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§ 238
Fastställande av föredragningslista
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. Som extra ärenden tas upp:
Skadeståndsansvaret mot Ralph Rentzch
Förlängt mandat för Rådet för regional utveckling (LAKO)
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 239
Landstingsdirektörens rapport
1. Snabbrapporten för november uppfyller balanskravet men visar ett sämre resultat jämfört med
oktober med 5,4 mkr.
2. Förslag till uppföljningsplan för styrelsen år 2007 redovisas. Tas av styrelsen i januari.
3. Ekonomirapport från Sveriges kommuner och Landsting redovisas kort. Hela rapporten finns på
SKL:s hemsida.
3. Karin Strandberg Nöjd redovisar från deltagande i kvalitetskonferens i Florida i USA med 6 000
deltagare från 36 länder, där det genomgående temat var kvalitets- och förbättringsarbete.
4. Aktuella frågor hos Norrlandstingens regionförbund redovisas:
- Folkhälsosenkät
- Riktlinjer för strålbehandling
- Samordnad sjuktransportorganisation
- Nytt ersättningssystem Nus
- Budget 2007
- Hjärtsjukvård
- MONICA- projektet
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§ 240
Ändring av sammanträdesdagar för maj- och junisammanträdena 2007
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Styrelsesammanträdet i maj utgår.
2. Nya sammanträdesdagar för styrelsen är den 7 - 8 juni samt en uppföljningsdag den 19 juni.
§ 241
Fastställande av anställningsavtal för landstingsdirektören (LS 429/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 juni 2006 delegerades till ordföranden att besluta
om tillsättning av landstingsdirektör efter hörande av rekryteringsgruppen och de fackliga organisationerna.
Ordföranden har den 3 juli 2006 förordnat Karin Strandberg Nöjd som landstingsdirektör för tiden
2007-01-01 -- 2011-12-31.
Under hösten har ett förslag till anställningsavtal utarbetats.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till anställningsavtal
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Utarbetat anställningsavtal för landstingsdirektör Karin Strandberg Nöjd fastställs.
§ 242
Landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser 2007 (LS 1163/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige har beslutat om arbetsordning för fullmäktige och reglemente för landstingsstyrelsen för kommande mandatperiod. Bland annat har nya utskott inrättats under styrelsen. Med
anledning av detta behöver styrelsens delegationsbestämmelser ses över.
Ett förslag till nya delegationsbestämmelser för Jämtlands läns landstingsstyrelse har upprättats
inom sekretariatet. Delegationsbestämmellserna skall gälla från och med 2007.
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BESLUTSUNDERLAG
Förslag till delegationsbestämmelser för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2006-11-30.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Nya delegationsbestämmelser antas att gälla från och med 2007.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 243
Initiativärende om elöverkänslighet (LS 464/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jan Olof Dahlin har initierat ett förslag att landstinget ska köpa in ett speciellt framtaget
avskärmningstyg som används vid vård och behandling av patienter med elöverkänslighet.
Avskärmningstygerna torde ge ett visst skydd mot elektromagnetisk strålning. Användningsområdet bedöms vara i första hand till patientens vistelse på vårdavdelning. Svårigheter uppstår
med rengöring av avskärmningstygerna. De tål endast tvätt i 30 grader. Andra avskärmningsdraperier som idag finns på vårdavdelningarna tvättas regelbundet i 90 -100 grader. Vårdhygien är
idag ett mycket uppmärksammat område och förbättringar behöver ske kontinuerligt. Inköp av
avskärmningstyg som inte kan rengöras på ett effektivt sätt riskerar att försämra vårdhygienen.
Inrättandet av ett elsanerat vårdrum kommer att förbättra situationen för elöverkänsliga patienter.
Inköp av avskärmningstyg avstyrks.
BESLUTSUNDERLAG
Initiativärende om elöverkänslighet från Jan Olof Dahlin
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Inköp av avskärmningstyg avstyrks.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar: Avskärmningstyg för elöverkänslig inköps för närvarande inte.
Utvecklingen inom området bevakas fortsättningsvis.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Jan-Olof Dahlins yrkande
och finner Jan-Olof Dahlins yrkandet antaget.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Avskärmningstyg för elöverkänslig inköps för närvarande inte. Utvecklingen inom området bevakas
fortsättningsvis.
§ 244
Årsavtal om teaterverksamhet för Riksteatern Jämtland/Härjedalen 2007-2009 (LS 712/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Riksteatern Jämtland/Härjedalen är en ideell förening och en fristående del av Riksteatern.
Föreningen har till uppgift att utveckla en länstäckande arrangörsorganisation samt att bidra till
att främja och utveckla scenkonsten inom länet. En annan viktig uppgift för Riksteatern är att
förmedla och administrera kvalitativ scenkonst för länets barn och unga. Landstinget har under ett
antal år bidragit till finansieringen av föreningens verksamhet. Den andra offentliga finansiären är
Riksteatern.
Efter förhandlingar finns ett förslag till årsavtal som reglerar landstingets uppdrag till föreningen
och föreningens ersättning för genomförandet av detta uppdrag.
Avtalet poängterar betydelsen av att stärka teaterutbudet för målgruppen barn och ungdomar i
förskola och skola, samt vikten av att förbättra arrangörsledet för scenkonst i länets alla delar med
målet att etablera teaterföreningar eller motsvarande i samtliga kommuner i länet.
Landstingets ersättning till Riksteatern Jämtland/Härjedalen för år 2007 är 829 tkr. Föreningen
skall återrapportera verksamheten i enlighet med vad avtalet föreskriver. Avtalet har arbetats fram i
enlighet med länets kulturprogram och efter samråd med dess styrelse och kommunala företrädare.
BESLUTSUNDERLAG
Avtal med Riksteatern om teaterverksamhet år 2007
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Avtalet med Riksteatern Jämtland/Härjedalen om teaterverksamhet år 2007 godkänns.
2. Medel finns anvisade i Landstingsplan för år 2007 under område kultur.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 245
Årsavtal om biblioteksverksamhet med Östersunds kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek
(LS 1005/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har, enligt tidigare beslut, avtal om regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteksverksamhet med Östersunds kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek.
Efter förhandling finns ett nytt ettårsavtal för år 2007. Avtalet består av ett huvudavtal och två
avtalsdelar som berör respektive biblioteksområde.
Uppföljningen av tidigare avtal visar att kommunen har uppfyllt de krav och förväntningar som
angivits. Den regionala biblioteksverksamheten har bland annat utvecklat och förankrat nya
samarbetsformer med länets kommuner samt med norrlandslänen inom BIN-projektet.
Sjukhusbiblioteksverksamheten har behållit en god servicenivå på såväl huvudenheten på sjukhuset
som på filialen vid Remonthagen.
Landstingets ersättning till kommunen för uppdragen är 2 390 tkr för den regionala biblioteksverksamheten och 2 165 tkr för sjukhusbiblioteksverksamheten. Därutöver tillkommer kompensation för löneökningar i lönerörelsen 2007 i enlighet med de regler som gäller för landstingets
förvaltningsorganisation. Avtalet föreskriver hur återrapportering sker. Avtalet om regional
biblioteksverksamhet 2007 har arbetats fram i enlighet med länets kulturprogram och efter samråd
med kommunala företrädare.
BESLUTSUNDERLAG
Årsavtal med Östersunds kommun om biblioteksverksamhet år 2007
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Avtal med Östersunds Kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek, om att bedriva regional
biblioteksverksamhet för landstingets räkning år 2007 godkänns.
2. Medel finns anvisade i Landstingsplan för år 2007 under område kultur.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

LANDSTINGSSTYRELSEN

2006-12-18

7 (18)

§ 246
Årsavtal med Föreningsarkivet 2007 (LS 1203/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har under ett antal år bidragit till finansieringen av Föreningsarkivets verksamhet i
länet. Annan finansiering kommer från Kommunförbundet i Jämtlands län, Östersunds kommun
samt genom särskilda statliga anslag via Riksarkivet.
Efter förhandlingar, där även andra huvudmän deltagit, finns ett förslag till årsavtal som reglerar
landstingets uppdrag till arkivet och arkivets ersättning för genomförandet av detta uppdrag.
Avtalet understryker vikten av fortsatta arkivpedagogiska insatser för målgruppen barn och
ungdomar. Vidare framhåller landstinget bland annat betydelsen av en aktiv programverksamhet för
att stärka tillgängligheten samt intresset för arkivets samlingar.
Landstingets ersättning till föreningsarkivet för år 2007 är 595 tkr. Föreningen skall återrapportera
verksamheten utifrån vad avtalet föreskriver. Avtalet har arbetats fram i enlighet med länets
kulturprogram och i samråd med kommunala företrädare.
BESLUTSUNDERLAG
Årsavtal med Föreningsarkivet
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län godkänns.
2. Medel finns anvisade i Landstingsplan för år 2007 under område kultur.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
I beslutet deltar ej Bengt Bergqvist och Monalisa Norrman.
§ 247
Årsavtal med Jämtlands läns museum 2007 (LS 1204/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets inflytande i Stiftelsen Jämtlands läns museum regleras i olika styrdokument. Dels
genom ett huvudmannadirektiv från de fyra stiftarna, (nytt för 2007-2010) och dels genom ett
samarbetsavtal mellan Landstinget och Östersunds kommun. Såväl kommunen som landstinget
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upprättar, utifrån huvudmannadirektivet, särskilda årsavtal som reglerar de årliga ersättningarna till
museet och stiftelsens motprestation.
I avtalet för 2007 prioriteras ett fortsatt utvecklingsarbete med mångfaldsfrågor samt kulturarvspedagogisk verksamhet med målgruppen barn och unga. Stiftelsen skall bidra till länsinvånarnas
livskvalitet och till en kontinuerlig förnyelse av kulturlivet.
Landstingets ersättning för år 2007 är 12 873 tkr och avser ersättning både för det basuppdrag som
regleras i huvuvdmannadirektivet som i årsuppdraget 2007. Därutöver tillkommer kompensation
för löneökningar i lönerörelsen 2007 i enlighet med de regler som gäller för landstingets förvaltningsorganisation. Den totala ersättningen avser såväl driftskostnader som investeringar för
verksamhetsåret 2007. Framtagandet av årsavtalet har skett i samråd med Östersunds kommun och
stiftelsen. För investeringar tillkommer 1 000 tkr under 2007.
BESLUTSUNDERLAG
Årsavtal för Stiftelsen Jämtlands läns museum
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Årsavtal med Stiftelsen Jämtlands läns museum godkänns.
2. Medel finns anvisade i Landstingsplan för år 2007 under område kultur.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
I beslutet deltar ej Thomas Andersson.
§ 248
Ansökan om bidrag för att i samverkan förstärka arbete med landstingets folkhälsoplan
(LS 989/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
IOGT-NTO-distriktet i Jämtlands län ansöker om anslag med 170 000 kronor för 2006 och
första halvåret 2007 i syfte att förstärka sitt arbete med utgångspunkt från länets folkhälsoplan.
Distriktet ansöker samtidigt om att få ingå samverkansavtal med landstinget på fyra år med
utgångspunkt från länets folkhälsoplan där arbetet med alkohol- och drogfrågor är ett av de
målområden som landstingsfullmäktige prioriterade när folkhälsoplanen antogs 2004.
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I ansökan hänvisas också till landstingets alkoholprocessarbete som lyfter att samarbete
mellan landstinget och frivilligorganisationer är av stor vikt för ett framgångsrikt
folkhälsoarbete.
Med stöd av landstingsplanen bedrivs sedan flera år tillbaka ett utvecklingsprojekt för att på
olika sätt stödja det lokala drogförebyggande arbetet. Projektet bedrivs i samverkan mellan
landstinget och Kommunförbundet med ekonomiska bidrag från Socialdepartementet.
Landstinget medverkar även tillsammans med länets kommuner - initialt tre kommuner - i
arbetet för ett samlat grepp för länet gällande alkohol- och drogförebyggande verksamhet
bland annat via den s.k. Mobilisering för kamp mot alkohol och andra droger i Jämtlands
läns som initierats av Alkoholkommittén.
I den verksamhetsplan för alkoholprocessen som beslutades mars 2006 finns beskrivet hur
landsting och kommuner tillsammans ska arbeta för att skapa rutiner kring det förebyggande
arbetet med att identifiera och behandla riskfylld alkoholkonsumtion. Processledare i
analysfasen är samhällsmedicinsk sekreterare Thomas Andersson och tillsammans med Alf
Lerner, Åre hälsocentral ansvarig för införandefasen.
IOGT-NTO:s initiativ kring det alkoholförebyggande arbetet och samverkan med
landstinget är positivt och en god ansats från IOGT-NTO att stärka förutsättningarna för
att i sitt förebyggande arbete bidra till att minska alkoholproblemen i Jämtlands län.
Det breda pågående arbetet med att processorientera landstinget, där alkoholprocessen är beslutad
och inledd, är en möjlighet att tydliggöra hur landstinget bör samverka med frivilligorganisationer
inom detta gemensamma intresseområde.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan från IOGT/NTO
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Avslag på IOGT-NTO:s ansökan om anslag med 170 000 kronor för 2006 och
halva 2007 i syfte att förstärka arbetet med landstingets folkhälsoplan .
2. Avslag om fyraårigt samverkansavtal med landstinget i det alkoholförebyggande
arbetet.
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att beakta hur frivilligorganisationernas
engagemang kan införlivas i arbetet med alkoholprocessen, i syfte att ge underlag för
eventuella framtida samverkansavtal.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 249
Förslag till ny ledningsorganistion inom primärvården (LS 1240/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
I landstingsstyrelsens protokoll, § 193/2006, som behandlar delårsbokslut för andra tertialen 2006
angavs att bl a den interna ledningsorganisationen och administrationen för primärvården skall ses
över som ett led i arbetet mot en långsiktig hållbar ekonomi.
En utredning pågår angående struktur och omfattning av det administrativa stödet.
Den organisationsförändring som skedde i samband med Karolinaprojektet förändrade
primärvårdens organisation från att ha varit en förvaltning med en förvaltningschef till fyra
verksamhetsområden med en chef vardera, samtliga direkt underställda landstingsdirektören.
Ansvaret för privata vårdgivare åvilade dåvarande beställarenheten och finns numera inom
ledningsstab ekonomi.
I nuvarande organisation är primärvården indelat i fem verksamhetsområden - Berg/ Härjedalen,
Bräcke/Ragunda, Östersund/Strömsund samt två intraprenader i Krokom respektive Åre. Därutöver
drivs fyra hälsocentraler via vårdavtal - i Offerdal, Hede och Hammerdal av privata entreprenörer
samt hälsocentralen i Gäddede av den gemensamma nämnden i Frostviken. Eventuellt kan fler
verksamheter i alternativ driftform bli aktuella.
Länets primärvård omfattar 28 hälsocentraler, 7 distriktssköterskemottagningar, Närvårdsavdelningen i Strömsund, köp av korttidsplatser i Sveg, Sjukvårdsrådgivningen, Ungdomsmottagningen, Kvinnohälsan, Tobaksenheten, Vårdhänvisningsenheten samt ansvar för tillnyktringsplatser
vid Frösö LVM-hem.
Ett samlat ansvar för övergripande primärvårdsfrågor och någon funktion som håller ihop hela
primärvården oavsett driftform saknas i nuvarande ledningsorganisation.
Intraprenaderna har en vårdöverenskommelse med landstingsdirektören t o m utgången av 2008
och har i vissa delar en självständigare ställning än övriga verksamhetsområden, men uppföljningsansvar och utveckling bör i en samlad organisation rapporteras till verksamhetsområdeschefen för
primärvård. Detsamma bör gälla entreprenaderna och den gemensamma nämnden som har sina
kontaktpersoner på annat håll i organisationen.
Ansvaret för samtliga vårdöverenskommelser och vårdavtal avseende primärvård bör i framtiden
finnas hos verksamhetsområdeschefen i primärvården. Skälet till detta är att även verksamheter i
alternativa driftformer på ett tydligare sätt är en del av länets primärvård med möjlighet att delta i
och påverka vårdens utveckling.
Inledningsvis blir verksamhetsområdeschefen linjechef för de enhetschefer inom primärvården, där
verksamheten inte drivs i alternativ driftform.
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De lokala frågor som f n åvilar verksamhetsområdescheferna bör överföras till enhetscheferna, t ex
förhandlingar med kommunerna.
I nuvarande budgetmodell för primärvården ingår ersättning för verksamhetsområdescheferna i
kapiteringen och för övrig administrativ personal utgår tilläggsersättning.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Primärvården inom Jämtlands län landsting organiseras i ett verksamhetsområde med en
verksamhetsområdeschef som ansvarar för att befolkningen får vård på lika villkor oavsett
driftform.
2. Organisationsförändringen skall gälla från och med den 1 maj 2007.
3. En anpassning av primärvårdens budgetmodell sker i samband med den översyn som skall
genomföras 2007 angående primärvårdens struktur, uppdrag och finansiering.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 250
Ansökan om medfinansiering av Norrtåg - utvecklingsprojekt för snabbtågsnät i Norrland
(andra etappen) (LS 977/2003)
ÄRENDEBESKRIVNING
Regeringen har gett Rikstrafiken i uppdrag att föreslå hur en försöksverksamhet med
persontågstrafik dagtid på det statliga järnvägsnätet norr om Sundsvall kan utformas och vilka
villkor som skall gälla för en sådan verksamhet under en försöksperiod på tio år.
En förhandlingsdelegation, bestående av VD för de fyra nordliga trafikhuvudmännen, har
deltagit i samråd och tillsammans med Rikstrafiken enats om principerna för försökets
avgränsning, villkor och finansieringsmodell. Rikstrafiken kommer att redovisa detta förslag
till regeringen 2006-12-31 och regeringen kommer därefter att behandla ärendet i vederbörlig
ordning.
Grundförutsättningarna för förslaget redovisas i en skrivelse från förhandlingsgruppen.
Varje län ska ta principiell ställning till att delta i försöket eller inte. I detta skede
avser ställningstagandet två grundprinciper:
o Principer för fördelning av finansiering av försökstrafiken
Befintlig eller beslutad finansiering ska lyftas in i Norrtågsförsöket
Tillkommande trafik finansieras till hälften av staten och regionen.
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o Försöksverksamhetens omfattning
De åtta sträckor som definierats i förslaget kan vara aktuella för trafikering
enligt de förutsättningar som redovisats.
BESLUTSUNDERLAG
Principbeslut om Norrtågsförsöket från förhandlingsdelegationen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Jämtlands läns landsting deltar i Norrtågsförsöket, som även innebär att verka
för bildandet av ett gemensamt regiontrafikorgan, under förutsättning av övriga
parters deltagande.
2. Jämtlands läns landsting ställer sig bakom det förslag som redovisats av
förhandlingsgruppen i de delar som rör finansieringsmodell och om fattning av
Norrlandsförsöket.
3. Organisationen av projektet med Norrtågsförsöket ska ske i enlighet med av
landstinget antagna styrdokument för länstrafiken samt landstingets ägarpolicy.
4. Formellt regionalt beslut tas under våren 2007. Ett avtal som reglerar
försöksverksamheten och det gemensamma utvecklingsprojektet ska slutas
mellan finansiärerna, d.v.s. staten och landstingen.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar att Länstrafiken ges i uppdrag att även arbeta för att få Jämtlandstrafiken
(dagtåg Stockholm - Östersund - Storlien) att ingå i Norrtågsförsöket.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderud yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Jämtlands läns landsting deltar i Norrtågsförsöket, som även innebär att verka för
bildandet av ett gemensamt regiontrafikorgan, under förutsättning av övriga
parters deltagande.
2. Jämtlands läns landsting ställer sig bakom det förslag som redovisats av
förhandlingsgruppen i de delar som rör finansieringsmodell och om fattning av
Norrlandsförsöket.
3. Organisationen av projektet med Norrtågsförsöket ska ske i enlighet med av
landstinget antagna styrdokument för länstrafiken samt landstingets ägarpolicy.
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4. Formellt regionalt beslut tas under våren 2007. Ett avtal som reglerar
försöksverksamheten och det gemensamma utvecklingsprojektet ska slutas
mellan finansiärerna, d.v.s. staten och landstingen.
5. Länstrafiken ges i uppdrag att även arbeta för att få Jämtlandstrafiken (dagtåg Stockholm Östersund - Storlien) att ingå i Norrtågsförsöket.
§ 251
Nedläggning av landstingsbussen (LS 1306/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Chefen för Reseservice har i ett PM redogjort för de ekonomiska förutsättningarna för driften av
landstingsbussen. Enligt en analys av resandefrekvensen har det framkommit att en besparing på
närmare en miljon kronor per år är möjlig om bussen läggs ned och att sjukresenärerna i stället
erbjuds att åka, dels med ordinarie landsvägsbuss eller, om medicinska skäl så kräver, samordnat i
taxi.
Landstingsbussen som varit i drift sedan 1996 trafikerar sträckan Östersund - Hoting tre dagar i
veckan och sträckan Östersund - Sveg två dagar i veckan. Under senare år har verksamheten utförts
på entreprenad, och med anledning av att nuvarande avtal löper ut 2007-03-31 har en analys gjorts
för att se om verksamheten är ekonomiskt försvarbar.
Resandefrekvensen har alltid varit låg och även om den har ökat något under de senaste två åren så
är det inte tillräckligt för att verksamheten skall vara lönsam. Den ökning som skett de två sista åren
beror i huvudsak på att resenärer som saknar intyg om dyrare färdsätt (taxi intyg) numera också får
åka med i landstingsbussen. Tidigare åkte dessa patienter med ordinarie landvägsbuss.
Det föreslås därför att någon ny upphandling om driften av landstingsbussen inte genomförs utan
att verksamheten läggs ned i samband med att nuvarande avtal löper ut 2007-03-31.
BESLUTSUNDERLAG
Nedläggning av landstingsbussen - skrivelse från chefen för reseservice
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
I samband med att nuvarande avtal löper ut 2007-03-31, upphör verksamheten med sjukresor i
specialinredd landsvägsbuss (landstingsbussen) på sträckorna Östersund -Hoting och ÖstersundSveg.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 252
Skadeståndsansvaret mot Ralfp Rentzch (LS 220/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Ralph Rentzsch har ställt krav på skadestånd på Jämtlands läns landsting på grund av den ekonomiska skada som han drabbats av till följd av det förtalsbrott mot honom som dåvarande landstingsdirektören Ellen Hyttsten fällts för. Förhandlingar har förts med Ralph Rentzsch och dessa har
lett fram till utarbetat förlikningsavtal.
BESLUTSUNDERLAG
Förlikningsavtal
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen godkänner det förlikningsavtal som förhandlats fram med Ralph Rentzsch.
2. Medlen tas från landstingsdirektörens strategiska medel.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 253
Förlängt mandat för Rådet för regional utveckling (LAKO)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
För de valda i LAKO (Rådet för regional utveckling) förlängs mandatet längst t o m
2007-04-30, eller tidigare om landstingsstyrelsen fattar annat beslut.
§ 254
Anmälan av inkomna handlingar till styrelsen (LS/3/2006)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
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§ 255
Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen (LS/4/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2002-12-19, § 141, skall beslut
som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 256
Inrättande av medborgarförslag (LS 1136/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen har av fullmäktige fått i uppdrag att följa
försöksverksamheten med medborgarförslag. Beredningen har utvärderat försöket. Beredningen
föreslår att möjligheterna att lämna medborgarförslag skall permanentas.
BESLUTSUNDERLAG
Utvärdering av försök med medborgarförslag
Protokollsutdrag för Demokrati och länsutvecklingsberedningens sammanträde 2006-11-09
DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
1. Demokrati- och länsutvecklingsberedningen föreslår fullmäktige att permanenta möjligheterna
för allmänheten att lämna medborgarförslag.
2. Utvärderingsrapporten Utvärdering av förslag med medborgarförslag godkänns med föreslagna
förändringar.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt demokrati- och länsutvecklingsberedningens förslag.
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§ 257
Policy för landstingets stöd i samband med större arrangemang i länet (LS 264/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en policy
för landstingets stöd till externa evenemang. Beredningen har i samverkan med området utbildning
och utveckling utarbetat ett förslag till policy.
BESLUTSUNDERLAG
Policy för externa evenemang.
DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen föreslår fullmäktige att anta policy för stöd och bidrag
till externa evenemang och projekt.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Thomas Andersson yrkar att landstingsstyrelsen senast vid sitt sammanträde den 7 - 8 juni fastställer
en strategi för stöd och bidrag till externa evenemang och projekt.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Fullmäktige föreslås anta av demokrati- och länsutvecklingsberedningen utarbetad policy för
landstingets stöd och bidrag till externa evenemang och projekt.
2. Senast vid styrelsens sammanträde den 7 - 8 juni ska styrelsen fastställa en strategi för landstingets
stöd och bidrag till externa evenemang och projekt.
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§ 258
Jämställdhetspolicy för förtroendevalda (LS 979/2002)
ÄRENDEBESKRIVNING
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen har av fullmäktige fått i uppdrag att följa fullmäktiges
handlingsplan för jämlikhet för förtroendevalda. Beredningen skall varje år lämna en rapport till
fullmäktige samt ge förslag på åtgärder utifrån resultatet av uppföljningen.
BESLUTSUNDERLAG
Rapport om jämlikhet för förtroendevalda 2006
Protokollsutdrag från Demokrati- och länsutvecklingsberedningens sammanträde 2006-11-09
DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
1. Demokrati- och länsutvecklingsberedningen föreslår fullmäktige att godkänna rapporten.
2. Beredningen föreslår fullmäktige att ge fullmäktiges presidium i uppgift att i samverkan med
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen ta fram en fördjupad analys med förslag på åtgärder.
Rapport och förslag skall vara klart till fullmäktige i oktober 2007.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt demokrati- och länsutvecklingsberedningens förslag.
§ 259
Information
Under förmiddagen informerades styrelsen om:
Metadonbehandling - information om behandlingsläge (Karin Strandberg Nöjd)
Utvecklingsplan för Jämtlands läns museum (Carina Ödlund)
Lägesrapport arbetstidslagen (Tommy Renström)
Lägesrapport arbetsvärdering (Tommy Renström
Medarbetarenkäten 2006-12-14 (Tommy Renström)
Genombrottsprojekt (Elisabeth Bångman, Britta Ahlin)
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§ 260
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året och önskar en God Jul.
Thomas Andersson, som slutar sitt uppdrag som landstingsråd, mottar blommor och framför sitt
tack för en lärorik tid med gott samarbete och givande diskussioner.
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