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§ 66 Val av justerare
Till justerare av mötesprotokollet valdes Marianne Larm Svensson.
§ 67 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Beslutades att uppdra till Annika Jonsson, ledningsstab ekonomi, att nästa möte
redogöra för aktuellt läge för landstingets pensionsåtagande och finansiella
placeringar.
§ 68 Analys av produktion och bemanning i primärvården - avrapportering
Karin Jonsson presenterade förslag på statistik som kan vara intressanta att följa per
hälsocentral med fokus på tillgänglighet och resursförbrukning.
Beslutades att uppdra till Göran Rydqvist och Karin Jonsson att nästa möte
presentera ett beslutsunderlag avseende uppföljning av primärvård som beskriver vad
som ska följas upp, hur ofta och på vilket sätt. Förslaget ska beakta fasta läkare kontra
stafettbolag samt entreprenader och utarbetas i samverkan med Verksamhetsområde
primärvård. Till nästa möte i ekonomiutskottet ska primärvårdschef Tommy
Renström bjudas in.
§ 69 Fastighetsinvesteringar 2008 samt inför LP 2009-2011
Ralf Westlund och Magnus Risselborn presenterade lokalgruppens förslag till
fastighetsinvesteringar under planperioden. Av förslaget framgår fördelning av de 13,2
mkr som finns för prioritering av Landstingsstyrelsen i fastställd investeringsplan samt
en förteckning över de investeringsönskemål som inte kan prioriteras med nuvarande
ekonomiska ramar. Underlaget bifogas protokollet.
Beslutades att uppdra till Ralf Westlund att nästa möte presentera en
sammanställning där investering i ny dialysavdelning är inräknad. Sammanställningen
ska beakta såväl kostnadsmässig- som likviditetsmässig effekt för landstinget.
§ 70 Kostnadsberäkning och förslag till ärende avseende ekologiska och etiska
livsmedel
Anders Wennerbergs sammanställning över kostnad och pris för lunch vid
Östersunds sjukhus och JILU diskuterades. Ekonomiutskottet informerades om
landstingsdirektören beslut att från år 2009 höja lunchpriset till 67 kr vid Östersunds
sjukhus. Landstingsdirektören har även beslutat, efter samråd med ekonomiutskottet,
att Kostenhetens eventuella behov av extra finansiering för att kunna leva upp till
målet för ekologiska och etiska livsmedel ska år 2008 hanteras inom ramen för
Landstingsservice totala budget. Från och med 2009 ska det höjda lunchpriset kunna
bidra till att täcka de ökade kostnaderna.
Beslutades att uppdra till Anders Wennerberg att komplettera sammanställningen
med övriga lunchproducerande enheter i landstinget.
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§ 71 Landstingsplan 2009-2011. Återföring från fullmäktiges beredningar
Till dagens sammanträde hade fullmäktigeberedningarna beretts möjlighet att
inkomma med inspel och synpunkter till planeringsförutsättningarna i
Landstingsplan 2009-2011. Skriftlig inlaga från Beredningen för folkhälsa, livsmiljö
och kultur samt Beredningen för vård och rehabilitering presenterades vid mötet.
Beredningen för demokrati och länsutveckling avrapporterade muntligen vid mötet
beredningens synpunkt att regionfrågan måste beaktas i Landstingsplanen.
§ 72 Övriga frågor
- Bokslut 2007 - Karin Jonsson redogjorde kort för det ekonomiska utfallet 2007.
- Reseersättning - Reglerna för utbetalning av reseersättning vid mottagningsbesök
diskuterades. Konstaterades att grundregeln är att reseersättning ska regleras genom
kvittning mot patientavgift och att utbetalning via avisering endast ska ske i de fall
sådan kvittning ej kan göras. Beslöts att ge direktören i uppdrag att tydliggöra detta i
organisationen.
- Ersättningsmodell i primärvården - Roland Ylanders skrivelse om
primärvårdens finansieringsform diskuterades.
Beslutades att uppdra till Robert Uitto att formulera en skrivelse över de i
ekonomiutskottet diskuterade frågeställningarna. Skrivelsen ska läggas ut i
ekonomiutskottets konferens för synpunkter innan den överlämnas till
Primärvårdsutredningen.
Nästa möte onsdag 19 mars, kl. 10-16, Grupprum 1 (utanför hörsalen), Östersunds
sjukhus.
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