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

Landstingsstyrelsen beslut

1. Som extraärende tas upp ”Lokal prioriteringskonferens”
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 232 Information från utskotten
Etiska utskottet
• Planering av en lokal etisk konferens om bl a prioriteringar tillsammans med
kommunerna under 2011.
Personalutskottet
• Omställningsarbetet
• Sjukfrånvaron minskar men svårt att nå målet.
• Projektet fysiskt kompetent personal
• Regler vid disciplinåtgärden
• Svar på revisorernas granskning av läkarnas arbetstider
• Personalpolitisk strategi
• Ungdomspraktik
• Översynen av stabsfunktionerna
• AT-läkarnas värdering av landstinget
• Omsorgscollege har blivit certifierat
• FoU
• Stipendium för elever.

§ 233 Landstingsdirektörens rapport
•

•

Justerandes sign

Rapport från ledningsstaberna. Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om
den tidigare utsända sammanställningen av pågående projekt mm från
ledningsstaberna.
Månadsrapport för oktober, prognosen sämre, nytt krav på verksamheterna att
förbättra 10 miljoner kronor. Sjukfrånvaron minskar liksom arbetade timmar
men inte lika mycket som tidigare. Kostnadsökning är låg, 0,8%. Intäkterna har
ökat. Lönekostnaden har ökat med 1,6%. Verksamheterna har en försämring på
18 miljoner bland annat beroende på en kraftig ökning av köpt vård.
Justerandes sign
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Tillgängligheten ökar, nu 86%.
Utredning om Ambulansorganisation.

§ 234 Uppdrag till landstingsdirektören om att ta fram
svar på motion från Ingrid Gustafsson (KD), om
mottagning för utsatta kvinnor (LS/1349/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-11-16 beslut om att till landstingstyrelsen fördela en
motion från Ingid Gustafsson (KD) om mottagning för utsatta kvinnor.

Beslutsunderlag

Motion från Ingrid Gustafsson (KD), om mottagning för utsatta kvinnor

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att fram ett förslag på svar på
motion om mottagning för utsatta kvinnor inför beslut senast vid landstingsstyrelsen
sammanträde den 30 mars 2011.

Landstingsstyrelsen beslut

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 235 Uppdrag till landstingsdirektören om att ta fram
svar på motion från Ingrid Gustafsson (KD), om separat
akutintag för barn (LS/1350/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tog 2010-11-16 beslut om att till landstingstyrelsen fördela en
motion från Ingrid Gustafsson (KD) om separat akutintag för barn.

Beslutsunderlag

Motion från Ingrid Gustafsson (KD), om separat akutintag för barn

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att fram ett förslag på svar på
motion om separat akutintag för barn inför beslut senast vid landstingsstyrelsen
sammanträde den 30 mars 2011.

Landstingsstyrelsen beslut

Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 236 Uppdrag till landstingsdirektören om att ta fram
svar på PRO-skrivelse om verksamhet med mobil läkare i
Östersunds kommun (LS/1415/2010)
Ärendebeskrivning

PRO har skickat en skrivelse till landstingsstyrelsen om att man vill att verksamheten
med mobil läkare övergår till permanent verksamhet i Östersunds kommun utifrån att
det är både mänskligt och ekonomiskt lönsamt.

Beslutsunderlag

PRO kräver fortsatt verksamhet med mobil läkare i Östersunds kommun

Landstingsdirektörens förslag

Landstingstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett svar på brev från
PRO om mobil läkare inför beslut senast till sitt sammanträde den 16 december 2010

Landstingsstyrelsen beslut

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 237 Finansiering av tågfordon till Mittnabo
(Vagnbolaget Transitio) (LS/52/2006)
Ärendebeskrivning

I juni 2010, § 93, beslutade landstingsstyrelsen att teckna borgenförbindelse för AB
Transitios förpliktelser enligt ett kreditavtal mellan AB Transitio och Svenska
Handelsbanken AB. I den aktuella borgensförbindelsen åtar sig Svenska Handelsbanken
AB att under tiden 30 juni – 31 december 2010 bevilja ett kreditbelopp upp till en
miljard svenska kronor.
Sedan en längre tid tillbaka pågår upphandling av finansiering avseende de
fordonsanskaffningar som Transitio gjort på uppdrag av några av sina ägare.
Anskaffningsuppdragen kommer från följande huvudmän/ägare:
- Norrtåg AB
- Värmlandstrafiken
- Länstrafiken Kronoberg
- Hallandstrafiken
- Kalmar Läns Trafik
Anskaffningssumman för ovanstående fordon och komponenter uppgår till sammanlagt
ca 3 165 miljoner kronor. Detta är den sista finansiering som är möjlig att genomföra
med stöd av gjorda borgensutfästelser på 8 000 miljoner kronor som fullmäktige fattade
beslut om 2006.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Andelen för Jämtlands län avser satsningen på nya tåg och utökningen av tåg på
MittNabolinjen som kommer hösten 2011 (beslut av landstingsfullmäktige i juni 2008).
För att på ett bra sätt kunna slutföra förhandlingarna med anbudsgivarna om den
långsiktiga finansieringslösningen behövs ytterligare tid. Vilket innebär att en
bryggfinansiering måste säkra finansieringsbehovet även under första halvåret 2011.
Bryggfinansiering för först halvåret 2011 omfattar samma belopp som den nuvarande,
1 000 miljoner kronor (beslut i juni).

Beslutsunderlag

Borgensförbindelse mellan AB Transitio och Svenska Handelsbanken AB till 30 juni
2011
Kreditavtal mellan AB Transito och Svenska Handelsbanken AB

Landstingsdirektörens förslag

Landstinget tecknar borgensförbindelse för AB Transitios förpliktelser enligt bifogat
kreditavtal mellan AB Transitio och Svenska Handelsbanken AB.

Landstingsstyrelsen beslut

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 238 Budget för den politiska organisationen för år 2011
(LS/329/2010)
Ärendebeskrivning

Särskilda budgetberedningen ansvarar för att fördela budget för den politiska
organisationen för fullmäktige, beredningar och styrelsen. Landstingsstyrelsen ansvarar
för fördelningen på partistöd, politiska sekreterare, handikapp-, pensionärs- och
ungdomsråd samt ungdomsting. Särskilda budgetberedningen beslutade vid sitt
sammanträde den 4 november om fördelningen inom sitt ansvarsområde. Beredningen
förslog också landstingsstyrelsen en fördelning för dess ansvarsområde. Beredningen
beslutade dessutom att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå fullmäktige en höjning av
ramen för hela den politiska budgeten. Styrelsen biföll den 16 november beredningens
förslag om höjningen och fullmäktige beslutade samma dag att höja ramen med 633 800
kronor. Landstingsstyrelsen avvaktade vid sitt möte den 16 november med beslut om
fördelning tills fullmäktige tagit sitt beslut om utökad ram. Särskilda budgetberedningens
förslag till fördelning från den 4 november bygger på den höjning av ramen som
fullmäktige nu beslutat om.

Beslutsunderlag

Budget för den politiska organisationen 2011
Protokollsutdrag SBB 2010-11-04, § 27 Budget pol org
Justerandes sign

Justerandes sign
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”BESLUT AV SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGEN

Beredningen fastställer budget för fullmäktige, fullmäktigeberedningar och styrelsen
enligt upprättat förslag under förutsättning att fullmäktige beslutar om föreslagen
ökning av budgeten.
Ledningsstab sekretariat får i uppdrag att ta fram förslag till regler för hantering av
budget för ”egna dagar”.

Beredningen föreslår landstingsstyrelsen

1. Landstingsstyrelsen fastställer budget för 2011 för partistödet, stödet till
politiska sekreterare, ungdomsting, ungdomsråd, Länets handikappråd och
pensionärsrådet enligt föreslagen fördelning.

2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Budgeten för den politiska organisationen ökas med 633 800 kr, att tas på
resultatet.
2. Förtroendemannautbildningen anslås 621 000 kronor under 2011, att tas på
resultatet.”

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen fastställer budget för 2011 för partistödet, stödet till politiska
sekreterare, ungdomsting, ungdomsråd, Länets handikappråd och pensionärsrådet enligt
föreslagen fördelning.
Landstingsstyrelsen beslut

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 239 Direktiv för arbete med att anpassa kollektivtrafiken till "Ny kollektivtrafiklag" (LS/1468/2010)
Ärendebeskrivning

I juni 2010 fastställde riksdagen ”Lag om kollektivtrafik”. Lagen innebär att kollektivtrafik fritt och inom olika geografiska marknadssegment får etablera kommersiell
kollektivtrafik. Här avskaffas även den begränsning som hindrat kommersiella
bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik.
Ansvaret för kollektivtrafiken i länet övergår till en Regional kollektivtrafikmyndighet. I
Jämtlands län kommer sannolikt det nybildade Regionförbundet i Jämtlands län att även
vara den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Lagen om kollektivtrafik träder i kraft den 1 januari 2012. För att anpassa kollektivtrafiken till vad som gäller enligt den nya lagen behövs en kartläggning och förslag till
Justerandes sign

Justerandes sign
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vilka åtgärder som behöver göras.
Förslag
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från samtliga kommuner i länet och landstinget
samt från Regionförbundet i Jämtlands län tillsätts för att arbeta med införandet av Lag
om kollektivtrafik.
Förslag om vilka förändringar som behöver göras fastställs av respektive fullmäktige
senast i juni 2011. En politisk styrgrupp tillsätts.

Beslutsunderlag

Lag om kollektivtrafik (2010:1065)

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram vilka åtgärder
som behöver göras för att anpassa kollektivtrafiken till Lag om kollektivtrafik
(2010:1065). Förslaget ska vara klart för beslut i landstingsfullmäktige senast i
juni 2011.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att utse landstingets
tjänsteman i arbetsgruppen.
3. En representant i den politiska styrgruppen ska utses

Yrkande

Harriet Jorderud yrkar en ny punkt nr 4 med följande lydelse ”Styrelsen får regelbundet
information under arbetes gång.”.

Proposition

Ordförande ställer proposition på punkt 1 i landstingsdirektörens förslag och finner den
antagen.
Ordförande ställer proposition på punkt 2 i landstingsdirektörens förslag och finner den
antagen.
Ordförande ställer proposition Harriet Jorderud tilläggsyrkande och finner det antaget.

Landstingsstyrelsen beslut

1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram vilka åtgärder
som behöver göras för att anpassa kollektivtrafiken till Lag om kollektivtrafik
(2010:1065). Förslaget ska vara klart för beslut i landstingsfullmäktige senast i
juni 2011.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att utse landstingets
tjänsteman i arbetsgruppen.

Justerandes sign

Justerandes sign
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3. Till landstingets representant i den politiska styrgruppen utses Robert Uitto
4. Styrelsen får regelbundet information under arbetes gång.

§ 240 Lokal prioriteringskonferens 2011 (LS/1554/2010)
Protokollsutdrag från Etiska utskottet

”§ 55 Övriga frågor

Lokal prioriteringskonferens

Etiska utskottet diskuterar arbetsgruppens förslag till mål, syfte, upplägg för dagen samt
tidpunkt för genomförande, den 8 eller 9 juni. Förslaget kommer att föredras både för
landstingsstyrelsen och SVOM vid deras nästkommande sammanträde.

ETISKA UTSKOTTETS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger etiska utskottet i uppdrag att under 2011 planera för en lokal
prioriteringskonferens i samarbete med länets kommuner.”

Landstingsstyrelsen beslut
Enligt etiska utskottets förslag.

§ 241 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen (LS/4/2010)
Landstingsstyrelsen beslut

Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad
förteckning.

§ 242 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen (LS/3/2010)
Ärendebeskrivning

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

Landstingsstyrelsen beslut

Justerandes sign

Justerandes sign
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Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 243 Hälsoval Jämtlands län. LOV/Vårdval Jämtland
(LS/1484/2009)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige fattade i juni 2010, §121, beslut om att ge landstingsstyrelsen i
uppdrag att den 24 november 2010 fastställa eventuella kompletteringar och justeringar i
redan beslutat förfrågningsunderlag för Hälsoval Jämtlands län inför 2011.
Landstingsstyrelsen fick även i uppdrag att under hösten 2010 besluta om regler för
ickevalsalternativet. Förfrågningsunderlaget kompletteras med följande text:
”Nyinflyttade och nyfödda tilldelas, då folkbokföringsuppgifter inkommit, ett
ickevalsalternativ i avvaktan på att han eller hon gör ett eventuellt eget val.
Ickevalsalternativet ska vara enligt närhetsprincipen och den geografiska indelning som
landstinget fastställer, oavsett driftsform. Vid nyetablering tilldelas vårdenheten ett
ickevalsalternativ inom den kommun där vårdenheten är belägen. Medborgare som är
passivt listade berörs ej av det nya ickevalsalternativet”.

Beslutsunderlag

Förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands län 2011
Bilaga 1 Listningsregler
Bilaga 3 Gemensamma rutiner för hantering av journaluppgifter

Landstingsdirektörens förslag

Kompletteringar och justeringar i förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands län 2011
samt bilaga 1 och 3 fastställs.

Yrkande

Marianne Larm-Svensson yrkar ”Listningsregler införs enligt den modell som gäller i
Gävleborgs läns landsting innebärande att vid nyetablering av vårdenhet listas invånarna
om och de ej aktivt listade tillfaller den nya vårdenheten enligt närhetsprincipen, tre
månader efter driftstart.”
Thomas Andersson, Bernt Söderman, Christer Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn
Cromberger yrkar bifall till Marianne Larm-Svenssons yrkande.
Harriet Jorderud yrkar avslag på Marianne Larm-Svenssons yrkande och bifall till
landstingsdirektörens förslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons ändringsyrkande och
finner det avslaget.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.

Landstingsstyrelsen beslut

Enligt landstingsdirektörens förslag.

Reservation

Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Bernt Söderman, Christer Siwertsson,
Gunnar Engnér och Finn Cromberger reserverar sig till förmån för Marianne LarmSvensson yrkande.

Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 244 Förändring Finsamförbunden i länet
(LS/1467/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige fattade i juni 2010, § 115 beslut om att ingå i ett samordningsförbund, Länsfinsam, från och med 1 januari 2011. Detta under förutsättning att
samtliga kommuner i länet går med i förbundet. Till dags datum har inga kommuner
fatta motsvarande beslut.
Den 8 oktober 2010 genomfördes en gemensam dag kring finansiell samordning där
samtliga parter deltog. En av slutsatserna från den dagen var att en ombildning av
Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade (J-sam) till Samordningsförbundet i Jämtlands län skulle ske. Detta skulle innebär nedläggning/likvidation av
befintliga lokala förbund och en ombildning av samordningsförbundet J-sam.
En politisk styrgrupp har enats om ett förslag som innebär att
- de lokala samordningsförbunden Berg, Bräcke, Strömsund, Åre och Östersund ska
träda i likvidation
- samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, J-sam, ombildas
till Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Beslutsunderlag

Ombildning av Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, Jsam, till samordningsförbundet i Jämtlands län
Bakgrund till ärendet. Ombildning av Samordningsförbundet för psykiskt
funktionshindrade i Jämtlands län
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. De lokala samordningsförbunden – Berg, Bräcke, Strömsund, Åre och
Östersund ska träda i likvidation.

Justerandes sign

Justerandes sign
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2. Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, J-sam,
ombildas till Samordningsförbundet i Jämtlands län.
3. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Jämtlands län (tidigare
J-sam) fastställas.
4. Beslut enligt punkt 1-3 gäller under förutsättning att länets alla åtta kommuner
tar samma beslut.

Yrkande

Harriet Jorderud yrkar på ändring av text i ”Reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet i Jämtlands län”.
”7 § Beslutsrätt
Styrelsen är beslutsför när minst 9 av 11 förbundsmedlemmar är tjänstgörande.
Förbundsmedlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkrigskassan, Jämtlands läns
landsting, Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersunds
kommuner.
För beslut om
- mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Budget/verksamhetsplan och årsredovisning för den finansiella samordningen
- arbetsordning för förbundets verksamhet
krävs att samtliga ledamöter tjänstgör i förbundsstyrelsen och är eniga.
Övriga beslut i styrelsen ska fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller
ordförandens utslagsröst. Varje deltagande förbundsmedlem har en röst.”

Proposition

Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag enligt punkt 1 och
finner den antagen.
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag enligt punkt 2 och
finner den antagen.
Ordförande ställer proposition på Harriet Jorderuds ändringsyrkande och finner detta
antaget.
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag enligt punkt 3 och
finner den antagen.
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag enligt punkt 4 och
finner den antagen.

Landstingsstyrelsen beslut

1. De lokala samordningsförbunden – Berg, Bräcke, Strömsund, Åre och
Östersund ska träda i likvidation.
2. Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, J-sam,
ombildas till Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes sign

Justerandes sign
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3. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Jämtlands län (tidigare
J-sam) fastställs med antagna ändringar.
4. Beslut enligt punkt 1-3 gäller under förutsättning att länets alla åtta kommuner
tar samma beslut.

§ 245 Avtal med Regionförbundet Jämtlands län
(LS/1442/2009)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2010 att Jämtlands läns landsting ska gå med i
Regionförbundet Jämtlands län, och att verksamheter som idag bedrivs i delar av
landstinget förs över till Regionförbundet från och med den 1 januari 2011.
Landstingsbidraget för år 2011 angavs till 37 012 tkr exklusive eventuella effekter av
utredning av administrationskostnader och driften av gården vid JILU. Slutligen fick
landstingsstyrelsen i uppdrag att teckna samverkansavtal med Regionförbundet och att
fatta de kompletterande beslut som krävs efter avslutad utredning om dels gårdsbruket
vid verksamhetsområde Utbildning/utveckling, dels utredning om hantering av
administrativa (OH) kostnader. Landstingsstyrelsen fick också i uppdrag att överföra
aktierna i ett antal bolag till bokfört värde.
Driften av gården vid JiLU föreslås delas mellan Jämtlands Gymnasieförbund som tar
över verkstaden och Regionförbundet Jämtlands län som tar över resten av gården.
Landstinget har beräknat volymen på de administrativt övergripande kostnaderna till 1,0
mkr som ges som bidrag till Regionförbundet, men motsvarande tjänsteköp från
landstinget kommer inte att ske.
Om både beslutet från juni och detta beslut sammanvägs innebär det totalt ett årligt
driftbidrag till Regionförbundet Jämtlands län i 2011 års nivå på
Regional utvecklingsstab
16 975 tkr
Mobilisering mot alkohol och droger
495 tkr
JiLU landsbygdsutveckling
9 525 tkr
Jegrelius
2 312 tkr
JiLU adm, projekt o forskning
6 713 tkr
JiLU gårdsbruk exkl verkstad
2 332 tkr
Landstingets del av politisk organisation 1 164 tkr
Övergripande administration (OH)
1 000 tkr
Löneökningar 2010 uppräkn till 2011
440 tkr
SUMMA årligt bidrag
40 965 tkr
Landstinget föreslås också ge Regionförbundet Jämtlands län ett två-årigt (2011 och
2012) omställningsbidrag. 700 tkr avser beräknad underfinansiering för JiLU
landsbygdsutveckling pga de projektförpliktelser som finns och att tid behövs för
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omställning av verksamheten till finansierad nivå. 2 000 tkr avser den besparing på 2 000
tkr som landstinget under 2010 beslutat fr o m 2011. Landstinget överlåter till
Regionförbundet att verkställa dessa åtgärder på det sätt som bäst gagnar
Regionförbundets planer för regionens utveckling.
Förslag till överlåtelseavtal med bilagor och samarbetsavtal redovisas men är ännu inte
slutliga, dels pga att Regionförbundets tillfälliga direktion ännu inte tagit ställning till allt
och dels att flera av bilagorna ska uppdateras med bokslutsvärden 2010-12-31.

Beslutsunderlag

PM angående Överlåtelseavtal och samarbetsavtal rörande Regionförbundet Jämtlands
län
Förslag till Överlåtelseavtal version 2011-11-17
Förslag till Samarbetsavtal version 2011-11-15

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Driften av gården på JiLU med undantag av verkstad överlåts till
Regionförbundet Jämtlands län.
2. Årligt driftbidrag utöver vad som sägs i landstingsfullmäktiges beslut från juni
2010 § 120, till Regionförbundet Jämtlands län fastställs i 2011 års nivå:
Rättelse så att bidrag för regional utvecklingsstab minskas med
323 tkr
Mobilisering mot alkohol och droger
495 tkr
JiLU gårdsbruk exkl verkstad
2 332 tkr
Övergripande administration (OH)
1 000 tkr
Löneökningar 2010 uppräknat till 2011
440 tkr
Därmed uppgår det totala årliga driftbidraget till
40 965 tkr
3. Ett omställningsbidrag lämnas med 2 700 tkr för 2011 och 2 700 tkr för 2012.
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att gemensamt med Regionförbundet
Jämtlands län stämma av omställningsbidragets storlek senast 2011-04-30 där
konsekvenserna för resp part, av personalens accepterande av erbjudande om
verksamhetsövergång, vägs in.
De i punkt 2 och 3 angivna bidragen finansieras genom att
LD m stabers budget minskar med
15 001 tkr
Utbildning/Utvecklings budget minskar med
19 920 tkr
Motsedda kostnadsökningar minskar med
3 188 tkr
Resterande 4 383 tkr belastar resultatet 2011.
4. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fullfölja förhandlingarna och teckna
överlåtelseavtal och samarbetsavtal med Regionförbundet Jämtlands län.
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen beslut

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 246 Överlåtande av naturbruksgymnasiet
(LS/895/2009)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting har under vintern 2009-2010 utrett förutsättningarna för att
överföra Åsbygdens naturbruksgymnasium till annan huvudman. Konsekvenserna av
utredningen pekar på fördelar med att gymnasiet leds av annan huvudman och
samordnas med övrig gymnasieutbildning i länet. Landstingsstyrelsen gav därför 201009-29 § 164 landstingsdirektören i uppdrag att förhandla med Jämtlands
Gymnasieförbund om en överlåtelse av utbildningen och därtill hörande köpta tjänster
vid Åsbygdens naturbruksgymnasium från och med 2011-01-01.
Driften av gården vid JiLU föreslås delas mellan Jämtlands Gymnasieförbund som tar
över verkstaden och Regionförbundet Jämtlands län som tar över resten av gården.
Förslag till överlåtelseavtal med bilagor redovisas men är ännu inte slutliga, dels pga att
Jämtlands Gymansieförbunds direktion ännu inte tagit ställning till allt och dels att flera
av bilagorna ska uppdateras med bokslutsvärden 2010-12-31.
Överlåtelsen avser utbildningsverksamheten vid Åsbygdens Naturbruksgymnasium.
Fastigheterna fortsätter vara kvar i landstinget och ett 4-årigt hyresavtal tecknas med
Jämtlands Gymnasieförbund.

Beslutsunderlag

PM angående Överlåtelse av Åsbygdens naturbruksgymnasium till Jämtlands
Gymnasieförbund
Förslag till Överlåtelseavtal version 2010-11-15

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget överlåter utbildningsverksamheten vid Åsbygdens naturbruksgymnasium till Jämtlands Gymnasieförbund fr o m 2011-01-01 och ett 4-årigt
hyresavtal tecknas avseende utbildningslokalerna.
2. Driften av verkstaden på gården på JiLU överlåts till Jämtlands gymnasieförbund, och ett 4-årigt hyresavtal tecknas avseende verkstadslokalerna.
3. En ettårig hyressubvention på 1 miljon kronor lämnas till Jämtlands
Gymnasieförbund för att att ge tid att genomföra väl avvägda
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verksamhetseffektiviseringar. Kostnaden tas på resultatet 2011.
4. De två internatsbyggnaderna i Ås hyrs ut till Jämtlands Gymnasieförbund 20112014 med 50 % kostnadstäckning.
5. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fullfölja förhandlingarna och teckna
överlåtelseavtal och med Jämtlands Gymnasieförbund.

Landstingsstyrelsen beslut

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 247 Avtackning av Åsa Norlin
Ordförande tackar Åsa Norlin för gedigen insats med protokollskrivning under de
senaste 19 åren.

§ 248 Information
Tisdagen den 23 november
Hälsoval och den egendrivna primärvården (Lena Weinstock-Svedh, Tommy Renström)
Cancersjukvården(Ewa Lundgren, Anna-Karin Andersson)
Läkemedelsfrågor(Maria Johansson)
Öppna jämförelser(ann Kerstin Lejonklou)
Nysam(Karin Jonsson, Hans Fröling)
Köpt Hälso- och sjukvård(Anne-Marie Jaarnek)
Verksamhetsplan för Norrlandstingens regionförbund(Ingela Jönsson)
Revisionsrapport om ”Ärendeberedning” och ”Offentlighet och sekretess”(Carolina
Johansson, Jan-Olof Undvall, Helge Jonsson)
Direktiv inför nya kollektivtrafiklagen, remissvar om nattåg(Harriet Jorderud)
Östersjöstrategin(Erik Olofsson)
Vision om Nationalmuseum Norr(Henrik Zip Zane, Arne Nilsson)
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