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§ 45 Fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning

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

Landstingsstyrelsens beslut
1. Ärendena 16 och 22 utgår.

2. Som nytt ärende tas upp Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre
för år 2007-2009.
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 46 Information från utskotten
Skolutskottet

•
•

Beredning av motion om huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna
Rekrytering av ny rektor vid Bäckedals folkhögskola

Ekonomiutskottet

•
•
•
•
•
•

Områdescheferna för kirurgi och ortopedi har besökt utskottet och redovisat
åtgärder för att återställa underskott
Ekonomiska läget
Omställningsgruppen – hantering av övertaliga
Landstingsplanen
Landstingets medfinanisering av projekt
Åsbygdens naturbruksgymnasium – huvudmannaskapet och ekonomiska
konsekvenser

Personalpolitiska utskottet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omställningsarbetet
Personalbokslut – analys av förändring av yrkeskategorier
Rehabprocessen
Företagshälsovård
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder – praktikplatser
Löneavtal
Revidering av personalpolitisk policy
Varumärkesbyggnad
Besök hos Synskadades riksförbund
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§ 47 Landstingsdirektörens rapport
•

•
•
•
•

Månadsrapporten för februari 2010 visar ett ekonomiskt resultat på 19,7 mkr.
Antalet arbetade timmar minskar, tillgängligheten ökar, vårdrelaterade infektioner
minskar liksom sjukskrivningsdagarna
Resultatet av medarbetarenkäten redovisas.
Socialstyrelsens tillsyn av vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete. Återföring till
Jämtlands läns landsting
Rapport från ledningsstaber
Landstingsplan, ut- och inprioriteringar samt effektiviseringar

§ 48 Svar på revisorernas granskning av hjärt-, strokeoch ambulanssjukvård (LS/1494/2009)
Ärendebeskrivning

Revisionskontoret granskat hjärt-, stroke- och ambulanssjukvården med avseende på
hur delar av kvalitetsarbetet inom verksamheterna styrs och följs upp. Övergripande
kontrollmål har varit dels att ta reda på vilka förändringar av hjärtsjukvården som gjorts
med avseende på förslag och synpunkter från revisorernas tidigare granskning, dels att
se vilka åtgärder inom hjärt- och strokesjukvården som görs med anledning av landstingets resultat i ”Öppna jämförelser”. Som övergripande kontrollmål har även ingått att
granska om uppnådda insatstider för ambulanssjukvården är godtagbara i förhållande till
uppsatta mål och nationella normer/praxis.
Landstingsdirektörens ledningsstab har i svar på revisionsrapport ”Granskning av hjärt-,
stroke- och ambulanssjukvård” sammanställt kommentarer till revisorernas iakttagelser
och bedömningar.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport: Granskning av hjärt-, stroke- och ambulanssjukvård
Svar på revisorernas granskning

Landstingsdirektörens förslag

Svar avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign
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§ 49 Svar på revisorernas granskning av landstingets
löneadministration – Granskning av interna kontrollen
(LS/1495/200)
Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har granskat den interna kontrollen av landstingets löneadministration. Det övergripande kontrollmålet i granskningen har varit att ge svar på
om den interna kontrollen är tillfredsställande och ge besked om det finns brister i den
interna kontrollen inom löneadministrationen som bland annat skulle kunna innebära
risk för förskingring. Revisorerna pekar bland annat på att rutiner och organisation för
administrering av behörigheter till det löneadministrativa systemet Heroma bör
förbättras, kontrollen i lönerutinen bör förstärkas för att minska risken för felaktiga
löneutbetalningar samt att säkerheten kring externa leverantörens (Logica) åtkomst till
landstingets lönesystem mm måste skärpas eftersom dessa användare har oinskränkta
behörigheter.
Ledningsstab personal har tagit fram ett underlag till svar på revisorernas granskning.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport: Landstingets löneadministration - Granskning av interna kontrollen
Svar på revisorernas granskning

Landstingsdirektörens förslag

Svar avges till landstingets revisorerna enligt utarbetat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 50 Likviditetsrapport/likviditetsplan (LS/327/2010)
Ärendebeskrivning

Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under år 2009 av
landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj. Den innehåller även likviditetsplan för 2010.

Beslutsunderlag

Likviditetsrapport 2009 och likviditetsplan 2010

Landstingsdirektörens förslag

Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 51 Fortsatt engagemang i idrottsmedicinsk mottagning
(LS/336/2010)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting har under en 10-årsperiod stött uppbyggnaden av ett nationellt
vintersportcentrum i Jämtland. Landstinget har dels medfinansierat skid-/skidskytteuniversitetet med 500 tkr per år och dels finansierat en idrottsmedicinsk mottagning
med drygt 600 tkr per år. Idrottsmedicinska mottagningen är upphandlad och
nuvarande avtal går ut 2010-06-30. Idrottsmedicinska mottagningen är en viktig del av
Vintersportcentrum och verksamheten föreslås fortsätta genom att en ny upphandlig
genomförs.

Beslutsunderlag

Fortsatt verksamhet vid idrottsmedicinska mottagningen

Landstingsdirektörens förslag

1. Ny upphandling av idrottsmedicinska mottagningen görs i anslutning till att
nuvarande avtal upphör (2010-06-30). Verksamheten finansieras från anslaget för
privata vårdgivare.
2. Folkhälsocentrum får i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet och budgetram
utveckla samverkan med Vintersportcentrum
3. Tills vidare kvarstår beslutet att inte starta en särskild läkarmottagning med
inriktning på prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 52 Bidragsberättigade övriga organisationer 2010
(LS/1297/2009)
Ärendebeskrivning

Enligt beslut i landstingsfullmäktige (LS 691/2008) ska bidragsberättigade övriga
organisationer godkännas av landstingsstyrelsen enligt en årligen upprättad lista. En ny
organisation, inom bidragsgruppen Övriga organisationer, har inkommit med ansökan
för 2010, Same Ätnam. Organisationer som föreslås vara bidragsberättigade är verksamma inom landstingsområdet med verksamhet av regional karaktär. Övriga organisationer hänvisas till kommunala bidrag eller särskilda projekt- och kulturstöd inom de fria
samhälls- och kulturanslagen.

Beslutsunderlag

Bidragsberättigade övriga organisationer 2010
Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag

Förslag till bidragsberättigade övriga organisationer antas.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 53 Uppdrag till utskott: Granskning av läkares arbetstider (LS/350/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer avser att under första kvartalet 2010 avsluta granskningen ”Hur
planeras och nyttjas läkarnas arbetstid”. För att förbereda beredningen av svaret på
granskningen uppdrar landstingsstyrelsen i förväg till personalpolitiska utskottet att ta
fram ett svar på granskningen.

Landstingsdirektörens förslag

Personalpolitiska utskottet får i uppdrag att till landstingsstyrelsen ta fram ett svar på
revisorernas granskning ”Hur planeras och nyttjas läkarnas arbetstid”.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 54 Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg
om äldre för år 2007-2009 (LS 525/2007)
Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade i juni 2006 att totalt 600 miljoner kronor1 (totalt landet) skulle
avsättas för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården
och omsorgen om de mest sjuka äldre.
Det statliga medeltillskottet avsåg utökning/förstärkning inom områdena:
– rehabilitering
– kost/nutrition
– läkemedelsgenomgångar (särskilt boende)
– förstärkt läkarmedverkan (särskilt boende)
Jämtlands läns landsting ansökte om medel inom samtliga dessa områden förutom
rehabilitering och erhöll 2 522 000 kronor. Dessa medel är förbrukade per december
2008 och en slutredovisning gjordes till Socialstyrelsen i mars 2009.

1

Med fördelning 70 % till kommunerna och 30 % till landstingen.
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Under 2007, 2008 samt 2009 fördelade Socialstyrelsen på uppdrag av Regeringen
ytterligare medel, totalt ca 1,3 miljarder kronor per år (totalt landet), och med en
utökning av de prioriterade områdena:
– rehabilitering
– kost och nutrition
– läkemedelsgenomgångar (såväl i särskilt som i ordinärt boende)
– förstärkt läkarmedverkan (såväl i särskilt som i ordinärt boende)
– förebyggande arbete
– demensvård
– sociala innehållet
Jämtlands läns landsting ansökte om medel inom samtliga dessa områden2 och erhöll
5 693 000 kronor vardera för åren 2007 och 2008 samt 5 504 000 kronor för år 2009.
Landsting och kommuner skall senast i början av april 2010 inlämna delredovisningar
avseende tilldelade medel för dessa år. Återstående, ej nyttjade medel, får därefter får
överföras till 2010.

Beslutsunderlag

PM Redovisning av förbrukade stimulansmedel, bilaga 1.

Landstingsdirektörens förslag

Delredovisning av förbrukade stimulansmedel åren 2007-2009 avges till Socialstyrelsen.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 55 Anmälan om inkomna handlingar (LS/4/2010)
Landstingsstyrelsens beslut

Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.

§ 56 Anmälan av delegationsbeslut (LS/3 /2010)
Ärendebeskrivning

Enligt landstingsdirektörens delegationsordning fastställd av styrelsen 2006-12-18, § 42,
ska beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa
sammanträde.

2

Område Rehabilitering enbart ansökan 2009. Område Sociala innehållet enbart ansökan 2007 och 2008.

Justerandes sign
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Landstingsstyrelsens beslut

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
ÄRENDEN TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

§ 57 Ägardirektiv för länstrafiken 2010 (LS/1236/2009)
Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag att
årligen se över ägardirektiv. Beredningen har med sakstöd från ledningsstab regional
utveckling tagit fram ett förslag till ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB.
Förslaget är diskuterat på ägarsamråd, 2010-03-15, med beslut om att inte ändra i
befintligt ägardirektiv.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB 2010
Protokollsutdrag Ägardirektiv för länstrafik , § 71, 2009-12-17

Förslag av beredningen för demokrati och länsutveckling

Beredningen för demokrati och länsutveckling föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstingets ägardirektiv för Länstrafiken AB i Jämtlands län antas med följande
redaktionell förändring: Avsnitt 4 verksamhetsmål, punkt sju: Bidra till förbättrad miljö
genom att öka passagerarbeläggningen bland nya och befintliga kundgrupper.
2. Landstingets ägardirektiv för Länstrafiken AB i Jämtlands län lämnas över till
landstingsstyrelsen för fortsatta förhandlingar.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingets ägardirektiv för Länstrafiken AB i Jämtlands län fortsätter att gälla.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign
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§ 58 Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om
huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna
(LS/371/2009)
Ärendebeskrivning

Finn Cromberger föreslår i en motion att landstinget upphör att driva Åsbygdens
naturbruksgymnasium och att verksamheten övertas av Jämtlands gymnasieförbund.
Landstinget har i en utredning belyst för- och nackdelar med att ändra huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet. Vidare konsekvenser av ett ändrat huvudmannaskap
utreds för närvarande.
Skolutskottet har vid sitt sammanträde den 2 mars behandlat Finn Crombergers motion.

Beslutsunderlag

Motion från Finn Cromberger (fp) om huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna.
Konsekvenserna för landstingets verksamhet vid JILU - förslag att föra över Åsbygdens
naturbruksgymnasium till annan huvudman.
Protokollutdrag från skolutskottet, § 13/2010

Skolutskottets förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Yrkande

Finn Cromberger yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på skolutskottets förslag och på Finn Crombergers
yrkande och finner skolutskottets förslag antaget.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt skolutskottets förslag.

§ 59 Svar på medborgarförslag från Göran Carlsson om
hjälp till självhjälp i glesbygd (LS/275/2009)
Ärendebeskrivning

Göran Carlsson har till landstingsfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag om hjälp
till självhjälp i glesbygd. Göran Carlsson föreslår att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
2010-03-31

11(17)

- landstinget utreder möjligheterna till att utbilda ett antal människor som bor i
glesbygden till att kunna utföra L-ABC,
- landstinget genomför det som är möjligt enligt motionen anda.
Idag ansvarar landstinget för mera avancerad hjälp vid olycksfall som ambulans och
IVPA. Som Göran Carlsson föreslår är det bra om det finns många personer som är
kunniga i L-ABC och som kan hjälpa till i det akuta läget i väntan på den mera
avancerade hjälpen. Utbildning av allmänheten ges av frivilliga organisationer och andra
privata initiativ. Frivilligorganisationerna kan troligen sköta utbildningen bättre än
landstinget genom sina bredare kontaktytor i lokalsamhällena. Några av de organisationer som bedriver sådan utbildning får redan bidrag av landstinget, t ex Röda Korset.
Landstinget vill även i fortsättningen att det ska fungera så här.
Landstinget är dessutom tveksamt till om man ska lägga ansvar på de utbildade att vara i
beredskap och bli kallade av SOS. Inte minst ansvarsfrågorna är komplicerade.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Göran Carlsson, om hjälp till självhjälp i glesbygd

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 60 Utredning om dialys inom utredningen primärvårdens uppdrag (LS/306/2007)
Ärendebeskrivning

Beredningen för vård och rehabilitering förslog i sin utredning om primärvård en
utveckling av hemdialys. Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att utreda denna fråga
vidare.
Landstingsstyrelsen begärde i november 2009 hos landstingsfullmäktige om uppskov
med att lämna förslag på beslut om hemdialys till i april 2010 med hänvisning till att
denna utredning hänger ihop med medborgarförslag om dialys i vilken ska besvaras i
april 2010. Beredningen för vård och rehabilitering har inte hunnit ta fram förslag på
svar på medborgarförslaget. Landstingsstyrelsen och beredningen behöver mera tid på
sig för att ta fram ett underlag.
Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får förlängd tid till landstingsfullmäktige i oktober med att ta fram
underlag om hemdialys.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 61 Revidering av beslut om omlokalisering av verksamheter till Fyrvalla (LS/292/2010)
Ärendebeskrivning

I april 2008 tog landstinget beslut om att omlokalisera hälsocentralen Z-gränd,
Folktandvården Odensala och Allégatan, SVR samt ambulansverksamheten Östersund
till Fyrvallaområdet. Landstinget undertecknade också en avsiktsförklaring med
fastighetsbolaget Vasallen i Östersund AB. I februari 2010 enas parterna om att det inte
går att fullfölja avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag

CERTUS Beslut om omlokalisering av berörda landstingsverksamheter till Fyrvallaområdet samt samlokalisering med Polisen, Åklagarmyndigheten, Räddningstjänsten
samt SOS-alarm
Avtal om att avsiktsförklaringen om hälsocentral på Fyrvalla upphör

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Fullmäktigebeslut §74/2008 om omlokalisering av landstingsverksamhet till Fyrvalla
gällande hälsocentral, folktandvård och SVR upphör.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 62 Årsredovisning/årsbokslut 2009 (LS/412/2009)
Ärendebeskrivning

Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) skall den löpande redovisningen
för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom
annan juridisk person.
Justerandes sign
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Resultatet för år 2009 uppgår till -26,7 mkr. Den i november 2008 fastställda budgeten
redovisade ett resultat på 95,9 mkr. I relation till den budget som fullmäktige fastställde i
november 2008 innebär det ekonomiska utfallet en negativ avvikelse med 122,6 mkr.
Avvikelsen beror till 72 mkr på underskott i verksamheten, 8 mkr på beviljade tilläggsanslag, 28 mkr på lägre skatter och generella statsbidrag och 14 mkr på försämrat
finansnetto.
I resultat enligt balanskravet får inte vinster (reavinster) vid försäljning av anläggningstillgångar tillgodoräknas enligt huvudregeln. Däremot ska reaförluster vid försäljning av
anläggningstillgångar räknas in. Reavinsten för 2009 innehåller reavinst vid försäljning av
värdepapper (0,2 mkr), byggnader och inventarier (1,0) samt reavinst vid försäljningar
hos hjälpmedelscentralen (0,3). Justerat resultat enligt balanskravet är för år 2009 -28,2
mkr.
Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår skall regleras under de
närmast följande tre åren. En särskild åtgärdsplan för hur återställandet skall ske
kommer att utarbetas av landstingsstyrelsen och som landstingsfullmäktige skall besluta
om i juni 2010.
Verksamhetens nettokostnader, dvs. summan av verksamhetens intäkter, kostnader och
avskrivningar, ökade med 2,6 % vilket var lägre än genomsnittet för landstingen (3,3 %)
och en klar sänkning jämfört med föregående år (6,0%). Skatter och generella statsbidrag ökade under motsvarande period med 4,9 % varav 3,2 % beror på skattehöjningen med 45 öre den 1 januari 2009 (ca 90 mkr.)
Ett antal positiva händelser av engångskaraktär samt återhållsamhet på kostnadssidan
har bidragit till att förbättra resultatet för året. En sänkt sjukfrånvaro medförde att
sektorn slapp betala premier för avtalssjukförsäkringarna under 2009. För JLL innebar
det 23 mkr. Sveriges Kommuner och Landsting gjorde en engångsutbetalning på 1
miljard kronor till sina medlemmar vilket för JLL innebar 7,1 mkr. Till detta kom del av
kömiljarden med 14,1 mkr.
Resultatet för den sammanställda redovisningen ”Koncernen” uppgår till 25,7 mkr. De
företag som är konsoliderade i den sammanställda redovisningen är Landstingsbostäder
AB, Länstrafiken i Jämtland AB, ALMI Företagspartner i Mitt AB och Stiftelsen
Jämtlands läns museum.
Över- och underskottshantering med anledning av årets resultat kommer att hanteras i
särskilt ärende till landstingsfullmäktige i juni 2010.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2009 för Jämtlands läns landsting
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Årsredovisningar för Finsamförbunden i Östersund, Bräcke, Strömsund, Berg och Åre
samt det länsgemensamma Finsamförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands
län
Årsredovisningar för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens regionförbund,
Norrlands nätverk för musikteater och dans och Gemensam nämnd för närvård i
Frostviken.

Landstingsdirektörens förslag

1. Årsredovisningen 2009 överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
2. Årsredovisningarna 2009 för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens
regionförbund, Norrlands nätverk för musikteater och dans, Gemensam nämnd för
närvård i Frostviken, Finsamförbunden i Östersund, Strömsund, Berg, Bräcke, Åre
samt Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län överlämnas till landstingsfullmäktige.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Årsredovisningen för 2009 godkänns.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 63 Revidering av Investeringsplan 2010-2012: Kylbehov
i Hus 15 (LS/1198/2009)
Ärendebeskrivning

Byggnad 15 har ett större värmeöverskott året runt än vad nuvarande kylutrustningar
har kapacitet att klara av. Detta innebär att temperaturerna i lokalerna blir höga och
skapar dålig arbetsmiljö och problem med funktion av instrument och datautrustning.
Befintliga kylmaskinen som försörjer huset i stort har för låg kapacitet för att klara
husets allmänna kylbehov och det är på många ställen kompletterat med lokala lösningar
med små kylmaskiner. Detta är inte bra ur driftsynpunkt eller miljöhänseende. En
samordnad kylinstallation skulle vara tekniskt och miljömässigt bra för helhetsbilden och
vi får ett tryggt och energisnålt system. Ett kylvattennät installeras i byggnaden och vi
har på så sätt möjlighet att klara framtida lokala kylbehov som kommer att uppstå när
utrustning flyttas eller tillkommer. Projektet är kostnadsberäknat till 4,2 miljoner och
föreslås finansieras via de 2,5 miljoner som Ledningsstab IT avsätter i sitt projekt samt
att omfördelning med 1,7 miljoner från investeringsmedel som är avsatta för kyla i
höghuset.
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Inneklimatet i höghuset kommer att utvärderas under kommande sommar då vi ser
vilken effekt som de nya fönstren har på värmeinstrålningen sommartid. Redan idag ser
vi en stor skillnad på inneklimatet vintertid i de lokaler som fått nya fönster. Behovet av
investeringspengar till kyla höghuset får avvakta och inarbetas i kommande
investeringsplaner.

Beslutsunderlag

PM Kylbehov i Hus 15

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Prioritera om investeringsmedel på 1,7 miljoner från kyla höghuset för en sammanhållen
kyllösning för byggnad 15 som är energi- och miljömässigt bra.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 64 Översyn av den politiska organisationen efter 2010
(LS/948/2008)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2008-12-10, § 246 att utse en
arbetsgrupp på sju ledamöter (en per parti) samt fullmäktiges presidium för att se över
landstingets politiska organisation efter 2010. Arbetsgruppens förslag skulle redovisas
för fullmäktige senast november 2009. Förslag på arbetsordning och arvodesregler ska
behandlas senast på fullmäktige i juni 2010.
Arbetsgruppen överlämnade ett förslag till ändring av den politiska organisationen till
landstingsfullmäktige för beslut i november 2009. Landtingsfullmäktige beslutade i
enlighet med förslaget med ett tillägg.
Arbetsgruppen har överlämnat slutrapport med förslag till arbetsordning för Jämtlands
läns landstingsfullmäktige, reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse, arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting och regler för ersättning till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting till landstingsfullmäktige för
beslut. Bestämmelserna föreslås träda ikraft 2011-01-01.

Beslutsunderlag

Slutrapport Översyn av den politiska organisationen efter 2010
Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2011- 2014
Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2011 -2014
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting
Regler för ersättning till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting
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Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Arbetsgruppens förslag till slutrapport, arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2011- 2014, reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2011 -2014,
arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting och regler för
ersättning till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting antas.

Yrkanden

Marianne Larm-Svensson yrkar bifall till reservationen i arbetsgruppens slutrapport mot
förslaget till reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse på följande punkter:
•
•

Styrelsens skolutskott och etiska utskott tas bort med hänsyn till landstingets
ansträngda ekonomi.
Insynsposten i landstingsstyrelsen ska finnas kvar av demokratiska skäl.

Finn Cromberger yrkar bifall till Marianne Larms yrkande samt yrkar att regeln att halva
arvodet som icke tjänstgörande ersättare för närvarande erhåller ska gälla kommande
mandatperiod.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons yrkande och finner
yrkandet avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner yrkandet
avslaget.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Bernt
Söderman, Christer Siwertsson, Lise Hjemgaard-Svensson och Finn Cromberger.

Protokollsanteckning

Lars-Olof Eliasson antecknar till protokollet:
”Jag ansluter mig till Centerpartiets, Moderaternas och Folkpartiets yrkanden i ärendet.”

§ 65 Uppsiktsplikt
•

Länstrafiken i Jämtlands län AB (Nils Harvard)

•

Stiftelsen Jämtlands läns museum (Henrik Zipsane)
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•

Finsamförbunden i Berg, Bräcke, Strömsund, Åre och Östersund ( Ingela Carlsson)

•

Finsamförbundet för psykiskt funktionshindrade (Karin Strömberg och Anne-Marie
Johansson)

§ 66 Information
Tisdag den 30 mars
•

Årsbokslut 2009 (Karin Jonsson)

•

Likviditetsrapport/-plan (Karin Jonsson, Annika Jonsson)

•

Redovisning av konsekvenser av ekonomiska ersättning vid inställda besök/behandlingar (Annika Jonsson)

•

Revisorernas granskning av löneadministration (Jonas Wiberg, Annika
Sörensdotter, Björn Ahlnäs)

•

Revisorerna granskning av hjärt- ,stroke- och ambulanssjukvården (Jan-Olov
Undvall, Ingalill Persson, Lisbet Gibson)

•

Akutvårdsprocessen, inkl ambulans och jourverksamhet.
Sjukvårdsrådgivning (Tommy Renström, Ingalill Persson)

•

Redovisning av stimulansmedel för äldre (Anna-Karin Mattsson)

•

Landstingets engagemang inom vattenbruk (Erik Olofsson)

Onsdag den 31 mars
•

Klinisk miljömedicinsk verksamhet i Norrland (Christina Reutervall)

•

Information om idrottsmedicinsk mottagning (Jan Rönngren)

•

KSO och regionfrågan (Robert Uitto)
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