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§ 37
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.
§ 38
Föregående protokoll
Protokoll från beredningens sammanträde 2006-04-28 lades till handlingarna.
§ 39
Information om omstrukturering personal
I landstingsplanen 2006 - 2008 finns beslut om personalnedskärningar på 15 Mkr. Göran Rydqvist
informerade om hur möjligheten att klara nedskärningen ser ut. För att nå 15 Mkr behövs det
sparas ytterligare 8 Mkr i verksamheten.
§ 40
Kostnadsutveckling för läkemedel
Karin Jonsson redogjorde för landstingets kostnadsökning av läkemedel. För Jämtland har
kostnaden inom förmånen, efter årets fyra första månader, ökat med knappt 3 500 tkr vilket
motsvarar 4,2 %. För riket är motsvarande ökning 1,3 %. Att jämföra sig mot riket eller andra
landsting är inte helt korrekt. Vissa landsting har genomfört upphandling på hjälpmedel vilket
resulterat i att kostnaden försvinner inom förmånen men återfinns i en annan del av landstingens
redovisning.
I kostnadsökningen av läkemedel ingår även en höjning av Apotekets marginal motsvarande 150
Mkr på årsbasis. Jämtlands del av denna höjning uppskattas till ca 700 tkr för första tertialet.
§ 40
Landstingsplanen 2007 - 2009
Upprättat förslag till landstingsplan 2007 - 2009 presenterades. Beredningen föreslår ett antal
ändringsyrkanden, dessa arbetas in i upprättat förslag.
C, m, fp och kd kommer att lämna ett eget yrkande.
EKONOMIBEREDNINGENS BESLUT
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1. Föreslå landstingsfullmäktige att tillstyrka upprättad landstingsplan 2007 - 2009, justerad
enligt beredningens förslag. Förslaget bifogas.
2. Landstingsplanen fastställs igen av det nyvalda landstingsfullmäktige i november 2006.
§ 41
Kort information om delårsbokslut per april 2006
Karin Jonsson hade en kort förhandsinformation om delårsbokslut per april 2006.
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