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§ 112 Fastställande av föredragningslista
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Som extra ärende tas upp Landstingets deltagande i Regionalt klimat- och energiarbete som
hävstång för näringslivsutveckling
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 113 Information från utskotten
Skolutskottet:
Rapport om folkhögskolerektorers anställningstid - f n 1,8 år
Som ny rektor vid Birka folkhögskola har anställts Sanna Palomaa
Budgetunderskott vid Åsbygdens naturbruksgymnasium
Prishöjning för elever (utskottet lägger förslag till landstingsstyrelsen)
Uppdrag till Carsten Magnusson att utreda konsekvenserna av förändrat huvudmannaskap för
naturbruksgymnasiet (i samarbete med bl a utskottet)
Personalpolitiska utskottet:
Omställningsarbetet effektivisering
Friskvård hälsoåret
ALMI - uppdrag om personalens innovationer
Rehabkedja
Medarbetarenkät
Yngrerådet kommer att bjudas in till nästa sammanträde
Ekonomiutskottet:
Delårsbokslut april
Återställande av underskott 2008
Landstingsplan 2010-2012
Bevaka placeringar
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§ 114 Landstingsdirektörens rapport
Aktuella frågor från Norrlandstingsens regionförbunds mote den 25-26 maj; region- och
rikssjukvård, rapport från revisorerna, specialisttandvård, hälsofrämjande arbete, nationell
cancerstrategi och utökad läkar- och tandläkarutbildning.
Nedläggning av Frösö behandlingshem är fattat men tillnyktringsenheten är kvar tills vidare.
Prioriteringsarbete fortsätter med alla verksamheterna inklusive intraprenader, privata vårdgivare
och koncernföretagen. Det kommer direktiv till verksamheterna före sommaren. Genomgång av
hur den ändrade efterfrågan från kärnverksamheten påverkar adminsistrationen och stöd och
service.
Fortfarande en bit kvar på att nå målet med tillgängligheten. Antalet väntande har i maj blivit något
flera. Utvecklingen är positiv för några verksamheter och negativ för andra.

§ 115 Vårdplatser inom Östersunds sjukhus (LS 253/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har i rapport REV/8/2008 granskat vårdplatssituation inom Östersunds
sjukhus. Landstingsstyrelsen har i § 170/2008 besvarat revisorernas frågor. Revisorerna har därefter
begärt förtydliganden i vissa frågor.
Ett svar på kompletterande frågor har utarbetats.
BESLUTSUNDERLAG
Revisorernas kompletterande frågor dnr Rev/8/2008.
Revisorernas rapport Vårdplatser inom Östersunds sjukhus
Svar på revisorernas tilläggsfrågor om vårdplatser
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat svar överlämnas till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 116 Granskning av IT-säkerhet och logghantering (LS/200/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har på uppdrag av landstingets revisorer granskat IT-säkerhet och logghantering.
Granskningen har omfattat uppföljning kring om den beslutade basnivån för informationssäkerhet
har uppnåtts samt om en långsiktig genomförandeplan för informationssäkerhet följs respektive hur
loggkontroller hanteras i de IT-system som hanterar patientuppgifter.
Landstingsdirektörens ledningsstab har i Svar på revisionsrapport IT-säkerhet och logghantering
sammanställt kommentarer för varje granskningsområde; 1) BITS och genomförandeplan
informationssäkerhet, 2) VAS loggning och 3) T4 loggning.
BESLUTSUNDERLAG
Revisionsrapport IT-säkerhet och logghantering
Svar på revisionsrapport IT-säkerhet och logghantering
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat svar avges till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 117 Remiss: Betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11) (LS/431/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att lämna remissvar på betänkandet En nationell
cancerstrategi för framtiden.
Ledningsstab utveckling har utarbetat ett svar.
BESLUTSUNDERLAG
Remiss En nationell cancerstrategi för framtiden, SOU 2009:11
Yttrande över betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden, SOU 2009:11
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Socialdepartementet.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 118 Medel ur investeringsplan 2009-2011 för arbetsmiljöförbättrande åtgärder
(LS/1285/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
I investeringsplanen för 2009 finns 3 360 000 kr avsatta till landstingsstyrelsens förfogande för
ospecificerade investeringar.
Arbetsmiljöverket har vid ett flertal inspektioner vid Hälsocentralen i Brunflo påpekat brister i
utformningen av datorarbetsplatser, att hälsocentralen inte har arbetslokaler som motsvarar
verksamhetskraven. Ett förslag till ombyggnad har utarbetats av ledningsstab avtal och landstingsservice. Ombyggnaden är kostnadsberäknad till 2 400 000 kr och landstingsdirektören föreslår
att av dessa medel avsätts 2 400 000 kr till arbetsmiljöförbättrande åtgärder i enlighet med det som
Arbetsmiljöverket kräver. Arbetet att skapa den bättre arbetsmiljön sker i samråd med Arbetsmiljöverket och innebär att mödra- och barnavård flyttar till annan del av byggnaden och övriga
lokaler delvis byggs om.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
2 400 000 kr av de medel som avsatts till styrelsens förfogande i investeringsplan 2009-2011 avsätts
till arbetsmiljöförbättrande åtgärder vid Brunflo hälsocentral.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 119 Landstingets kulturpris till Peterson-Bergers minne 2009 (LS/363/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid ansökningstidens utgång fanns 5 nominerade kandidater till landstingets kulturpris till PetersonBergers minne. Årets kulturpris är på 30 000 kr.
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har berett ärendet.
BESLUTSUNDERLAG
Förteckning över nominerade kandidater
Protokollsutdrag från beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur, § 48/2009
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FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMIJLÖ OCH KULTUR
1. Kulturpriset 2009 tilldelas Måd Demår, Östersund och Anders Hedén, Berg med följande
motivering: Måd Demår och Anders Hedén är båda aktiva i länets kulturliv och har berikat länets
kulturliv under en lång rad av år.
2. Prissumman delas så att pristagarna får vardera 15 000 kronor.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.

§ 120 Landstingets kulturstipendium 2009 (Dnr LS/362/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid ansökningstidens utgång fanns 17 sökande till landstingets kulturstipendium.
Till kulturstipendier har avsatts 50 000 kronor som fördelas på fem stipendiater om 10 000 kronor
vardera.
Till det samiska kulturstipendiet fanns ingen sökande.
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur att berett ärendet.
BESLUTSUNDERLAG
Förteckning över sökande till stipendiet
Protokollsutdrag från beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur, § 49/2009
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMIJLÖ OCH KULTUR
Landstingets kulturstipendier tilldelas följande stipendiater med motiveringen för förtjänstfull
konstnärlig verksamhet :
Helena Gezelius, Göteborg/Östersund (teater, sång och dans)
Anna Cochrane, Göteborg/Östersund (musik, världsmusik)
Peter Mellgren, Norge/Östersund (klassisk sång, opera)
Johanna Printz, Östersund (filmljud)
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Linnéa Sjöberg, Stockholm/Östersund (konst)
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.

§ 121 Uppdrag efter motion från Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c) om ett
GMO-fritt Jämtlands län (LS/630/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktige har vid sammanträde 2009-04-22, § 80, bifallit en motion från Bogna
Wojtkiewitcz Adolfsson(C) om att göra länet till ett GMO-fritt län. Fullmäktige beslutade att
1. Jämtlands läns landsting ställer sig principiellt bakom målet att Jämtlands län ska vara en GMOfri zon.
2. Jämtlands läns landsting ska genom information och kunskapsspridning verka för att
lantbruk och handel med livsmedel inom länet ska vara GMO-fritt.
3. Verksamheter på Jämtlands läns landstings mark ägd eller arrenderad ska vara GMO-fria.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag om GMO-fritt län fullmäktige 2009-04-22, §80
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra fullmäktiges beslut om att
landstinget ska verka för att länet ska vara GMO-fritt.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 122 Likviditetsrapport per 2009-04-30 (LS/357/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under år 2008 av landstingets
kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj. Den innehåller även
likviditetsplan för 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Likviditetsrapport dec 2008
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 123 Begäran om förlängd tid för besvarande av motion från Owen Laws
(MP) om gratis hälsokontroll för alla invandrare (LS/1218/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Owen Laws har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att landstinget ska erbjuda alla
invandrare som kommer till länet en kostnadsfri hälsoundersökning.
Landstingsfullmäktige beslutade 2008-11-05, § 184, att överlämna motionen till landstingsstyrelsen
för besvarande samt att den ska behandlas i fullmäktige senast i juni 2009.
Ytterligare tid behövs för att utarbeta ett svar på motionen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen begär hos fullmäktige att motionen får behandlas i fullmäktige i oktober 2009.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 124 Projekt - Omställning 2010 (LS/1245/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
När landstingsstyrelsen i april tog beslut om omställningsarbetet beslöt man att verksamheterna
kring hjärtsjukvården får i uppdrag att göra en bedömning och förslag till en avvägning mellan de
mest prioriterade insatserna och återkomma till landstingsstyrelsen i juni månad med hur insatserna
prioriterats samt att verksamheterna kring palliation får i uppdrag att göra en beräkning på vad som
kan göras inom primärvården respektive Storsjögläntan och eventuellt andra intressenter och
återkomma till landstingsstyrelsen i juni månad.
Det är viktigt att alla de inprioriteringar som beslutades i omställningsarbetet redovisas till
landstingsstyrelsen, inte bara de som finns i ovan nämnda beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag om omställningsarbetet, LS 2009-04-01
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att i samband med delårsbokslutet för
augusti rapportera uppdragen om hjärtsjukvården och palliation samt planeringen av övriga
inprioriteringar som beslutats om i omställningsarbetet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 125 Budget för landstingets politiska organisation 2009 (LS/1241/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Särskilda budgetberedningen har tagit fram ett förslag på kostnadsfördelning av den politiska
budgeten för 2009. I detta förslag har man tagit hänsyn till beslutet från fullmäktige i april 2009
om att minska årets budget med 520 000 kronor.
BESLUTSUNDERLAG
Budgetförslag för den politiska organisationen 2009
Protokollsutdrag om politisk budget 2009, SBB 2009-05-019, §14
BESLUT AV SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGEN
Särskilda budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen
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Budget för den politiska organisationen för år 2009 för fullmäktige, beredningarna och styrelsen
med utskott fastställs enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker särskilda budgetberedningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt särskilda budgetberedningens förslag.

§ 126 Landstingets deltagande i Regionalt klimat- och energiarbete som
hävstång för näringslivsutveckling (LS 694/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Länsstyrelserna och landstingen i Jämtlands och Västernorrlands län arrangerar, tillsammans med
andra parter, en konferens under temat Regionalt klimat- och energiarbete som hävstång för
näringslivsutveckling i Östersund den 20 21 juli, det vill säga under det svenska ordförandeskapet
i EU.
Målgrupp är politiker och tjänstemän, företagare och deras organisationer samt akademin i EU:s
samtliga regioner.
Förhoppningen är att konferensen ska bidra med konkreta förslag till regionalt, nationellt och
europeiskt tillväxtarbete med innovationer för förnybar energi och miljöteknik (Clean Tech) som
bas. Ambitionen är vidare att förmedla konferensens slutsatser till ansvariga ministrar i EU som
möts i Åre 23 24 juli.
Det är viktigt att landstinget är representerat vid denna konferens.
BESLUTSUNDERLAG
Program för konferens "Regionalt klimat- och energiarbete som hävstång för
näringslivsutveckling".
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen utser två ledamöter från majoriteten och två ledamöter från oppositionen att
delta i konferensen "Regionalt klimat- och energiarbete som hävstång för näringslivsutveckling".
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Från majoriteten utses Thomas Hägg (S) och Anna Hildebrand (MP) att delta i konferensen.
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2. Oppositionen disponerar två platser.

§ 127 Anmälan av inkomna handlingar (LS/10/2009)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.

§ 128 Anmälan av delegationsbeslut (LS/9 2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsdirektörens delegationsordning fastställd av styrelsen 2006-12-18, § 42, ska beslut
som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 129 Delårsbokslut april 2009 (LS 409/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
De mål som landstinget satt upp för året bedöms i stor utsträckning kunna uppfyllas. Inom vissa
områden, såsom ekonomi och vårdens tillgänglighet, återstår dock stort arbete om målen ska kunna
infrias full ut.
2009 har präglats av ett intensivt arbete med utarbetande och genomförande av ett stort
omställningsarbete Omställning 2010. Syftet med omställningsarbetet har både varit att sänka
kostnadsnivån i landstinget och att skapa utrymme för nya, viktiga satsningar inom såväl hälso- och
sjukvård som regional utveckling. Beslut om genomförande fattades av fullmäktige under april
månad och genomförande pågår nu inom samtliga verksamhetsområden.
Ekonomin har varit en av årets stora utmaningar och då främst den försämrade finansieringen.
2009 års skatteintäkter beräknas bli 105 mkr lägre än de preliminärt utbetalda. Under året har nya
försämrade prognoser successivt lämnats från SKL och prognosen för skatter och generella
statsbidrag är efter april 75 mkr lägre än den budget för året som fastställdes november 2008.
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Verksamhetsområdenas och finansens preliminära prognoser efter april indikerade ett resultat för
helår 2009 på -32 mkr. I relation till fullmäktiges reviderade resultatkrav för året, + 61,5 mkr,
motsvarade det en avvikelse på 93,5 mkr.
Efter diskussion i landstingsdirektörens ledningsgrupp och enskilt med verksamhetsområdescheferna konstaterades att effekter av pågående omställningsarbete inte beaktats i önskvärd
omfattning och prognosen för landstinget har därför justerats med komplettering av tydliga
resultatkrav på verksamheten.
I lämnad prognos, +28 mkr, har inräknats 7 mkr i utdelning från SKL, 15 mkr i statsbidrag utifrån
antagandet att landstinget klarar kraven för kömiljarden samt ett åtagande för verksamhetsområdena att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna med ytterligare 31 mkr jämfört med
preliminär prognos.
Att landstinget trots det inte når målet för ekonomiskt utfall, +61,5 mkr, beror på den ytterligare
sänkning av skatteintäkterna med 35 mkr som SKL prognostiserade i april detta efter det att
fullmäktige lade fast det reviderade resultatkravet. Landstingsdirektörens bedömning är att denna
sista skattesänkning inte är möjlig att balansera ut i verksamheten under innevarande år.
BESLUTSUNDERLAG
Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2009-04-30
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. 3 300 tkr beviljas som tilläggsanslag till verksamhetsområde primärvård Krokom för överskott
2008.
2. 1 400 tkr beviljas som tilläggsanslag till verksamhetsområde primärvård Åre för överskott 2008.
3. Verksamhetsområdena ska planera och genomföra åtgärder som leder till det reviderade
resultatkrav som presenteras i delårsbokslutet, kapitel 6.
4. Med anledning av förändrad skatteprognos i april månad minskas landstingets resultat för 2009
från + 61,1 mkr till + 28,0 mkr.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslut per 2009-04-30 och prognos per 2009-12-31 godkännes.
YRKANDEN
Harriet Jorderud yrkar en ny beslutspunkt med följande lydelse: Landstingsstyrelsen uppdrar till
landstingsdirektören att uppmärksamma samtliga verksamhetsområdeschefer att beslutade
restriktioner, enligt landstingsstyrelsens beslut 2007-04-25, § 91, angående handlingsplan för
ekonomi i balans fortsatt gäller fullt ut.
H:\ Mina Dokument\ James W\ Styrelsen 09\ Protokoll 2009-06-03.doc

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

13 (31)

2009-06-03

Bernt Söderman yrkar följande ändring under punkt 3: Landstingsdirektören får i uppdrag att
planera och genomföra åtgärder som leder till det prognostiserade resultatet som presenteras i
delårsbokslutet, kapitel 6. Direktören redovisar utfall av detta arbete vid varje styrelsesammanträde .
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans ändringsyrkande och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. 3 300 tkr beviljas som tilläggsanslag till verksamhetsområde PV Krokom för överskott 2008.
2. 1 400 tkr beviljas som tilläggsanslag till verksamhetsområde PV Åre för överskott 2008.
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att planera och genomföra åtgärder som leder till det
prognostiserade resultatet som presenteras i delårsbokslutet, kapitel 6. Direktören redovisar utfall
av detta arbete vid varje styrelsesammanträde.
4. Med anledning av förändrad skatteprognos i april månad minskas landstingets resultat för 2009
från + 61,1 mkr till + 28,0 mkr.
5. Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att uppmärksamma samtliga verksamhetsområdeschefer att beslutade restriktioner, enligt landstingsstyrelsens beslut 2007-04-25,
§ 91, angående handlingsplan för ekonomi i balans fortsatt gäller fullt ut.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslut per 2009-04-30 och prognos per 2009-12-31 godkännes.

§ 130 Landstingsplan 2010-2012 (LS/ 622/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsdirektörens förslag till landstingsplan har beretts av ekonomiutskottet vid ett flertal
sammanträden under hösten 2008 och våren 2009 och fastställdes av utskottet den 28 maj 2009.
Landstingsfullmäktige beslutar, genom landstingsplanen, om övergripande mål och inriktning för
landstingets verksamhet. Landstingsstyrelsens, nämndernas och koncernföretagens främsta uppgift
är att verka för att målen uppnås genom sitt ansvar för verksamhet, kvalitet, personal och ekonomi
inom sina respektive områden.
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I landstingsplanen anges de inriktningsmål, aktiviteter och målvärden som landstingsfullmäktige
beslutat om och styrelsen, nämnderna och verksamheten ska verkställa. Landstingsfullmäktiges
övergripande mål ska konkretiseras, specificeras och följas upp på styrelse, berednings-, nämndsoch verksamhetsnivå. Varje nivå följer upp sina mål.
Landstingsstyrelsen skall vidare:
Fastställa verksamhetsområdenas uppdrag för år 2010 med utgångspunkt i fullmäktiges uppdrag
till styrelsen.
Ange erforderliga direktiv till verksamhetsområden, enheter och företag, nämnder m fl i
koncernen.
Redovisa plan för styrelsens uppföljning av verksamheterna.
Landstingsstyrelsen skall senast i november, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdragen till
verksamhetsområdena och enheterna samt styrelsens uppföljningsplan.
För 2010 föreslås en investeringsutgift med 113,9 mkr. Landstingsstyrelsen skall senast i november
2009 återkomma med detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige.
Landstingsskatten föreslås till 10,60 kronor för år 2010.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsplan 2010, Flerårsplan 2011-2012
EKONOMIUTSKOTTETS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad landstingsplan 2010 - 2012, antas.
2. Landstingsstyrelsen skall senast i november, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdragen till
verksamhetsområdena samt styrelsens uppföljningsplan.
3. För 2010 fastställs en investeringsutgift med 113,9 mkr. Landstingsstyrelsen skall senast
november 2009 återkomma med detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige.
4. Landstingsskatten fastställs till 10,60 kronor för år 2010.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker ekonomiutskottets förslag.
YRKANDEN
Anna Hildebrand yrkar ny lydelse av kap 3.8 (bil 1)
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Marianne Larm-Svensson yrkar ny lydelse av kap 3.8 (alliansens version) (bil 2)
Harriet Jorderud yrkar att första meningen i andra stycket under rubriken ALMI ska ha följande
lydelse: Med nuvarande anslagsmodell uppgår anslaget till ALMI-Mitt AB till 5,82 mkr.
Thomas Hägg yrkar att sista punksatsen under Aktiviteter ska ha följande lydelse: Medverka till
medfinansiering för utvecklingsarbete i regionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands och Marianne Larm-Svenssons yrkanden vad
gäller kap 3.8 och finner Anna Hildebrands yrkandet antaget.
VOTERING
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller Anna Hildebrands
yrkande röstar ja , den som bifaller Marianne Larm-Svenssons yrkande röstar nej . Vid
voteringen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster.(Se bif voteringsprotokoll)
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Inger Jonsson, Bernt Söderman, Christer
Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för Marianne Larm-Svenssons
yrkande.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och ekonomiutskottets förslag vad
gäller kap 8.3 och finner Anna Hildebrands yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsplanen i övrigt och finner denna antagen.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Häggs yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad landstingsplan 2010 - 2012, antas med antagna ändringar enligt ovan.
2. Landstingsstyrelsen skall senast i november, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdragen till
verksamhetsområdena samt styrelsens uppföljningsplan.
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3. För 2010 fastställs en investeringsutgift med 113,9 mkr. Landstingsstyrelsen skall senast
november 2009 återkomma med detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige.
4. Landstingsskatten fastställs till 10,60 kronor för år 2010.
PROTOKOLLSANTECKNING
Marianne Larm-Svensson, Inger Jonsson, Bernt Söderman, Christer Siwertsson, Gunnar Engnér
Finn Cromberger och Lars-Olof Eliasson antecknar till protokollet:
Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har idag till landstingsstyrelsen
överlämnat sitt förslag till "politisk analys", dvs. avsnitt 3.8 i Landstingsplan 2010-2012. Vårt förslag
avslogs.
De fyra allianspartierna återkommer i landstingsfullmäktige när det gäller ställningstaganden och
yrkanden när det gäller Landstingsplanen i övrigt.

§ 131 Åtgärdsplan för återställande av negativt resultat (LS 655/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt Lag om kommunal redovisning 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.
God ekonomisk hushållning innebär att en kommun/landsting i normalfallet har ett rimligt
överskott i både den budgeterade resultaträkningen som i bokslutet. Uppkomna underskott, efter
beaktande av s k synnerliga skäl, är ett resultatmässigt golv som inte får underskridas om man ska
efterleva lagstiftningen.
Om underskott har konstaterats ställs krav på framtagande av särskild åtgärdsplan. Planen ska
innehålla genomtänkta och genomförbara åtgärder för att täcka hela det belopp som ska regleras
och det skall framgå när åtgärderna ska genomföras. Tidsfristen för att återställa ett negativt resultat
är tre år.
Åtgärdsplanen ska följas upp kontinuerligt och återrapportering skall ske till fullmäktige om planen
inte hålls. Att den kommunala sektorn klarar av att sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt är en
grundförutsättning för utvecklingen av lokal demokrati och självstyrelse.
Bokfört resultatet för år 2008 uppgick till -95,9 mkr. I resultat enligt balanskravet ska reaförluster
men inte reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar tillgodoräknas. Utöver den justeringen
åberopades för år 2008 synnerliga skäl för värdereglering av en aktieindexobligation. Justerat
resultat 2008, att återställa enligt balanskravet, blev -72,2 mkr.

H:\ Mina Dokument\ James W\ Styrelsen 09\ Protokoll 2009-06-03.doc

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

17 (31)

2009-06-03

Åtgärdsplan för att återställa 2008 års underskott är dels de beslut om effektivisering och
utbudsbegränsning som fattats i Omställning 2010, dels de mål och aktiviteter som beskrivs i
Landstingsplan 2010-2012.
I aprilbokslutet lämnar landstinget en prognos för ekonomiskt resultat år 2009 på 28 mkr.
Prognosen ställer stora krav på kostnadssänkande åtgärder i verksamheten. Ledningen bedömer att
detta är både nödvändigt och möjligt utifrån besluten i Omställning 2010.
Med ett ekonomiskt utfall år 2009 på +28 mkr och nu kända finansiella förutsättningar för
kommande år budgeterar Jämtlands läns landsting följande ekonomiska utfall under nästa
planperiod:
År 2010 45,6 mkr
År 2011 2,2 mkr
År 2012 3,7 mkr
Med ett förväntat överskott år 2009 på 28 mkr och ett budgeterat resultat år 2010 på 45,6 mkr
kommer 2008 års underskott att vara återställt efter år 2010.
Uppföljning av planen kommer att redovisas fortlöpande till styrelse och fullmäktige under 2009
och 2010.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Plan för återställande av 2008 års underskott godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 132 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.
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
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regionalt certifierat samt utveckling av ett lokalt Vård och omsorgscollege förlängdes projektet
under perioden 2008-08-01- - 2009-07- 31. Kostnaderna för förlängningen beräknades till 713 400
kronor varav landstinget medfinansierade en projektledare samt certifiering under tre år, med
sammanlagt 113 910 fördelat på två år.
Vård- och omsorgscollege föreslås nu permanentas och för det behövs 0,5 befattning till en
totalkostnad av 405 500 kr per år och med en kostnadsfördelning enligt följande; 0,35 projektledare finansieras av Kommunförbundet/kommunerna och 0,15 finansieras av landstinget.
Dessutom tillkommer engångsavgifter för certifiering med sammanlagt 50 000 kr för år 2009 samt
avgift för certifiering under 2010 och 2011 med 30 000 kr per år. Certifieringsavgiften föreslås
fördelas 70 % - 30 % mellan Kommunförbundet/kommunerna och landstinget.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget bidrar med 121 650 kr per år fr o m 2009-08-01 till medfinansiering av 0,5 befattning
för det regionala arbetet samt 33 000 kr för regional certifiering fördelat på engångsavgift på 15 000
kr för år 2009 samt 18 000 kr för certifieringsavgift för 2010-2011.
2. Kostnaden belastar resultatet.
YRKANDE
Ordföranden yrkar att punkt 2 ska ha följande lydelse: Fullmäktige beviljar för år 2009 tilläggsanslag med 65 tkr till motsedda kostnader . För år 2010 belastar kostnaden anslaget motsedda
kostnader .
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på förslaget under punkt 1 och finner detta antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande vad gäller punkt 2 och finner ykandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget bidrar med 121 650 kr per år fr o m 2009-08-01 till medfinansiering av 0,5 befattning
för det regionala arbetet samt 33 000 kr för regional certifiering fördelat på engångsavgift på 15 000
kr för år 2009 samt 18 000 kr för certifieringsavgift för 2010-2011.
2. Fullmäktige beviljar för år 2009 tilläggsanslag med 65 tkr till motsedda kostnader . För år 2010
belastar kostnaden anslaget motsedda kostnader .
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§ 133 Införande av valfrihetssystem (LS 628/2009)
Riksdagens beslut den 25 februari 2009 om att vårdvalssystem ska införas i primärvård i hela landet
från och med den 1 januari 2010 innebär förändringar i hälso- och sjukvårdslagen i syfte att öka
patienternas valfrihet och underlätta för vårdgivare att etablera sig i primärvården med offentlig
ersättning. När landstinget beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen om valfrihetssystem
(LOV) tillämpas.
I Jämtlands län har vi valt att kalla valfrihetssystemet för Hälsoval Jämtlands län .
Ett inriktningsdokument har tagits fram som beskriver ramarna för Hälsoval Jämtlands län
Landstingets avtal med de tre externa hälsocentralerna i Hammerdal, Offerdal och Hede har olika
långa avtalsperioder. Avtalet i Hammerdal löper sedan tidigare till och med 2010-10-31. Enligt
beslut i landstingsstyrelsen, § 216/2008, sades avtalet med Offerdal upp per 2009-12-31 och avtalet
i Hede förlängdes t o m 2010-05-31 med hänsyn till den kommande lagändringen om etableringsfrihet. Efter att lagen trätt i kraft får inte nuvarande avtal längre förlängas. De förändringar och
krav som kan bli aktuella från årsskiftet är av vikt att de är kända för att nuvarande externa
hälsocentraler för att de ska ta ställning till om de vill ansöka att ansluta sig till hälsovalet. Ett
erbjudande om avtalsförlängning föreslås därför till längst 2010-10-31.
BESLUTSUNDERLAG
Dokumentet Valfrihetssystem för primärvården i Jämtlands län - politisk inriktning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Inriktningsdokumentet fastställs.
2. Landstingsstyrelsen återkommer till landstingsfullmäktige i november 2009 med förslag till
regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem.
3. Ekonomiska ramar för primärvården fastställs av landstingsfullmäktige årligen i juni.
Förändringar i primärvårdens uppdrag och förfrågningsunderlag följer därefter samma ordning som
övriga verksamheters uppdrag.
4. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda och föreslå konkurrensneutral organisation för
primärvården i egen regi.
5. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda och föreslå organisation och funktionsansvar för
verksamhet som idag finns i både primärvård och Medicinsk diagnostik och teknik.
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6. Icke-valsalternativet i Hälsoval Jämtlands län skall vara enligt närhetsprincipen och den
geografiska indelning som landstinget fastställer, oavsett driftsform.
7. Erbjudande till hälsocentralerna i Offerdal och Hede om förlängning av nuvarande avtal t o m
2010-10-31.
8. Avtalstiden med godkända vårdgivare skall vara fyra år.
9. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa köp/ sälj inom verksamhetsområdena Medicinsk
diagnostik och teknik, Landstingsservice samt vissa ledningsstaber från 1 den januari 2010.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar följande tillägg i punkt 4: i enlighet med landstingsstyrelsens förslag till svar
avseende primärvårdens uppdrag, struktur och finansieringsformer.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget i övrigt och finner detta antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Inriktningsdokumentet fastställs.
2. Landstingsstyrelsen återkommer till landstingsfullmäktige i november 2009 med förslag till
regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem.
3. Ekonomiska ramar för primärvården fastställs av landstingsfullmäktige årligen i juni.
Förändringar i primärvårdens uppdrag och förfrågningsunderlag följer därefter samma ordning som
övriga verksamheters uppdrag.
4. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda och föreslå konkurrensneutral organisation för
primärvården i egen regi i enlighet med landstingsstyrelsens förslag till svar avseende primärvårdens
uppdrag, struktur och finansieringsformer.
5. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda och föreslå organisation och funktionsansvar för
verksamhet som idag finns i både primärvård och Medicinsk diagnostik och teknik.
6. Icke-valsalternativet i Hälsoval Jämtlands län skall vara enligt närhetsprincipen och den
geografiska indelning som landstinget fastställer, oavsett driftsform.
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7. Erbjudande till hälsocentralerna i Offerdal och Hede om förlängning av nuvarande avtal t o m
2010-10-31.
8. Avtalstiden med godkända vårdgivare skall vara fyra år.
9. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa köp/ sälj inom verksamhetsområdena Medicinsk
diagnostik och teknik, Landstingsservice samt vissa ledningsstaber från den 1 januari 2010.

§ 134 Primärvårdens uppdrag, struktur och finansieringsformer (LS 306/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Med anledning av den utredning som gjorts av beredningen för vård och rehabilitering beslutade
landstingsfullmäktige i juni 2008, § 122, att landstingsstyrelsen får följande uppdrag för
återredovisning till landstingsfullmäktige i december 2008:
Utifrån utredningens rapport återkomma med förslag på resursfördelning för primärvården
som är utformad på ett likvärdigt sätt oavsett driftsform.
Utforma primärvårdsuppdraget så att utföraren tar ett helhetsansvar inom primärvårdens
ansvarsområde för befolkningens vårdbehov.
Utifrån utredningens rapport föreslå organisation av den egendrivna primärvården på ett
konkurrensmässigt sätt utifrån primärvårdsutredningens intentioner.
Fortsätta utreda, analysera och överväga förslag till åtgärder utifrån utredningen Primärvårdens struktur och uppdrag.
I uppdraget beakta nya nationella regler som berör primärvården.
Motionerna om översyn av primärvården i landskapet Härjedalen LS 600/2007 och om den
specialiserade vårdens konsultverksamhet i primärvården LS 631/2007 överlämnas till landstingsstyrelsen och skall behandlas i fullmäktige senast i december 2008. Landstingsstyrelsen har
begärt och av landstingsfullmäktige fått förlängd tid till landstingsfullmäktige i juni 2009 för att
komma med förslag utifrån primärvårdsutredningen.
Inom landstingsstyrelsens förvaltning pågår en utredning om valfrihetssystem i primärvården i länet
kallad Hälsoval Jämtlands län . I samband med den utredningen kommer flera av förslagen i
primärvårdsutredningen och ovannämnda motioner att behandlas. Dit hör även hur den
landstingsdrivna primärvården skall organiseras från 2010 . Även frågan om organisation av
resurser och utrustning för laboratorieverksamhet kommer att ingå.
Förslag om Hälsoval Jämtlands län kommer att beslutas på landstingsfullmäktige i juni och
november 2009.
Den 1 april 2009 försvann kravet på allmänmedicinsk kompetens inom primärvården. Detta
möjliggör för primärvården att själva anställa specialistläkare. Ur ett samhällsekonomiskt- och
medborgarperspektiv kan det i vissa fall vara fördelaktigt om specialistvården utövar sin verksamhet
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vid hälsocentralerna i kommunerna utanför Östersund. Om behov och tillräckligt patientunderlag
finns skall detta möjliggöras och stimuleras inom varje verksamhetsområde. I dagens verksamhet
finns inget som hindrar det. Detta gäller även möjligheter att använda avståndsoberoende teknik.
I och med införande av Hälsoval i primärvården kommer den ekonomiska fördelningen att
förändras. Konkurrensneutralitet är ett villkor för valfrihetssystemet. Eventuella ekonomiska tillägg
i ersättningsmodellen kommer att fastslås av fullmäktige i november 2009.
I primärvårdsutredningen har föreslagits ytterligare medel till ungdomsmottagningen för åren 2010
och 2011. Detta har inte kunnat inprioriteras för åren 2010 och 2011 i prioriteringsarbetet
Omställning 2010 men däremot har ungdomsmottagningen fått utökad budgetram för år 2009.
Övriga förslag att beakta som framkommit i primärvårdsutredningen:
-Kvinnohälsans uppdrag
-Hur den specialiserade vården kan stödja primärvården med kompetens, tekniskt kunnande och
kvalitetsuppföljning för laboratorieverksamhet , röntgen och BVC/MVC - utökade resurser och
utrustning för laboratorieverksamhet vid Sveg och Strömsunds hälsocentraler
- Återinförande av primärvårdskonsulter och kliniknytt
- Utveckla hemdialys med kommunerna
- Utökat samarbete med kommunerna avseende distriktssköterskor, gemensamma lokaler,
förebyggande folkhälsoarbete samt konsultverksamhet
- Förslag med tre nya distriktssköterskor varav en avancerad specialistsjuksköterska som placeras på
hälsocentral som saknar fast läkarbemanning
- Vidare utredning om behov av korttidsplatser i länet
- Utredning om ökning av geriatrisk kompetens
BESLUTSUNDERLAG
Slutrapport Primärvårdens uppdrag och struktur (LS/ 306/ 2007).
Motion angående översyn av primärsjukvården i landskapet Härjedalen (LS 600/2007).
Motion angående den specialiserade vårdens konsultverksamhet i primärvården (LS 631/2007).
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Uppdrag till landstingsstyrelsen att utreda:
Ungdomsmottagningens finansiering, uppdrag och utveckling av verksamhet
Kvinnohälsans uppdrag, finansiering och organisationstillhörighet
Frågan om utveckling av hemdialys i samarbete med kommunerna, bl a med hänsyn till den
utbyggnad av dialysavdelningens verksamhet som har genomförts inom Verksamhetsområde
medicin.
2. I utredningen om innehåll i Hälsoval Jämtlands län skall följande ingå:
Formulering av primärvårdens uppdrag
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Hur den specialiserade vården kan stödja primärvården med kompetens, tekniskt kunnande
och kvalitetsuppföljning för laboratorieverksamhet, röntgen och BVC/MVC
3. Utredningens förslag om utökade resurser och utrustning för laboratorieverksamhet vid Svegs
och Strömsunds hälsocentraler genomförs ej.
4. Förslagen om införande av primärvårdskonsulter och kliniknytt, försök med tre nya distriktsskötersketjänster varav en specialistsjuksköterska samt införande av fler korttidsplatser har inte
funnits med som en inprioritering i omställningsarbetet Omställning 2010 och hänvisas därför till
kommande prioriteringsarbete
5. Ett utökat samarbete med kommunerna i fråga om distriktssköterskor, gemensamma lokaler,
förbyggande folkhälsoarbete samt konsultverksamhet skall ingå i den fortsatta dialogen om
kommande Ädelavtal.
6. Förslaget om geriatrisk kompetens i länet ingår i processen Äldres hälsa varför frågan
hänskjuts till denna process.
7. Motionerna angående dels översyn av primärsjukvården i landskapet Härjedalen (LS 600/2007)
och dels den specialiserade vårdens konsultverksamhet i primärvården (LS 631/2007) anses i och
med införande av Hälsoval Jämtlands län besvarade.
YRKANDE
Finn Cromberger yrkar att punkt 7 ska utgå och att motionerna ska besvaras i vanlig ordning.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner yrkandet avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 135 Justering av tandvårdstaxa (LS 643/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Den nya tandvårdsförsäkring som trädde i kraft 2008-07-01 medförde en ny typ av åtgärdslista med
nya ersättningsregler för varje åtgärd samt referenspriser. Tandvårdstaxan för Folktandvården i
Jämtlands län sattes i enlighet med referensprislistan från 2008-01-07.
Tandvårdstaxan
Tandvårdstaxan justeras motsvarande de kommande förändringarna i Tandvårds- och läkemedelsverkets referensprislista ( i dagsläget är inget datum satt för förändring av referensprislistan
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av TLV). Beslut fattat i landstingsfullmäktige juni 2008 § 128. Här föreslås undantag för tre
åtgärder, åtgärd nr 851 implantatkomponenter, åtgärd nr 101 undersökning utförd av tandläkare
och åtgärd nr 102 undersökning utförd av tandhygienist.
Åtgärd nr 851 implantatkomponenter föreslås höjas från 2008 års referenspris 2040 kr till 3400 kr.
Kostnaden för de implantatkomponenter som är upphandlade i landstinget överstiger
referenspriset.
Åtgärd nr 101 undersökning utförd av tandläkare föreslås höjas från 2008 års referenspris 615 till
695 kr. Referenspriset täcker inte kostnaden för den ökning av administrationen vid undersökningar och de ytterligare arbetsmoment som ingår i undersökningsåtgärden i det nya
tandvårdsstödet.
Åtgärd nr 102 undersökning utförd av tandhygienist föreslås höjas från 2008 års referenspris 565 kr
till 655 kr. Referenspriset täcker inte kostnaden för den ökning av administrationen vid
undersökningar och de ytterligare arbetsmoment som ingår i undersökningsåtgärden i det nya
tandvårdsstödet.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag tandvårdstaxa landstingsfullmäktige 2008-06-24 §128
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1.Taxan avseende implantatkomponenter, åtgärd nr 851, föreslås justeras till 3400 kr. Taxan
avseende undersökning tandläkare, åtgärd nr 101, föreslås justeras till 695 kr. Taxan avseende
undersökning tandhygienist, åtgärd nr 102, föreslås justeras till 655 kr.
2. Förändring för 2009 görs samtidigt som övriga åtgärder justeras mot referenspriserna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 136 Uppsägning av konsortialavtal för Länstrafiken i Jämtlands läns AB
(LS 658/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Mellan ägarna till Länstrafiken i Jämtlands län AB (landstinget, Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom,
Ragunda, Strömsund, Åre och Östersunds kommuner) har ett konsortialavtal träffats beträffande
kollektivtrafiken i Jämtlands län och angränsande områden.
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Avtalet gäller t o m den 31 december 2010. Därefter förlängs avtalet fortsättningsvis med ytterligare
ett år åt gången om ingen uppsägning sker. Uppsägningen av avtalet ska ske senast den 30 juni året
innan (18 månader) avtalet upphör att gälla.
Landstinget föreslår att avtalet nu sägs upp till omförhandling.
BESLUTSUNDERLAG
Konsortialavtal för Länstrafiken i Jämtlands län AB
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Konsortialavtalet som ägarna träffat beträffande Länstrafiken i Jämtlands län sägs upp för
omförhandling.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 137 Svar på motion från Berit Johansson (C) om frivilligcentraler - en
mötesplats för gemenskap och frivilliga insatser (LS 1052/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har av fullmäktige fått i uppdrag att i samarbetet
med beredningen för demokrati och länsutveckling att ta fram förslag på svar på motion från Berit
Johansson (C) om frivilligcentraler. I motionen föreslås att landstinget upprättar och genomför en
handlingsplan för att frivilligcentraler skall startas i länet och att arbetet sker i bred samverkan med
frivilliga, organisationer, kyrkan och länets kommuner.
I motionen refereras till utredningen Frivilligcentral - en mötesplats för gemenskap och frivilliga insatser,
Jämtlands läns landsting 2006. Utredningen föreslår att landstinget följer de försök till frivilligverksamhet som är under framväxt och i samverkan (med kommuner) komma fram till eventuella
stödinsatser.
I länets tillämpning av Folkhälsoplanen finns rekommendationer att införa Servicecentraler och
Frivilligcentraler: Delaktighet och inflytande i samhället. Länsmål 1 - "Mötesplatser utvecklas i
kommunerna, modell servicekontor/bykontor där medborgarna enkelt träffar företrädare för
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunen, landstinget, frivilligorganisationer exempelvis
idrottsrörelsen". Ekonomisk och social trygghet. Länsmål 2 - "Trygghet främjas i det småskaliga
samhället. Exempel på insatser: Försöksverksamhet med volontärer i form av exempelvis
frivilligcentraler/resurscentra.
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BEREDNINGENS FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen besvaras genom att den utreds inom den revidering av Folkhälsoplan 2004-2010 som
kommer att inledas under 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Berit Johansson (C), om frivilligcentraler - en mötesplats för gemenskap och frivilliga
insatser
Protokollsutdrag Frivilligcentraler LS/1052/2008 LS april 2008
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.

§ 138 Svar på motion från Lena Bäckelin (S) om möjlighet för Härjedalens
befolkning att få behandling vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
(LS 1019/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Lena Bäckelin har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om möjlighet för Härjedalens
befolkning att få behandling vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Den 1 januari 1984 flyttades Jämtlands läns regionsjukhustillhörighet från Uppsala till Umeå. I
samband med det beslutades om övergångsregler för alla jämtar så att de med pågående behandlingar skulle få fortsätta sin behandling vid Akademiska sjukhuset. Det beslutades också om att
härjedalingar med särskilda skäl efter bedömning i varje enskilt fall skulle kunna få remisser till
Akademiska sjukhuset. Genom bildandet av Norrlandstingens Regionförbund 2005 är det förbundsordningen och regionavtalet (för närvarande 2008-2010) som gäller. I det avtalet finns
inget undantag för Härjedalen.
Det fria vårdvalet gäller inte regionvård, därför vill motionären att landstingsfullmäktige beslutar att
ge landstingsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att härjedalingar med särskilda skäl efter bedömning i
varje enskilt fall ska få möjlighet till att välja att bli remitterad till Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Ledningsstab utveckling har utarbetat svar på motionen.
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BESLUTSUNDERLAG
Motion från Lena Bäckelin (S) om befolkningens i Härjedalen möjlighet till behandling vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Motionen avslås.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar att motionen ska bifallas genom att landstingsstyrelsen får i uppdrag att vid
kommande förhandling om förbundsordning och regionavtal arbeta för ett undantag för
Härjedalen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvist yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Motionen bifalles genom att landstingsstyrelsen får i uppdrag att vid kommande förhandling om
förbundsordning och regionavtal arbeta för ett undantag för Härjedalen.

§ 139 Svar på motion från Lars-Olof Eliasson (KD) och Christer Siwertsson
(M) om EU-märkning av ärenden på föredragningslistor (LS 59/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Lars-Olof Eliasson (KD) och Christer Siwertsson (M) har i en motion till landstingsfullmäktige
föreslagit att ärenden som har anknytning till EU ska märkas på föredragningslistan till
landstingsfullmäktige. Motionärerna föreslår att
... landstinget omgående inför ett system, innebärande att samtliga ärenden som indirekt eller
direkt kan kopplas till EU:s lagstiftning och regelverk, märks med en liten EU-symbol, exempelvis
en flagga i kanten av ärendet. Detta för att uppmärksamma landstingets politiker/beslutsfattare på
att ett ärende kan, eller ska kopplas mot EU:s lagstiftning och regelverk. I vissa fall kan faktiskt ett
ärende som medför kostnader för landstinget, tilldelar finansieras vis EU-system. Inte minst med
bakgrund av detta faktum, menar motionärernas att en EU-märkning av ärenden som behandlas i
landstingets olika beredningar, styrelse och fullmäktige, därför är av största yttersta vikt.
Fullmäktige har gett landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på svar senast till
fullmäktige i juni. Svar har tagits fram med sakstöd av fullmäktiges presidium och ledningsstab
sekretariat.
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Styrelsen anser liksom fullmäktiges presidium att det finns ett värde i markeringarna precis som
motionärerna hävdar. Frågan diskuterades i fullmäktiges presidium år 2007. Den gången bestämde
presidiet att man skulle göra ett försök med att införa markeringar på ärenden till fullmäktige. Det
visade sig emellertid att arbetsinsatsen och avgränsningen krävde så mycket arbete att man
bestämde sig för att inte fullfölja försöket. Såvitt styrelsen kan bedöma har det sedan dess inte blivit
lättare att avgränsa vad som är ett ärende som direkt eller indirekt kan kopplas till EU-lagstiftning
eller regelverk. Att införa ett liknande system även för landstingsstyrelsen och beredningarna skulle
kräva mera resurser än vad som idag är avsatt. En genomgång av kallelser hos regioner/landsting
visar att ingen infört liknande system.
Kunskapen om att man kan få EU-medlen för landstingets olika aktiviteter bör hanteras på annat
sätt.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Lars Olof Eliasson (kd) och Christer Siwertsson (m) om EU-märkning av ärenden på
föredragningslistan
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
YRKANDE
Christer Siwertsson yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons yrkande och finner yrkandet avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Christer Siwertsson, Gunnar Engnér, Marianne Larm-Svensson, Bernt
Söderman, Inger Jonsson och Finn Cromberger till förmån för Christer Siwertssons yrkande.
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§ 140 Svar på motion från Owen Laws (MP) om att underlätta cykelåkning
(LS 1171/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Owen Laws har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att landstinget bidrar till att
underlätta cykelåkande. Motionären föreslår att
..landstinget medverkar till att kombinationsresande cykel-kollektivtrafik finns som krav i
förfrågningsunderlaget i den kommande upphandlingen av kollektivtrafik och
att landstinget på olika sätt underlättar för sina anställda att ta cykeln till och från arbetet.
Fullmäktige har gett landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på svar senast till
fullmäktige i juni.
Länstrafiken arbetar för närvarande med upphandling av trafik i alla kommuner utom Åre. Ragunda
och Stadstrafiken. Beslut om nya avtal kommer att fattas av Länstrafikens styrelse den 15 juni.
I arbetet med upphandlingen har trafiken gjort bedömningen att inte ha med krav på cykelhållare.
Bedömningen är att det kan vara kostnadsdrivande. När det är klart vilka företag som får kontrakten kommer det att finnas möjlighet att uppta förhandlingar om eventuell tilläggsutrustning.
I dagsläget kan Länstrafikens bussar ta med en cykel i bagageutrymmet i mån av plats. Under
sommarmånaderna kommer trafiken att ha några turer Östersund Åre där man kommer att
använda sig av bussgodsbussar. Om inget bussgods finns med kommer det, med speciell
upphängningsanordning, att rymmas 12 cyklar.
I de nya tågen som kommer att finns från 2011 kommer det att finnas en särskild enhet där man
kan ha med skidor respektive cyklar.
Landstinget, länets kommuner och Länsstyrelsen arbetar tillsammans för att gång- och cykelvägar
ska vara ett område som prioriteras i den nya transportinfrastrukturplanen 2010-2021.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
YRKANDE
Anna Hildebrand yrkar bifall till motionens andra att-sats.
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PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen anses besvarad vad gäller den första att-satsen.
2. Motionens andra att-sats bifalles.

§ 141 Svar på medborgarförslag från Ulla Norin om parkeringsproblem för
patienter med egen bil (LS 1395/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Ulla Norin har lämnat in ett medborgarförslag om fri parkering för patienter som behandlas med
cytostatika. Fullmäktige har vid sitt sammanträde i december gett landstingstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett förslag på svar. Medborgarförslaget ska behandlas senast vid fullmäktige i juni. Ulla Norin
vill att patienterna ska kunna få parkera fritt eftersom man inte i förväg kan veta hur lång behandlingen blir och därför kan riskera att få parkeringsböter.
Landstinget har under 2008 svarat på en fråga från Jämtlands läns bröstcancerförening med samma
innehåll.
I parkeringspolicyn som beslutades av landstingsfullmäktige i november 2007 (§164/2007) finns
beskrivet vid vilka tillfällen avskrivning av kontrollavgift/P-bot kan göras. Ett skäl för avskrivning
som kan åberopas är om patienten har blivit försenad vid besök på klinik/mottagning under
förutsättning att kliniken/mottagningen intygar förseningen. Ett annat skäl är om patienten
parkerat fel vid ett stressat läge och kliniken/ mottagningen intygar att vederbörande varit där vid
det aktuella tillfället.
Informationen om avskrivningsmöjligheterna bör spridas bättre för att minimera stressen för
eventuell P-bot hos utsatta patientgrupper. Att göra en regeländring med fri parkering för
ovanstående patientgrupper är dock inte aktuellt utifrån att avskrivningsmöjlighet finns.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Ulla Norin om parkeringsproblem för patienter med egen bil
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
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Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 142 Information
2 juni
Delårsbokslut (Karin Jonsson, VO-chefer)
Likviditetsrapport (Annika Jonsson)
PV-utredningen och hälsoval Jämtlands län (Lena Weinstock, Anne-Marie Jarrnek)
Närvård Frostviken verksamheten 2008 (Bengt Bergqvist, Anders Heimdahl)
Landstingsplanen 2010 (Karin Jonsson)
Nuläge om influensan, pandemiplaner, influensavaccinationstäckning (Maria Omberg)
Remissvar om cancerstrategi (Anna Kerstin Lejonklou)
Inprioritering inom hjärtsjukvård, strokesjukvård och palliation (Bertil Axelsson, Lisbet Gibson)
3 juni
Redovisning av ekonomi för styrelsen och utskott (James Winoy)
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