka konsekvenserna av nuvarande borrningstillstånd
och vad en eventuell fullskalig gruvdrift innebär i länet.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Finn Cromberger till förmån för eget yrkande.

§ 43 Uppdrag från fullmäktige: Medborgarförslag om kostnadsfri vaccination
för ålderspensionärer mot influensa och lunginflammation och införande av
uppsökande verksamhet (LS/1260/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog 2009-02-18, § 23, beslut om att ge landstingsstyrelsen 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.
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2009-03-11
LANDSTINGSSTYRELSEN
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag vaccinationer landstingsstyrelsen 2008-12-16 § 221
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören 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.

§ 44 Inkommen motion från Christer Siwertsson (M), om inrättande av en
handläggartjänst med uppgift att kartlägga och ansöka om olika EUstöd(LS/60/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog 2009-02-18 § 9 beslut om att till landstingsstyrelsen fördela Christer
Siwertssons (M) motion om inrättande av en handläggartjänst med uppgift att kartlägga och ansöka
om olika EU-stöd. Motionen ska behandlas senast vid landstingsfullmäktige i oktober 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Christer Siwertsson (M) om inrättande av en handläggartjänst med uppgift att kartlägga
och ansöka om olika EU-stöd.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sitt sammanträde den 30
september 2009 ta fram ett förslag på svar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 45 Inkommen motion från Gun-Marie Axelsson (S) om förutsättningarna för
att webbsända landstingsfullmäktige (LS/236/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog 2009-02-18 § 9 beslut om att till landstingsstyrelsen fördela Gun-Marie
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
15(21)

PROTOKOLL
Datum: 2009-03-11
LANDSTINGSSTYRELSEN
Axelssons (S) motion om att förutsättningarna för att webbsända fullmäktigesammanträden ska
utredas. Motionen ska behandlas senast vid landstingsfullmäktige i oktober 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från G-M Axelsson om att förutsättningarna för att webbsända fullmäktigesammanträden
ska utredas.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sitt sammanträde den 30
september ta fram ett förslag på svar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
ÄRENDEN TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

§ 46 Årsredovisning 2008 (LS/446/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) skall den löpande redovisningen för varje
räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I
årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person.
Resultatet för år 2008 uppgår till -95,9 mkr. Den i november 2007 fastställda budgeten redovisade
ett resultat på 16,0 mkr.
Under 2008 fattades beslut om över-/underskottshantering beträffande 2007 års resultat, vilket
resulterade i ett positivt tilläggsanslag på 4,8 mkr. Övriga tilläggsanslag blev 1,6 mkr. Landstingets
budgeterade resultat sänktes därmed från +16,0 mkr till +9,6 mkr. I relation till den reviderade
budgeten understiger årets ekonomiska utfall budget med 105,5 mkr.
I resultat enligt balanskravet får inte vinster (reavinster) vid försäljning av anläggningstillgångar
tillgodoräknas enligt huvudregeln. Man ska däremot räkna in förluster (reaförluster) vid försäljning
av anläggningstillgångar. Det kan finnas skäl till att inte reglera förlusten under förutsättning att
avyttringen samtidigt innebär att man skapat förutsättningar för minskade framtida kostnader.
Reavinsten för 2008 innehåller både reavinst vid försäljning av värdepapper (15,7 mkr) och
inventarier (0,4 mkr) samt reavinst vid försäljningar hos hjälpmedelscentralen (0,2 mkr). Möjlighet
att åberopa synnerliga skäl finns och det kommer att göras för de 40 mkr som värderegleringen av
aktieindexobligationen innebär. Justerat resultat enligt balanskravet blir då -72,2 mkr.
Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår skall regleras under de närmast
följande tre åren. En särskild åtgärdsplan för hur återställandet skall ske kommer att utarbetas av
landstingsstyrelsen och som landstingsfullmäktige skall besluta om i juni 2009.

Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2009-03-11
LANDSTINGSSTYRELSEN
Verksamhetens nettokostnader, dvs. summan av verksamhetens intäkter, kostnader och
avskrivningar, är 6,0 % högre än 2007.
Skatter och generella statsbidrag har ökat med 61,6 mkr (2,2 %) mot föregående år. I utfallet ingår
+8,4 mkr i statsbidrag för åtgärder att minska sjukfrånvaron i länet samt -17 mkr i prognostiserad
minskning av skatteintäkterna. Enligt anvisningarna från Rådet för kommunal redovisning skall
skatteintäkterna ökas eller minskas enligt prognos framtagen av SKL i december 2008.
Slutavräkningen för 2007 års skatt blev 0,2 mkr lägre än beräknat och har påverkat resultatet
negativt.
932 tkr har reserverats i bokslutet för landstingets del av underskottet i Närvård Frostviken, det
belopp som var känt vid bokslutstillfället.
Resultatet för den sammanställda redovisningen Koncernen uppgår till 37,6 mkr. De företag som
är konsoliderade i den sammanställda redovisningen är Landstingsbostäder AB, Länstrafiken i
Jämtland AB, ALMI Företagspartner i Jämtland AB och Stiftelsen Jamtli.
Över- och underskottshantering med anledning av årets resultat kommer att hanteras i särskilt
ärende till landstingsfullmäktige i juni 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Årsredovisning 2008 för Jämtlands läns landsting
Årsredovisningar för Finsamförbunden i Östersund, Bräcke, Strömsund, Berg och Åre samt det
länsgemensamma Finsamförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län
Årsredovisningar för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens regionförbund, Norrlands
nätverk för musikteater och dans, Gemensam nämnd för närvård i Frostviken och Gemensam
nämnd för upphandling.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Årsredovisningen 2008 överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
2. Årsredovisningarna 2008 för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens regionförbund,
Norrlands nätverk för musikteater och dans, Gemensam nämnd för närvård i Frostviken,
Gemensam nämnd för upphandling, Finsamförbunden i Östersund, Strömsund, Berg, Bräcke, Åre
samt Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län överlämnas till
landstingsfullmäktige.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Årsredovisningen för 2008 godkänns.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2009-03-11
LANDSTINGSSTYRELSEN

§ 47 Försäljning Skomakaren 1, Åre kommun (LS/1343/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fastighetsenheten fick i uppdrag 2007-09-10 att utreda alternativa lokallösningar för folktandvården
i Järpen. Orsaken till detta var att nuvarande lokaler har arbetsmiljöbrister och är ytmässigt
ineffektiva (380 m2).
I samråd med folktandvården har ett externa hyresalternativ bedömts fördelaktigare, jämförts med
en ombyggnad av befintlig klinik. Driftkostnaderna ökar under de första 10 åren för den externt
hyrda lokalen, men efter ca 15 år är kostnaderna jämförbara. Till detta skall även hänsyn tas till att en
stängning av kliniken under en ombyggnad, bedöms kosta i storleksordningen 400-500 tkr/månad
samt försämrar tillgängligheten för patienter under ombyggnadstiden.
Nya ombyggda externt inhyrda lokaler (228 m2) håller på att färdigställas, i centrala Järpen, med en
beräknad inflyttning maj/juni 2009.
Efter anbudsinfordran föreslås nuvarande landstingsägda fastighet Skomakaren 1, som folktandvården idag är inrymd i, försäljas till en överenskommen köpeskilling av 1 300 000 kr, enligt
upprättat köpeavtal.
Fastigheten värderades i maj 2007, av Värdia Jäger & J:son, med ett bedömt marknadsvärde på
1 250 000 kr.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Fastigheten Skomakaren 1, Åre kommun, försäljs till en köpeskilling på 1 300 000 kr.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 48 Utvärdering av entreprenader i primärvården (LS/495/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
I landstingsplanen för år 2008 - 2010 har angivits att alternativa driftsformer inom hälso- och
sjukvården ska utvärderas och analyseras under 2008. Vidare skall resultatet, tillsammans med
landstingets konkurrenspolicy, ligga till grund för beslut om nya verksamheter inom hälso- och
sjukvården kan bli aktuella för alternativa driftsformer.
De verksamheter som ingår i utvärderingen är de hälsocentraler som drivs i entreprenadform Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2009-03-11
LANDSTINGSSTYRELSEN
Hammerdal, Hede och Offerdal.
De flesta av de syften som finns angivna i konkurrenspolicyn och strategin för alternativa driftsformer bedöms ha uppnåtts av de intervjuade. De fördelar som lyfts fram är bl a ökat inflytande,
korta beslutsvägar för personalen samt bättre tillgänglighet efter privatisering (Hede, Hammerdal).
Från och med år 2010 införs obligatoriskt fritt vårdval i primärvården. Detta ger möjligheter för de
vårdgivare som uppfyller ställda krav att etablera sig inom primärvården med offentligt finansiering.
BESLUTSUNDERLAG
Rådgivningsrapporten Utvärdering av entreprenader i hälso- och sjukvården
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
I och med införandet av obligatoriskt fritt vårdval från och med år 2010 är det inte aktuellt med
några ställningstaganden för drift av fler hälsocentraler i entreprenadform.
Rapporten läggs till handlingarna

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 49 Revidering av Policy för riskhantering och krisberedskap inom Jämtlands
läns landsting (LS/415/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige gav vid sammanträdet i februari 2008 landstingsstyrelsen i uppdrag att se över
policyn för riskhantering. Ett förslag har tagits fram inom ledningsstab sekretariat. Policyn har
vidareutvecklats från att tidigare fokusera på riskhantering till att även tydliggöra krisberedskapsperspektivet. Den föreslås nu benämnas Policy för riskhantering och krisberedskap i Jämtlands läns
landsting.
BESLUTSUNDERLAG
Policy för riskhantering och krisberedskap i Jämtlands läns landsting.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderad policy för riskhantering och krisberedskap i Jämtlands läns landsting fastställs.
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2009-03-11
LANDSTINGSSTYRELSEN

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 50 Motion från Finn Cromberger (FP) angående högkostnadsskyddets
administration (LS/841/2004)
ÄRENDEBESKRIVNING
Finn Cromberger (FP) har till fullmäktige lämnat in en motion om högkostnadsskyddets
administration. Cromberger vill att datorsystemet ska kunna bevaka när gränsen är uppnådd. Ett
förslag till svar återremitterades från fullmäktige i april 2005(§ 74). I svaret från 2005 framfördes att
det inte fanns planer på att införa rutinen och att eftersom de privata vårdgivarna inte var anslutna
till landstingets datasystem det inte gick att bevaka alla besök som räknas in i högkostnadsskyddet.
Nytt svar har tagits fram med sakstöd av ledningsstab IT. Eftersom alla kliniker/HC nu använder
det vårdadministrativa systemet VAS så kan man säga att vi inom landstinget har information om att
patienten har fått ett frikort oavsett var det är utfärdat inom landstinget. VAS sammanräknar inte
vårdavgifter som patienten erlagt utan det stämplas in i patientens högkostnadskort. Patienten kan få
ett besök i Västernorrland instämplat i samma kort. När patienten kommer upp till 900 kronor,
oavsett var i landet avgiften är erlagd, så utfärdas ett frikort som registreras på patienten i VAS med
giltlighetstid. Denna information är tillgänglig för alla kassor inom landstinget. Det finns inga planer
på att utveckla en funktion i VAS som håller reda på patientens sammanlagda vårdavgift utan
lösningen är den som finns idag, ovan beskriven. Det finns inget förslag på att utveckla en sådan
funktion i landstinget då vi ändå inte får med besök som patienten gör hos privata vårdgivare i länet
eller besök i andra landsting, offentlig eller privat vård. Att det fungerar på Apoteket beror på att de
har en enda databas för landet där alla registreringar oavsett vilket Apotek i landet som registrerat
betalningen sparas. Ska vi inom sjukvården ha samma lösning som Apoteket så måste detta bli en
nationell lösning.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Finn Cromberger angående högkostnadsskyddets administration
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
YRKANDE
Finn Cromberger yrkar bifall till motionen.
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PROTOKOLL
Datum: 2009-03-11
LANDSTINGSSTYRELSEN
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Finn Crombergers yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 51 Information
10 mars
Bokslut (Karin Jonsson)
Hälso- och sjukvård, uppföljning och nuläge (Karin Strandberg Nöjd)
Anmälda och ersatt skador (Margareta Kohrtz)
LÖF (Karin Jonsson)
Patientnämndens årsredovisning (Inger Lindholm)
Delredovisning av stimulansmedlen (Anna-Karin Mattson)
Patienträtt (Ingela Jönsson)
Regionala läkarutbildningen (Ingela Jönsson)
Rapport om utvärdering av entreprenad PV (Maj-Britt Åkerström)
Finsamförbund (Marianne Ottersgård)
Policy för riskhantering och krisberedskap (Ann-Sofie Lindström)
11 mars
Omställningsarbetet
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