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§ 143 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 Uppdrag till ordföranden att fatta beslut om överlåtelse av
utbildningsmejeriet vid Jämtlands institut för landsbygdsutveckling.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 144 Information från utskotten
Skolutskottet och etiska utskottet har inte sammanträtt sedan förra styrelsesammanträdet.
Personalpolitiska utskottet:
Europeisk deklaration om jämställdhet
Personalförening
Friskvårdsarbete
Personalförstärkning vid vaccination mot influensa
Omställningsarbetet
Rehabprocess
Ekonomiutskottet: (aktuellt vid nästa sammanträde)
Investeringar
Tillgängligheten vid sjukhuset
Ekonomiska läget
Uppdragen
Landstingsplan – inspel från beredningarna
Arbetsformer

§ 145 Landstingsdirektörens rapport
Landstingsdirektören redogör för hur verksamheten fungerat inom olika områden under
sommaren 2009.
Karin Jonsson informerar om det ekonomiska läget. Månadsuppföljning för juni månad läggs ut
i styrelsekonferensen.
Justerandes sign
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Björn Ahlnäs informerar om antalet arbetade timmar/månad samt sjukfrånvaron.
Landstingsdirektören informerar om tillgängligheten vad gäller behandling samt genomförande
av omställningsarbetet.
Marianne Ottersgård informerar om ärende 14 på föredragningslistan: Tillgänglighet till
flygplatser för samhällsviktiga insatser.

§ 146 Uppdrag från fullmäktige: Primärvårdens uppdrag, struktur och
finansieringsformer (LS/306/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för vård och rehabilitering har tidigare tagit fram ett underlag till primärvårdens
uppdrag. Under 2008 fick landstingsstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla beredningens förslag och
återkomma till fullmäktige med ett mera preciserat förslag. Eftersom riksdagen beslutat om en
vårdvalmodell för primärvården har styrelsen inte kunna fullfölja uppdrag förrän det blivit klart vad
vårdvalsmodellen kommer att innebära. Landstingsfullmäktige beslutade den 24 juni 2009 att ge
styrelsen i uppdrag att fullfölja beslut om primärvårdens uppdrag och speciellt titta på ungdomsmottagningen, kvinnohälsan och hemdialys.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2009-06-24, §129
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören får i uppdrag att till landstingsstyrelsen den 4 november 2009 utreda
1. Ungdomsmottagningens finansiering, uppdrag och utveckling av verksamhet
2. Kvinnohälsans uppdrag, finansiering och organisationstillhörighet
3. Frågan om utveckling av hemdialys i samarbete med kommunerna
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign
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§ 147 Uppdrag från fullmäktige: Alkohol-, tobaks- och drogpolicy
( LS/1009/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktige tog i juni 2009 beslut om att återta beslut från 2008 om att beredningen för folkhälsa,
livsmiljö och kultur skulle se över landstingets policy för alkohol och droger policy. Fullmäktige
beslöt vidare att överlåta till landstingsstyrelsen att revidera policyn med inriktning mot personal.
Landstinget har en policy för personalpolitiska frågor. I denna bör det ingå avsnitt om alkohol,
tobak och droger.
Fullmäktiges uppdrag bör därför ses som en komplettering/revidering av den personalpolitiska
policyn.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2009-06-24, §122
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Personalpolitiska utskottet får i uppdrag att till landstingsstyrelsen i januari 2010 ta fram ett förslag
till en personalpolitisk policy som inkluderar alkohol, droger och tobak.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 148 Uppdrag från fullmäktige: Landstingsplan 2010-2012 (LS/622/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige antog 2009-06-24 Landstingsplan 2010. Fullmäktige gav landstingsstyrelsen i
uppdrag att till landstingsfullmäktige i november 2009 redovisa uppdragen till verksamhetsområdena samt styrelsens uppföljningsplan. Styrelsen ska vidare till samma fullmäktigesammanträde
återkomma med en detaljerad investeringsbudget.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från fullmäktige 2009-06-24, §126
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att till landstingsstyrelsen den 4 november 2009:
Ta fram underlag så landstingsstyrelsen kan redovisa uppdragen till verksamheterna till
landstingsfullmäktige i november.
Ta fram förslag på landstingsstyrelsens uppföljningsplan för 2010 att redovisas för
landstingsfullmäktige i november.
Ta fram förslag på detaljerad investeringsbudget att redovisas för landstingsfullmäktige i
november.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 149 Uppdrag från fullmäktige: Införande av valfrihetssystem ( LS/628/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Riksdagens beslut den 25 februari 2009 om att vårdvalssystem ska införas i primärvården 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. I Jämtlands län heter systemet ”Hälsoval Jämtlands län”.
Ett inriktningsdokument har tagits fram.
Landstingsfullmäktige beslutade den 24 juni 2009:
1. Landstingsstyrelsen återkommer till landstingsfullmäktige i november 2009 med förslag till
regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem.
2. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda och föreslå konkurrensneutral organisation för
primärvården i egen regi.
3. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda och föreslå organisation och funktionsansvar för
verksamhet som idag finns i både primärvård och Medicinsk diagnostik och teknik.
4. Erbjudande till hälsocentralerna i Offerdal och Hede om förlängning av nuvarande avtal t o m
2010-10-31.
5. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa ”köp/sälj” inom verksamhetsområdena Medicinsk
diagnostik och teknik, Landstingsservice samt vissa ledningsstaber från 1 januari 2010.
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BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från fullmäktige 2009-06-24 ,§128
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Uppdrag till landstingsdirektören att till landstingsstyrelsen den 4 november 2009:
Ta fram förslag till regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag för beslut på
landstingsfullmäktige i november.
Utreda konkurrensneutral organisation för primärvård i egen regi
Utreda organisation och funktionsansvar för verksamheter som idag finns både i primärvård
och Medicinsk diagnostik och teknik
Föreslå "Köp/sälj" inom verksamhetsområdena Medicinsk diagnostik och teknik,
Landstingsservice samt vissa ledningsstaber från den 1 januari 2010.
2. Uppdrag till landstingsdirektören att till hälsocentralerna i Offerdal och Hede erbjuda förlängning
av nuvarande avtal till och med 2010-10-31.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 150 Kostnaden för elever på Åsbygdens naturbruksgymnasium 2009/2010
( LS/773/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Elevantalet vid Naturbruksgymnasiet har minskat med ca 20 elever (10 %) under det senaste läsåret,
vilket beror på minskat antal 16-åringar i länet. Skolan har dock lika stor marknadsandel av 16åringarna som tidigare. Antal 16-åringar i länet kommer drastiskt att minska fram till 2016.
Det minskade elevantal gör att gymnasiet måste anpassa sina kostnader.
Jämfört med 2008 kommer kostnadssänkningar att ske på personalkostnader, övriga kostnader och
interna kostnader men det behövs dessutom en prishöjning med 4 000 kr/elev och termin för att
kompensera för de minskade intäkterna. Detta ger ett elevpris på 89 000 kr/elev och termin.
Prishöjningen är diskuterad på Åsbygdens naturbruksgymnasium – samverkansorgan angående
naturbruksprogrammet vid möte 2009-05-12 samt i landstingets skolutskott 2009-05-12.
BESLUTSUNDERLAG
Underlag för elevpris på Naturbruksgymnasiet 2009
Justerandes sign
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Avgiften för elever på Åsbygdens naturbruksgymnasium höjs till 89 000 kronor/elev och termin
från och med höstterminen 2009.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 151 Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar 2009 (LS/676/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt fullmäktiges beslut om Omställning 2010 i april 2009 ska den politiska organisationen
minska sina kostnader även under år 2009. Landstingsstyrelsen kommer därför att behöva minska
antalet sammanträdesdagar under hösten 2009. Ska antalet dagar minskas bör det innebära att de
olika sammanträdena kortas snarare än att hela sammanträden ställs in. Det är viktigt att styrelsen
träffas regelbundet så att beslut inte skjuts på framtiden.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen sammanträde i december blir ett endagsmöte, 16 december.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 152 Landstingstyrelsen sammanträdestider 2010 (LS/803/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt 6 § i landstingsstyrelsens reglemente ska landstingsstyrelsen för varje kalenderår upprätta en
plan över sina sammanträden.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Följande sammanträdesdagar fastställs för 2010:
26-27 januari
2-3 mars
30-31 mars
4-5 maj
1-2 juni
25 augusti
Justerandes sign
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28-29 september
26-27 oktober
23-24 november
16 december
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 153 Rekommendation att anta Europeisk deklaration om jämställdhet och
samtidigt vidta åtgärder som deklarationen betonar (LS/1341/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är
att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal
omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är de europeiska kommun- och
regionförbundens samarbetsorganisation. CEMR-deklarationen antogs av CEMR:s generalförsamling i Innsbruck 2006-05-12. Styrelserna för Sv Kommunförbundet och Landstingsförbundet undertecknade deklarationen i juni 2006 och uppmanar kontinuerligt kommuner och
landsting att underteckna deklarationen och arbeta för att den genomförs.
För att säkerställa att dessa åtaganden fullgörs förbinder sig varje undertecknare att upprätta en
jämställdhetsplan där prioriteringar och åtgärder redovisas samt de resurser som skall tilldelas för
ändamålet. Vidare förbinder man sig vid undertecknandet att samarbeta med alla institutioner och
organisationer inom sin kommun respektive region i syfte att främja skapandet av verklig jämställdhet.
Deklarationen är utformad för att fungera som en vardagscheckista vid beslutsfattande och
konsekvensanalys av beslut, planering och beredning, det praktiska genomförandet, uppföljning
och utvärdering av genomförandet och vid förändringsprocesser.
SKL har erhållit 125 miljoner kr från regeringen för program för Hållbar Jämställdhet som är ett led
i SKL:s uppdrag att aktivt stödja medlemmarnas arbete med att genomföra målinriktad, uthållig och
kunskapsbaserad jämställdhetsintegrering. Program för Hållbar Jämställdhet syftar till att stödja
kvalitetssäkring av verksamheter för att garantera att de svarar mot båda könens villkor och behov.
Ett urvalskriterium för att söka pengar ur program för Hållbar Jämställdhet är att landstingsstyrelsen har beslutat om att inleda ett arbete för systematisk jämställdhetsintegrering t ex genom att
underteckna CEMR-deklarationen.
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BESLUTSUNDERLAG
Skrivelse från SKL: CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män
Protokollslutdrag CEMR:s deklaration: personalpolitiska utskottet 2009-06-17, §60
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen beslutar att underteckna CEMR:s deklaration för jämställdhet på lokal och
regional nivå
2. Landstingstyrelsen gör en ansökan till SKL om medel ur Program för Hållbar jämställdhet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 154 Svar på remiss Förslag till ändring i lagen (2006:323) om utbyte av
sprutor och kanyler (LS/632/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har getts möjlighet att yttra sig över förslag till ändring i lagen (2006:323)
om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika.
Ändringsförslaget avser en del i lagen som kräver att sprutor och kanyler ska vara märkta på ett
sådant sätt att det går att fastställa ursprunget.
Inom Jämtlands läns landsting finns inte någon utbytesverksamhet av sprutor och kanyler till
personer som missbrukar narkotika. Förslaget till lagändring har diskuterats med enhetschef inom
område Psykiatri, utifrån generella aspekter om säker vård och förslaget att ta bort formulering om
att sprutor och kanyler ska vara märkta tillstyrks.
BESLUTSUNDERLAG
Svar på remiss om utbyte av sprutor och kanyler (SOU 2006:323)
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat remissvar avges till Socialdepartementet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 155 Svar på remiss: Tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga insatser,
Transportstyrelsens rapport TSL 2009-519-+ (LS/648/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting är en av remissinstanserna som ska avge yttrande avseende utredningen
om tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga insatser (TSL 2009-519). Remissvaret ska lämnas
till Näringsdepartementet senast den 15 september. Eftersom styrelsens nästa sammanträde är den
29-30 september föreslås att ordföranden får i uppdrag, att efter samråd med oppositionsrådet avge
yttrandet.
BESLUTSUNDERLAG
Remiss: Tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga insatser, Transportstyrelsens rapport TSL
2009-519
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till ordföranden, att efter samråd med oppositionsrådet, avge landstingets yttrande
avseende utredningen Tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga insatser (TSL 2009-519).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 156 Svar på remiss: En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) (LS/665/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting är en av remissinstanserna som ska avge yttrande avseende utredningen
om en ny kollektivtrafik (SOU 2009:39). Remissvaret ska lämnas till Näringsdepartementet senast
den 18 september. Eftersom styrelsens nästa sammanträde är den 29-30 september föreslås att
ordföranden får i uppdrag, att efter samråd med oppositionsrådet, avge landstingets yttrande.
BESLUTSUNDERLAG
Remiss: En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39)
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till ordföranden att, efter samråd med oppositionsrådet, avge landstingets yttrande
avseende utredningen En ny kollektivtrafik (SOU 2009:39)
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 157 Svar på remiss: Förslag till rekommendation rörande omskärelse av
pojkar på icke medicinska grunder (LS/1314/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Sveriges kommuner och landstings förbundsstyrelse rekommenderar att varje landsting ska, senast
fr o m den 1 oktober 2009, erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder till de pojkar som är
bosatta inom landstinget enligt förslag i skrivelse 2009-04-17, beslut nr 4.
Socialstyrelsen har föreslagit en lagstadgad skyldighet för landstingen att erbjuda pojkar omskärelse
på icke medicinska grunder och en motsvarande lagstadgad rätt för pojkar att få omskärelse på icke
medicinska grunder utförd inom hälso- och sjukvården. SKL bedömer att frågan om att samtliga
landsting skall erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder till pojkar inte behöver regleras i lag
utan den frågan kan istället regleras i en förbundsrekommendation.
Omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder innehåller en hel del etiska frågor. Dessa frågor
behöver belysas noggrant innan landstinget kan ta beslut om man ska följa SKL:s rekommendationer.
BESLUTSUNDERLAG
Rekommendation rörande omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder. Sveriges kommuner
och landstings förbundsstyrelses beslut nr 4, 2009-04-17
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger etiska utskottet i uppdrag att belysa de etiska aspekterna av att landstinget
genomför omskärelse på pojkar på icke medicinska grunder. Utskottet ska skyndsamt lämna sina
synpunkter till styrelsen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 158 Svar på remiss: Betäkandet Ta klass (SOU 2009:27) (LS/ 616/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har tagit del av betänkandet av Yrkesdansutredningen, Ta klass, med
uppdrag att utreda förutsättningarna för en svensk yrkesdansarutbildning med inriktning på klassisk
Justerandes sign
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dans. Utredningen har utgått från att Sverige i huvudsak ska vara självförsörjande på dansare och
bedöma om den svenska yrkesdansarutbildningens har sådan kvalitet att eleverna blir anställningsbara.
Jämtlands läns ansluter sig i stort till de förslag som betänkandet lägger fram och vill särskilt
understryka utredningens förslag om ett system med uppsökande verksamhet för godkännande av
och stöd till kommunala och enskilda förberedande dansskolor runt om i landet. Reformen kan
leda till ökad geografisk spridning av den riksrekryterande utbildningen. För att bredda rekryteringsbasen skulle det vara önskvärt att ytterligare orter i mellansverige skulle ges möjlighet att
bedriva den förberedande utbildningen.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till remissvar: Betänkande av Yrkesdansutredningen, Ta klass (SOU 2009:27)
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat remissvar avges till Utbildningsdepartementet.
YRKANDE
Monalisa Norrman yrkar:
Stycke 5: Sista meningens inledande ord Reformen kan… ändras till Reformen bör …
Stycke 6: Inledande mening ändras till ”Det är viktigt att ytterligare orter i mellan- och norra Sverige
ges möjlighet att bedriva den förberedande utbildningen”
Stycke 6: Andra meningen ändras till: ”Idag är utbildningen i huvudsak placerad i …osv”
Stycke 6: Sista meningen styrks och ersätts med: ”Jämtlands läns landsting förespråkar aktiva
insatser för att uppmuntra kommuner med mellanstora städer att bedriva utbildningen”
Stycke 8: I inledande mening sätts punkt efter orden 90 till 66 platser. Resten av meningen styrks.
Stycke 9: Tillägg efter sista meningen: ”Medel bör också avsättas till insatser för att åstadkomma fler
utbildningsorter norr om Mälardalen”.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Monalisa Norrmans
yrkanden och finner Monalisa Norrmans yrkanden antagna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Utarbetat remissvar avges till Utbildningsdepartementet med ovan antagna ändringar och tillägg.
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§ 159 Svar på granskning av operationsverksamheten vid Östersunds sjukhus
( LS/315/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har gjort en granskning av operationsverksamheten vid Östersunds sjukhus
med avseende på ändamålsenlighet och effektivitet. Granskningen som landstingets revisorer gjort
år 2004 har även följts upp i samband med granskningen.
Landstingets revisorer lämnat ett antal iakttagelser, bedömningar och förslag. Landstingets revisorer
har begärt svar på rapporten till den 25 augusti 2009 samt vilka åtgärder som styrelsen avser vidta
med anledning av rapporten.
Inom verksamhetsområde akutvård har påbörjats ett arbete med förbättringar av operationsprocessen. I förslaget till svar har också ett antal åtgärder beskrivits och det finns även tidplaner för
en del av åtgärderna. Tidplanerna framgår av förslaget till svar.
BESLUTSUNDERLAG
Granskningsrapport ”Operationsverksamheten vid Östersunds sjukhus 2008” REV/12/2009
Svar på revisions operationsgranskning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat förslag till svar överlämnas till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 160 Uppdrag till styrelsens ordförande att fatta beslut om överlåtelse av
utbildningsmejeriet vid Jämtlands läns institutet för landsbygdsutveckling
(LS 447/200)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslöt 2009-04-22 § 65, i beslutet om omställningsarbetet, att
utbildningsmejeriet ska avvecklas.
Efter beslutet har åtgärder vidtagits för att verkställa beslutet. Olika lösningar har diskuterats. I
upprättad bedömning från landstingsförvaltningen förordas att beslut tas att mejeriet överlåts till
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Eftersom personal berörs av förändringen måste ett beslutsförslag
förhandlas enligt landstingets medbestämmandeavtal. Det har inte kunnat ske före styrelsens
sammanträde 2009-08-25.
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För att inte försena frågan föreslås att landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att fatta beslut i
frågan.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsdirektörens PM – avveckling av mejeriverksamheten vid JILU
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande att besluta om överlåtelse av utbildningsmejeriet vid
Jämtlands institut för landsbygdsutveckling enligt de förutsättningar som redovisas i landstingsdirektörens PM.
YRKANDE
Marianne Larm-Svensson yrkar:
Utbildningsmejeriet på Rösta överlåts till den privata aktören under förutsättning att Eldrimner
garanteras möjlighet att hyra minst 200 timmar årligen för sina redovisade behov. Detta garanterar
en fortsatt utveckling i den privata näringen samtidigt som Eldrimner kan fortsätta sitt värdefulla
utbildnings- och utveklingsarbete.
Landstingsstyrelsens ordförande ges i uppdrag att teckna avtal med den privata aktören snarast.
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 Lars-Olof Eliasson till förmån för eget yrkande.

§ 161 Hälsoundersökning av invandrare ( LS/1191/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Smittskyddsenheten har under 2008 skrivit till landstingsdirektören om att införa hälsokontroll av
anhöriginvandrare. Man föreslår uppsökande verksamhet, inrättande av en tjänst och samordning
med Hälsoportalen.
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Man vill uppnå
att möjligheterna att tidigt upptäcka och behandla smittsamma sjukdomar ökar
att risk för smittöverföring minskar
att individen möts av personal som har vana av uppgiften
att lokala hälsocentraler avlastas
att kunskap och kompetens i ämnet samlas inom en enhet som sen kan utgöra en
kunskapskälla för övriga länet
Ett enda fall av spårning av ett fall har i beräkningar i Värmland kostad över 170 000 kronor. Att
hitta dessa fall tidigt kan således vara mycket kostnadseffektivt. Det är därför viktigt att hitta en
organisation för detta. Landstinget planerar nu för införande av Hälsoval Jämtlands län och frågan
om hälsokontroller måste behandlas i samband med denna organisationsförändring.
Samma fråga behandlas i en motion från Owen Laws (MP) (LS 1218/2008).
BESLUTSUNDERLAG
Hälsoundersökning av invandrare
Svar på motion om hälsoundersökningar
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Organisation av hälsoundersökningar av invandrare behandlas i samband med organiserandet av
Hälsoval Jämtlands län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 162 Brukarrådet för döva och hörselskadade: Fyllnadsval av ersättare för
tiden t o m 2010-12-31 för Börje Frisk (FP) som avsagt sig uppdraget
Ersättare
Agneta Gabrielsson (FP), Viken 1242, 830 44 Nälden

§ 163 Styrelse för Föreningsarkivet: Fyllnadsval av ersättare för tiden 2010-12-31
för Börje Frisk (FP) som avsagt sig uppdraget
Ersättare
Gunnar Dovner (FP), Ängegatan 31, 831 36 Östersund
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§ 164 Tandvårdens förhandlings- och samrådsgrupp (SAMTAND):
Fyllnadsval av ledamot för tiden t o m 2010-12-31 för Börje Frisk (FP) som
avsagt sig uppdraget
Ledamot
Gunilla Selander (FP), Hissmovägen 8, 835 32 Krokom

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

§ 166 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.

Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 167 Svar på motion från Owen Laws (MP), om gratis hälsokontroll till alla
invandrare ( LS/1218/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Owen Laws (MP) har till landstingsfullmäktige lämnat in en motion om att Jämtlands läns
landsting ska erbjuda alla invandrare som kommer till Jämtlands län en kostnadsfri hälsoundersökning som den som idag erbjuds asylsökande.
Idag erbjuds asylsökande, kvotflyktingar eller personer med anknytning till person med flyktingstatus läkarundersökning enligt Lag om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. Andra
grupper t ex. anknytningsfall som kommer mer än två år efter den som anknyts till (SFS 1990:927)
och så kallade ”kärleksinvandrare” erbjuds inte kostnadsfri hälsokontroll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

17 (18)

2009-08-25

Detta leder ibland till att man bland dessa grupper först lång tid efter ankomst till landet och ofta
sent i sjukdomsförloppet identifierar personer med smittsamma sjukdomar, t ex. tuberkulos eller
olika kroniska blodsmittor. Därmed utsätts omgivning för onödiga smittorisker vilket i sin tur kan
leda till ett omfattande smittspårningsarbete. Undersökningar från bland annat Värmland visar att
man bland annat upptäcker fler fall med hiv-infektion bland invandrargrupper som idag inte
omfattas av kostnadsfri hälsoundersökning. Det är därför rimligt att landstinget erbjuder hälsoundersökningar. Organiserandet av dessa hälsoundersökningar måste samordnas med arbetet med
Hälsoval Jämtlands län.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Owen Laws (mp) om gratis hälsokontroll till alla invandrare
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalles.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 168 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om rapporteringsskyldighet
för landstingspolitiker efter genomförda resor (LS/148/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Christer Siwertsson (M) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att landstingspolitiker
ska rapportera resor och konferenser. Christer Siwertsson föreslår:
”.. en obligatorisk muntlig och eller skriftlig rapportskyldighet införs för landstingspolitiker som
genomför resor till konferenser, kurser, möten, studiebesök m. m. Rapporteringsskyldighetens ska
gälla inför landstingsfullmäktige och snarast införas. Lämpligt är att landstinget skyndsamt utreder
frågan och tar fram en speciell mall som ska följas när rapporten lämnas.”
Fullmäktige har gett fullmäktiges presidium i uppdrag att ta fram ett förslag på svar senast till
fullmäktige i september.
Fullmäktiges presidium har vid sitt möte 2009-06-04 beslutat att föreslå ett underlag till svar till
landstingsstyrelsen. Fullmäktiges presidium ser positivt på rapporteringen men anser att det inte
finns tid till muntliga rapporter under fullmäktige och att rapporten ska ske till det organ som
ansvarar för konferensen/kursen.
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BESLUTSUNDERLAG
Motion från Christer Siwertsson (m) om rapporteringsskyldighet för landstingspolitiker efter
genomförd resa
Fullmäktiges presidiums synpunkter på motion om rapportering 2009
Protokollsutdrag om motion om rapportering. Fullmäktiges presidium 2009-06-04, §76
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS FÖRSLAG
Fullmäktiges presidium förslår landstingsstyrelsen
1. Motionen bifalls.
2. Uppdrag till Ledningsstab information att tillsammans med Ledningsstab sekretariat ta fram en
mall för hur rapporterna ska se ut.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram en mall för hur rapporterna ska se ut.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalls.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar att ärendet ska återremitteras.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner detta antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ärendet återremitteras.

§ 169 Information
Svar på revisorernas rapport om operationsorganisationen (IngaLill Persson)
Ansökan om medel från PB-stiftelsen (Ingrid Printz)
Nuläge om Northern sparesly populated areas (NSPA) (Jan Rönngren)
PCI Ballongsprängning
Pandemiplanering
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