Sammanträdesprotokoll
LANDSTINGSSTYRELSEN

Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagande

1 (3)

2006-12-14

Landstingssalen, Borgen, Frösön den 14 december 2006 kl 11.00 - 11.15
Robert Uitto
Harriet Jorderud
Mona Nyberg
Bengt Bergqvist
Karin Paulsson
Thomas Andersson
Inger Jonsson
Bernt Söderman

Monalisa Norrman
Jan-Olof Andersson
Jan-Olof Dahlin
Bo Danielsson
Finn Cromberger
Marianne Larm Svensson
Lars-Olof Eliasson

för Börje Lundin
för Börje Frisk
ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare

Jan Rönngren
Göran Rydqvist
Åsa Norlin

Utses att justera

Thomas Andersson

Justeringens plats och
tid

2006-12-14

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Jan Rönngren

Ordförande
Robert Uitto
Justerande
Thomas Andersson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-12-14
Organ
Jämtlands läns landstingsstyrelse 2006-12-14
Datum för anslags uppsättande
2006-12-14
Förvaringsplats för protokollet

Landstinget, Fritzhemsgatan 1, Frösön
Underskrift
Åsa Norlin

Datum för anslags nedtagande
2007-01-04

236 - 237

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

LANDSTINGSSTYRELSEN

2006-12-14

2 (3)

§ 236
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.
§ 237
Ändring av ekonomiutskott i landstingsstyrelsens reglemente (LS 1111/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige antog i juni 2006 nytt reglemente för landstingsstyrelsen. En av nyheterna är
att styrelsen inom sig skall utse ett ekonomiutskott med uppgift att bereda ärendet landstingsplanen
inför beslut (förslag till fullmäktige) av landstingsstyrelsen samt att följa den långsiktigt ekonomiska
utvecklingen. Ekonomiutskottet skall ha 4 ledamöter varav ordförande och vice ordförande skall
vara styrelsens ordförande respektive 2:e vice ordförande.
I samband med nomineringsarbetet har det konstaterats att, trots att det finns reglerat att mer än
hälften av ledamöterna ska vara närvarande vid utskottets handläggning av ett ärende,
konstruktionen med fyra ledamöter kan leda till onödiga problem om någon är frånvarande.
Med hänsyn till detta föreslås att antalet ledamöter ändras så ordinarie ledamöter bestäms till tre
varav ordförande och vice ordförande skall vara styrelsens ordförande respektive 2:e vice ordförande.
Därutöver utses tre ersättare.
Reglementet ges också ett tillägg som reglerar hur ärendena ska avgöras samt regler om justering av
protokoll.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 2006-12-12; Ändring ang ekonomiutskott i landstingsstyrelsens reglemente
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG
Ändring av landstingsstyrelsens reglemente § 15 ekonomiskt utskott:
1. Antalet ledamöter i ekonomiutskottet ska vara tre ordinarie och tre ersättare.
2. Beträffande hur ärendena avgörs och justering av protokoll gäller i tillämpliga delar vad som är
föreskrivet för landstingsstyrelsen.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt ordförandens förslag.
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