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§ 19 Val av justerare
Till justerare av mötesprotokollet valdes Marianne Larm Svensson.
§ 20 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 21 Aktuellt läge för landstingets pensionsåtagande och finansiella placeringar
Annika Jonsson presenterade likviditetsutvecklingen före respektive efter extra
investeringar. Annika redogjorde även för läget beträffande pensionsförvaltningen per
2008-02-28.
§ 22 Investeringssammanställning 2008 där ny dialysavdelning är inräknad samt
skyltning
Ewa Lundberg redogjorde för läget beträffande skyltning inom landstinget. Arbete
pågår med att skriva fram strategin för skyltning inomhus. Policy för skyltning
utomhus är inte färdigställd ännu. Skyltningen ingår ej i investeringsplanen.
Ralf Westlund presenterade beräkning av kostnader för ny dialysavdelning samt
behovslista övrigt för åren 2009-2011. Bilderna läggs ut i konferensen.
Beslutades att uppdra till ekonomichefen att inarbeta investeringsförslagen i
Landstingsplan 2009-2011. VO-chefen för Medicin kontaktas beträffande framtida
möjlighet till gästdialys.
§ 23 Vårdval
Anders Wennerberg presenterade LOV, Lag om valfrihetssystem. De presenterade
bilderna läggs ut i konferensen. Anders återkommer med frågan vid nästa
sammanträde.
Beslutades att uppdra till Anders Wennerberg att förbereda en ansökan om medel för
att utreda förändringar i valmöjligheter.
§ 24 Landstingsplan 2009-2011 - Mål, aktiviteter, ekonomiska förutsättningar
Landstingsplanens kapitel 1-3 är textbearbetade och läggs ut i konferensen. Göran
Rydqvist informerade om de ekonomiska förutsättningarna för år 2009 jämfört med
år 2008 och listade ej beaktade poster. Listan läggs ut i konferensen.
Beslutades att uppdra till Christina Reutervall att omarbeta kapitel 4 och lägga ut det
i konferensen till 28/3.
§ 25 Beslutsunderlag avseende uppföljning av primärvård - vad skall följas upp, hur
ofta och på vilket sätt
Beslutades att uppdra till Tommy Renström att redogöra för vad man idag mäter
inom primärvården, både generellt och specifikt på HC-nivå, samt att visa hur
kapiteringssystemet slår per hälsocentral nästa år. Punkten inarbetas i
landstingsplanen.
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§ 26 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls 2008-04-16 kl 11.00-16.00, obs ändrat klockslag.
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