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§ 33
Fastställande av föredragningslista
Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning för permanenta fullmäktigeberedningar, § 17 punkt 6,
har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vi sammanträdet utsänts
till ledamöter och ersättare.
EKONOMIBEREDNINGENS BESLUT
Preliminär föredragningslista fastställdes som slutlig föredragningslista med ett tillägg under övriga
ärenden. Punkt 6 Information om utjämningssystemet utgår.
§ 34
Föregående protokoll
Protokoll från beredningens sammanträde 2006-03-16 och 2006-04-24 lades till handlingarna.
§ 35
Information om arbetet med landstingsplanen
Karin Jonsson informerade om hur de preliminära ekonomiska beräkningarna ser ut inför
kommande planperiod. De preliminära beräkningarna visar ett positivt resultat 2007 på 55 Mkr,
bakom detta finns bl.a. antaganden om att skatteintäkterna försämras 22 Mkr och en neddragning
på administration med ytterligare 20 Mkr. Läkemedelskostnaden är idagsläget ca 20 Mkr lägre än
det statsbidrag som landstinget får.
Göran Rydqvist redovisade förslag på vad som ska finnas med i landstingsplanen kommande period
och hur man lämpligen delar in planen i olika avsnitt.
Barn/ungdomar, äldre och psykosociala frågor väldigt viktiga.
Vid nästa möte den 17 maj kommer ytterligare information att lämnas om revisionsberättelsen.
En förteckning som visar vilka avtal som finns med privata vårdgivare och vilka avtal som snart
utgår ska tas fram.
§ 35
Nysamrapporten- delrapport ekonomi
Karin Jonsson redovisade några av de jämförelser som finns med i Nysams delrapport om ekonomi.
§ 36
Kapiteringersättning inom primärvården
Kapiteringsersättning inom primärvården diskuterades.
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EKONOMIBEREDNINGEN BESLUTADE
Föreslå landstingsfullmäktige att ta ytterligare ett beslut om primärvårdens kapiteringsmodell för att
tydliggöra tidigare beslut, detta för att undvika missförstånd. Den viktning i kapiteringsmodell som
ska gälla är den som fastställdes i landstingsplanen 2005 - 2007.
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