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2006-04-24--25

Samlingssalen, landstingshuset, Frösön den 24 april 2006 kl 8.00 - 8.30 samt den 25
april 2006 kl 7.45 - 8.00
Robert Uitto
Harriet Jorderud (25 april)
Mona Nyberg (25 april)
Bengt Bergqvist
Karin Paulsson (24 april)
Thomas Andersson
Inger Jonsson
Bernt Söderman, (25 april)

Nina Fållbäck-Svenson
Monalisa Norrman
(25 april)
Börje Frisk
Jan-Olof Dahlin
Harriet Svaleryd
Marianne Larm-Svenson
Lars-Olof Eliasson

för Mona Nyberg (24 april)
för Karin Paulsson (25 april)
för Bernt Söderman (24 april)
ej tjänstgörande ersättare

Karin Strandberg Nöjd
Göran Rydqvist
Jan Rönngren
Åsa Norlin
Jonas Törngren (24 april)

Utses att justera

Thomas Andersson

Justeringens plats och
tid

2006-04-25

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Jan Rönngren

Ordförande
Robert Uitto
Justerande
Thomas Andersson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-04-25
Organ
Jämtlands läns landstingsstyrelse 2006-04-24--25
Datum för anslags uppsättande
2006-04-25
Förvaringsplats för protokollet

Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön
Underskrift
Åsa Norlin

Datum för anslags nedtagande
2006-05-16
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§ 79
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
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
§ 80
Förklaring till revisionsanmärkning (LS 524/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har i sin berättelse för år 2005 riktat anmärkning, jämlikt 9 kap 17 §
Kommunallagen, mot landstingsstyrelsen med anledning av i berättelsen beskrivna bristerna i
styrelsens beredningen och beslutsfattande och dels den enligt revisorernas mening bristande
uppsikten över samt styrningen och kontrollen av landstingets verksamhet.
Landstingsstyrelsen har genom sin förvaltnings försorg utarbetat en promemoria med förklaring
enligt kommunallagen 5 kap 31 § och 14 § i arbetsordningen för landstingsfullmäktige.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingets revisorers revisionsberättelse för år 2005
Tjänstepromemoria med förklaring till landstingets revisorers kritik
AJOURNERING
Landstingsstyrelsen ajournerar sig kl 8.30 för att åter sammanträda den 25 april kl 7.45.
Styrelsens ledamöter bereds möjlighet att till styrelsens ordförande lämna synpunkter på
promemorian.
25 april
Efter styrelsens synpunkter görs vissa ändringar i tjänstepromemorian.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen överlämnar utarbetad promemoria till landstingsfullmäktige.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Jan-Olof Dahlin lämnar en reservation med följande lydelse:
Undertecknad reserverar sig mot beslutet i ärendet Förklaring till anmärkningar i revisionsberättelsen 2005. Detta omfattande ärende har hastats fram och stämmer heller inte i alla delar med
min verklighetsbild. Framförallt inte vad gäller tömning och försäljning av landstingets kansli som
borde ha hanterats politiskt i ett betydligt tidigare skede. Flera av anmärkningarna är befogade och
föranledda av bristande politiskt ledarskap.
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