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§ 26 Fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7)hade preliminär föredragningslista över de
ärenden som avses bli behandlade vid sammanträde utsänts till ledamöter och ersättare.

Landstingsstyrelsens beslut

1. Som extra ärende tas upp Landstingsdirektörens rapport.
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 27 Landstingsdirektörens rapport
Fastighetschef Jan-Åke Lindroth redovisar fem olika alternativ för placering av
Beroendeenheten.

§ 28 Omställning 2010 – revidering av inprioriteringar
(LS/1245/2008)
Ärendebeskrivning

I april 2009 fattade landstingsfullmäktige beslut om att verksamhet för ca 59 miljoner
kronor skulle prioriteras in under 2010 som ett led i omställningsarbetet. Av dessa har
5,3 mkr redan inarbetats i 2010 års budget medan resterande belopp finns reserverat i
anslaget ”motsedda kostnader”. Då det ekonomiska resultatet för 2009 blev sämre än
budgeterat har dessa inprioriteringar blivit föremål för ny diskussion. Det finns fortsatt
anledning att prioritera en stor del av dessa nya aktiviteter som togs fram i omställningsarbetet men några bedöms kunna skjutas på framtiden. Den sammanlagda
kostnaden för aktiviteterna som kvarstår motsvarar 32 020 tkr för 2010.
Aktiviteter till en kostnad av 21,2 mkr föreslås få genomföras så snart fattat fullmäktigebeslut i februari vunnit laga kraft. Dessa aktiviteter avser redan ingångna avtal,
långsiktiga satsningar inom vuxenhabilitering och psykiatri som fullmäktige tidigare
beslutat, insatser för ökad tillgänglighet inom primärvård samt utökning av specifik
läkemedelsbehandling.
Övriga aktiviteter, till en kostnad av 10,8 mkr, föreslås få påbörjas tidigast 15 juli 2010
efter lagakraftvunnet beslut i landstingsfullmäktige juni 2010. De aktiviteter som föreslås
införas innefattar bland annat kvalitetshöjning för stora patientgrupper inom hjärtsjukvård, strokesjukvård och vård i livets slutskede. Aktiviteterna rekommenderas i
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och värderas där med högsta angelägenhetsgrad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Landstingsstyrelsen

Protokoll

4(5)

2010-02-16

De aktiviteter som har strukits helt föreslås komma med vid nästa diskussion om
inprioriteringar inom ramen för landstingsplan 2011-2013.
Införandet av de nya aktiviteterna 15 juli 2010 förutsätter att organisationen kan visa att
man realiserat beslutade bortprioriteringar och effektiviseringar och att landstinget har
en ekonomi som klarar att finansiera detta. Definitivt besked om igångsättning ges av
landstingsfullmäktige efter delårsbokslutet i april.
Nedanstående aktiviteter föreslås få påbörjas efter beslut i landstingsfullmäktige 17-18
februari 2010, övriga aktiviteter enligt bifogad handling får påbörjas tidigast 15 juli:
Textavsnitt i
Ansvarigt beslutsVO
underlag Aktivitet (kostnad år 2010 anges inom parentes)
Införa kommunikationssystemet Rakel för säkrare
Akut
4.1.1
kommunikation inom ambulanssjukvården. (500 tkr)
Barn/
Fortsätta utbyggnaden av resursenhet för vuxenhabiliteringen.
Kvinna
4.2.1
(1360 tkr)
Satsa på insatser för säkerhet och tillgänglighet på Jamtli.(1000
Kultur
4.8.1
tkr)
Lt-dir med
Utveckla journalsystemet VAS+ - informationsförsörjning
stab
5.2.1
inom vårdprocesser för förbättrad patientsäkerhet. (1000 tkr)
Lt-dir med
Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Utveckling av
stab
5.2.1
gemensamma lösningar för IT-stöd i vården. (1550 tkr)
Utveckling av lokal IT-infrastruktur för utbyte av information
Lt-dir med
över organisationsgränser (andra sjukvårdshuvudmän, landsting,
stab
5.5.1
kommuner). (1000 tkr)
Utveckla arbetet med att söka såväl strukturfondspengar som
medel ur EU:s ramprogram avseende olika utvecklingsprojekt.
Lt-dir med
Ger ökat utrymme för kompetenshöjning och att bedriva
stab
5.6.1
utvecklingsarbete. (3000 tkr)
Genomföra datainsamling för befolkningsenkäten "Hälsa på
Lt-dir med
lika villkor" 2010. Resultaten utgör underlag för planering av
stab
5.7.1
folkhälsoarbetet i landstinget och kommunerna. (200 tkr)
Fortsätta arbetet med Certus, Trygghetens Hus - en
Lt-dir med
”blåljussamverkan” mellan polis, räddningstjänst, ambulans och
stab
5.8.1
SOS-alarm. (600 tkr)
Primärvården
3.3
Patientens väg in i vården (1000 tkr)
Fortsätta med prioriterade åtgärder som resultat av
Psykiatri
4.6.1
genomlysningen av Verksamhetsområde psykiatri.(5000 tkr)
Inrätta ”Beroendecentrum” för vård och behandling i
Psykiatri
4.6.1
beroendefrågor. (2000 tkr)
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Öka budgeten för läkemedel till patienter med svår psoriasis
och tjocktarmsinflammation. (3000 tkr)

Nedanstående aktiviteter är påbörjade och medel redan utlagda i ram.
Lt-dir med
Fortsatt samarbete med Strömsunds kommun avseende
stab
5.1.1
Gemensam nämnd Frostviken. (750 tkr)
Lt-dir med
Tillföra medel för ökade driftskostnader för landstingets andel
stab
5.3.1
av kollektivtrafiken från och med år 2009. (4000 tkr)
Tillföra resurser mot bakgrund av att reglerna kring uttag av
Medicin
4.5.1
nutritionsprodukter har förändrats.(580 tkr)
Nedanstående aktivitet får ekonomiska konsekvenser tidigast 2011.
Fortsätta med arbetet med den regionaliserade
Lt-dir med
stab
5.4.1
läkarutbildningen för att möta kraven från Umeå Universitet (0)
Budgeterat resultat år 2010 är + 53,8 mkr. I det budgeterade resultatet ingår kostnader
för inprioriteringar med 59 mkr och statligt stimulansbidrag för år 2010 med 53 mkr.
I december 2009 lämnade SKL reviderade planeringsförutsättningar för planperioden.
Vid oförändrad verksamhet, samma kostnadsuppräkning inom Jämtlands läns landsting
som tidigare år och ny bedömning av skatteintäkterna enligt nya laneringsförutsättningar
från december är beräknat resultat för år 2011 -5,1 mkr och för år 2012 -12,4 mkr.
Om inprioriteringar av nya kostnader revideras i enlighet med ovanstående förslag
innebär det sänkta kostnader för år 2010 med 21 mkr och för år 2011 och 2012 med 15
mkr per år. Nytt beräknat resultat blir då för år 2011 9,9 mkr och för år 2012 2,6 mkr.
Nya planeringsförutsättningar från SKL kommer 15 februari 2010. Dessa kan komma
att revidera ovanstående siffror.

Beslutsunderlag

Föreslagna inprioriteringar efter revidering

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Föreslagna revideringar av inprioriteringar fastställs.
2. Kvarstående inprioriteringar värderas efter delårsbokslut i april för beslut i
fullmäktige i juni.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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