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§ 1 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. Ärende nr 6, budget för landstingets politiska organisation, utgår.
2. Som extra ärenden tas upp:
- Ändring i landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser
- Initiativärende om att aktualisera frågan om ett Regionförbund i Jämtlands län
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 2 Information från utskotten
Personalpolitiska utskottet
Utskottet har behandlat och informerats om följande frågor vid sammanträdet den 7 januari:
- Omställningsarbetet (stående punkt)
- Lönerevsionen (har påbörjats och ska vara färdig i maj)
- AHA-enkäten (ska slutföras i juni - resultatet ska informeras på styrelsen)
Skolutskottet
Utskottet har informerats om travsport med anledning av att naturbruksgymnasiet är utbildningssamordnare för hästutbildningen. Vidare har informerats om Torstas utbildningar och internat samt
JiLU. Styrelsens roll som skolstyrelse har diskuterats.
Etiska utskottet och ekonomiutskottet har ännu inte haft några sammanträden i år.

§ 3 Landstingsdirektörens rapport
1. Nationell IT-strategi för vård och omsorg
Marit Nilsson informerar om mål, insatsområden och projekt i den nationella IT-strategin samt
redovisar vad som har hänt på nationell nivå. Avtal tecknades med Logica i augusti 2008 om Vården
på webben, som är en gemensam webbplats för båda nationell och lokal information om vård och
omsorg.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(22)

PROTOKOLL
Datum: 2009-01-28
Landstingsstyrelsen

2. Tillgängligheten inom vården är på samma nivå som vid förra mätningen i november.
2. Sjuktalen inom landstinget har sjunkit och är nu på femte plats i landet. Även ohälsotalen har
minskat något.

§ 4 Ansökan om bidrag till pollenrapportering i Jämtland,
säsongen 2009. Pollenprognoser riktade till pollenallergiker för
att öka möjligheten till egenvård (LS/1239/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Pollenlaboratoriet i Umeå har ansökt om bidrag för fortsatt drift av den etablerade pollenfällan i
Östersund. Beslut om tidigare finansiering med reserverade medel på 50 000 kronor från särskilda
miljöåtgärder (LS/1218/2007) avsåg drift år 2008. Ansökan för drift för år 2009 uppgår till 100 000
kronor.
Pollenmätningar sker idag i kustregionerna i Norrbottens, Västerbottens samt Västernorrlands län
och delfinansieras av respektive landsting.
I ett yttrande från specialistläkare Maria Håkansson framgår att pollenprognoser kan fylla en
funktion och kan ge viktig information i vissa fall men för flertalet av länets patienter är nyttan mer
tveksam.
Landstinget utför för närvarande en översyn av vilka aktiviteter som kan finansieras och genomföras
i en krympande ekonomisk ram. Betydelsen av fortsatt pollenrapportering kan där inte motiveras
utifrån befolkningsnyttoprincipen med hänsyn till landstingets ekonomiska läge.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan om bidrag från Pollenlaboratoriet, säsongen 2009
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget avstår från fortsatt finansiering för drift avseende pollenfälla samt pollenrapportering.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 5 Verksamhetsplan och budget för landstingens gemensamma
arbete med den Nationella IT-strategin för vård och omsorg
(LS/1440/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslöt vid sammanträde 2008-11-21 att godkänna
förslag till verksamhetsplan och budget 2009 för landstingens gemensamma arbete med realisering
av den Nationella IT-strategin för vård och omsorg. Vidare rekommenderas landstingen att var för
sig anta verksamhetsplan och budget 2009 samt att gemensamt genomföra beskrivna aktiviteter.
Landstingsfullmäktige beslöt §18/2007 att anta och tillämpa Nationell IT-strategi för vård och
omsorg (LS 475/2006). För att förverkliga strategin måste en rad IT-frågor hanteras och lösas
gemensamt på nationella nivå. Det sker genom samverkan i utvecklingsprojekt och med gemensam
finansiering. Kostnadsfördelning sker i förhållande till folkmängden och Jämtlands andel 1,38 %
motsvarar för 2009 3 152 tkr. I budget 2009 finns 3 000 tkr avsatta för detta ändamål.
BESLUTSUNDERLAG
SKL 08/0184 Styrelsens beslut nr 17 inkl Bilaga 1-3
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen antar verksamhetsplan och budget för landstingens gemensamma arbete med
den Nationella IT-strategin för vård och omsorg 2009.
2. Landstingsstyrelsen omdisponerar 3 000 tkr i budget 2009 från anslaget för Motsedda kostnader
till Landstingsdirektör med staber för Jämtlands andel av den gemensamma finansieringen av
verksamhetsplanen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 6 Anslutning till kommunikationssystemet Rakel (LS/11/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Det nya digitala kommunikationssystemet Rakel (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning)
kommer enligt planerna att bli driftsatt i Jämtland under andra kvartalet år 2010. Rakel som utvecklas, drivs och förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare av KrisbeJusterandes sign
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redskapsmyndigheten, KBM), är sedan en tid i drift i de södra delarna av landet. Därifrån finns goda
erfarenheter hos aktörer som ambulansverksamhet, polis, räddningstjänst och kriminalvård.
Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för en bred anslutning till Rakel. Beslut finns redan om att
polisen i Jämtland skall anslutas till Rakel, också övriga viktiga länsaktörer inom områdena räddning,
säkerhet och hälsa är intresserade av att ansluta sig.
Ambulansverksamhetens i Jämtlands läns landsting nuvarande kommunikationssystem går snart inte
längre att underhålla och återinvesteringsbehovet är stort. Från ambulansverksamheten och från
enheten för krisberedskap görs bedömningen att Rakel är ett både funktionellt och kostnadsmässigt
bättre alternativ än nuvarande kommunikationslösning.
För närvarande finns möjlighet att hos MSB ansöka om bidrag för kompetensstöd för anslutning till
Rakel. Stöd kan fås för såväl verksamhetsanalys som införande och implementering. En förutsättning för att bidrag ska kunna beviljas är att det finns ett politiskt beslut om anslutning till Rakel.
Kostnaderna för införande av systemet tas in i landstingsplan 2010-12.
BESLUTSUNDERLAG
PM ”Anslutning till Rakelsystemet” från sekretariatet 2009-01-09
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Jämtlands läns landsting ansluter sig till Rakel under förutsättning att de preliminära funktionella
och ekonomiska fördelarna visar sig finnas också efter mera detaljerade analyser i anslutningsprojektet.
2. Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att
– ta fram projektplan och övrigt underlag för ansökan till KBM/MSB om bidrag för kompetensstöd
för Rakelanslutning,
– utforma, bemanna och starta ett projekt för att förbereda så att Jämtlands läns landsting kan ansluta till Rakel senast år 2011.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 7 Ideella föreningen för Bildande av Region Mittsverige: Förslag
på två revisorskandidater och två ersättare för tiden t o m 201012-31 (LS/1/2009)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Revisorer
Mona Nyberg (s)
Jöns Broström (m)
Revisorsersättare
Gustav Onilsgård (v)
Inga-Lis Sjöberg Bromée (c)

§ 8 Inkommet medborgarförslag från Ulla Norin, Östersund om
parkeringsproblem för patienter med egen bil (LS/1395/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Ulla Norin har lämnat in ett medborgarförslag om fri parkering för patienter som behandlas med
cytostatika. Fullmäktige har vid sitt sammanträde i december gett landstingstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett förslag på svar. Medborgarförslaget ska behandlas senast vid fullmäktige i juni.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Ulla Norin om fri parkering för patienter som behandlas med cytostatika.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sitt sammanträde den 3 juni ta
fram ett förslag på svar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 9 Inkommet medborgarförslag från Christer Berkö, Frösön om
att lösa sjukvårds-/tandvårdsfrikort utan registreringar i högkostnadskort (LS/1482/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Christer Berkö har lämnat in ett medborgarförslag om att lösa sjukvårds-/tandvårdsfrikort utan
registrering i högkostnadskort. Fullmäktige har vid sitt sammanträde i december gett landstingstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på svar. Medborgarförslaget ska behandlas senast vid
fullmäktige i april.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Christer Berkö om att lösa sjukvårds-/tandvårdsfrikort utan registrering i
högkostnadskort
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sitt sammanträde den 1 april ta
fram ett förslag på svar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 10 Inkommet medborgarförslag från Britt- Mare Norman och
Maj-Britt Fröhlander, Backe om behovet av ambulanssjukvård i
Backe (LS/1475/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Britt-Marie Norman och Maj-Britt Fröhlander har lämnat in ett medborgarförslag om behovet av
ambulanssjukvård i Backe. Fullmäktige har vid sitt sammanträde i december gett landstingstyrelsen i
uppdrag att ta fram ett förslag på svar. Medborgarförslaget ska behandlas senast vid fullmäktige i
april.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Britt-Marie Norman och Maj-Britt Fröhlander, Backe om behovet av
ambulanssjukvård i Backe
Justerandes sign
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sitt sammanträde den 1 april ta
fram ett förslag på svar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 11 Begäran om förlängd tid för besvarande av motion från
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c) om ett GMO-fritt Jämtlands län
(LS/630/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c) har i en motion till landstingsfullmäktige yrkat att landstingsfullmäktige ställer sig bakom kravet att utropa Jämtlands län till en GMO-fri zon med följande mål:
- Ett Jämtlands län där inga genetiskt modifierade grödor odlas vare sig på åkrarna, i trädgårdslanden, i skogen eller i fältförsök. Ett län där ingen mat produceras med hjälp av genetiskt
modifierade grödor och där ingen genmodifierad mat återfinns i våra butiker.
- att landstingsfullmäktige tar beslut om att i sina upphandlingsregler kräva att de livsmedel som ska
köpas in, inte ska bygga på genetiskt modifierade grödor.
- att landstinget skriver in en målsättning att inom gränser för Jämtlands läns landsting ska inga
kommersiella odlingar eller fältförsök med GMO förekomma.
Landstingsfullmäktige har 2008-06-23 gett beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur i uppdrag
att utreda ärendet för behandling i fullmäktige senast i februari 2009.
Beredningen har lämnat ett förslag på svar till fullmäktige.
Landstingsstyrelsen behöver mer tid på sig för att analysera konsekvenserna av beredningens förslag.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c) om ett GMO-fritt Jämtlands län
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen begär hos fullmäktige att ärendet får behandlas i april 2009 istället för i februari
2009.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 12 Yttrande över överklagande av Jämtlands läns landstingsfullmäktiges beslut 2008- 11-05, § 197 (LS/1139/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Länsrätten har förelagt Jämtlands läns landsting att svara i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsfullmäktiges beslut 2008-11-05, § 197 om ideell förening för bildande av
region MittSverige.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom ledningsstab sekretariat.
BESLUTSUNDERLAG
Överklagande 2008-11-23
Förslag till yttrande 2009-01-08
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget yttrar sig enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 13 Ändring i landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser
(LS/72/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen antog delegationsbestämmelser 2006-12-18, § 242. Av bestämmelserna framgår
att frågan om lönesättning för landstingsdirektören inte reglerats varför frågan ankommer på
styrelsen. Lönesättning för landstingsdirektör sker dels i samband med tillsättning och dels vid årlig
löneöversyn enligt avtal. Lön för landstingsdirektören är opraktisk att hantera av styrelsen som
helhet och bör därför delegeras till landstingsstyrelsens ordförande att besluta om efter samråd med
landstingsstyrelsens andre vice ordförande.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
En ny bestämmelse med följande innehåll införs i landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser
under avsnitt 2.5 Landstingsstyrelsens ordförande:
”Att efter samråd med andre vice ordföranden vid årlig löneöversyn besluta om lön för landstingsdirektören”.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 14 Initiativärende från Marianne Larm-Svensson (c), Gunnar
Engnér (m), Finn Cromberger (fp) och Lars-Olof Eliasson (kd) om
att aktualisera frågan om ett regionförbund i Jämtlands län
(LS 124/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Marianne Larm-Svensson (c), Gunnar Engnér (m), Finn Cromberger (fp) och Lars-Olof Eliasson
(kd) har till landstingsstyrelsen inlämnat ett initiativärende med följande lydelse:
”Partiledarna i Allians för Sverige har den 28 januari 2009 meddelat att frågan om regionbildning i
Norra Sverige kommer att dröja till efter valet 2010. Detta innebär att den ansökan som Jämtlands
läns landsting har lämnat in tillsammans med Ånge och Sundsvalls kommuner om att få bilda
Region MittSverige inte kommer att avgöras för ett genomförande från år 2010. Med anledning av
detta föreslår Alliansen i Jämtlands läns landsting, Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och
Justerandes sign
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Kristdemokraterna, att landstinget aktualiserar frågan om att bilda ett Regionförbund för Jämtlands
län tillsammans med länets kommuner enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.
Förutsättningarna för ett förbund bör skyndsamt utredas och en ansökan förberedas.
Kommunala samverkansorgan ger regionerna möjligheten att ta över statliga befogenheter inom
regional utveckling och infrastrukturplanering. Detta är för vår region mycket viktiga frågor och vi
anser att den regionala politiska nivån bör ha ansvar för detta fullt ut och att detta även kan ge oss
bättre kunskap och erfarenhet inför de kommande förändringarna i Sveriges regionbildning.”
Marianne Larm-Svensson yrkar att förutsättningarna för ett förbund skyndsamt utreds och att en
ansökan förbereds.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Uppdrag till landstingsdirektören att bereda ärendet.

§ 15 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen
(LS/10/2009)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
(LS/9/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsdirektörens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2006-12-18, § 42, ska beslut
som fattas efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(22)

PROTOKOLL
Datum: 2009-01-28
Landstingsstyrelsen

Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 17 Komplement ägardirektiv 2009, ALMI Mitt AB (LS/873/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige fastställde ägardirektiv för ALMI Företagspartner Mitt AB den 24 september
2008, § 166. På grund av den finanskris och lågkonjunktur som uppstått under hösten 2008, som har
medfört svårigheter för små och medelstora företag att finansiera sin verksamhet på kreditmarknaden, föreslås ett komplement till de fastställda ägardirektiven.
Mot bakgrund av situationen på kreditmarknaden ska bolaget kunna verka för att tillgodose behovet
av marknadskompletterande finansiering för de företag som kan finansieras av bolaget. Detta för att
förstärka och utöka utlåningen till dessa. Bolaget ska även eftersträva ökad utlåning till kategorin
medelstora företag och även kunna erbjuda större lånevolymer. För att utöka utlåningen ska bolaget
samarbeta med kommersiella aktörer. Om synnerliga skäl föreligger ska bolaget under rådande
omständigheter, efter samråd med kommersiell aktör, fullt ut kunna tillgodose ett företags
finansieringsbehov, förutsatt att företaget har goda framtidsutsikter.
Med anledning av detta komplement kan bolaget lägga ökade resurser på finansieringsverksamheten.
Detta ska i första hand ske genom en omfördelning av resurser inom bolaget. I andra hand genom
att ta i anspråk eventuellt fritt eget kapital som överstiger kostnaden för 3 månaders drift. I tredje
hand kan resurstillskott i form av ägartillskott komma ifråga, vilket hanteras i särskild ordning.
Bland koncerngemensamma mål i de för 2009 fastställda ägardirektiven sägs i ett av de
finansiella/ekonomiska målen att ”bolagen har ett eget kapital utöver ägarkapitalet som motsvarar
minst tre månaders driftskostnader (exkl. projektkostnader). Målet för 2009 är ett belopp motsvarande tre månaders drift. Om kapitalet överstiger detta ska en plan tas fram för hur dessa medel
långsiktigt kan användas inom ramen för Bolagets kärnverksamhet.” (jmf förslag ovan om användning av resurser).
I ägardirektiven finns även ett avsnitt som är specifikt Almi Mitt. Det finns inga planer på att
omfördela dessa medel.
BESLUTSUNDERLAG
Komplement till ägardirektiv 2009 för Almi Mitt AB
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2009-01-28
Landstingsstyrelsen

Kompletteringen av tidigare fastställda ägardirektiv för år 2009 fastställs.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 18 Översyn av Policy för fastighets- och lokalförsörjning
(LS/414/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag att se över
landstingets policy för fastighet och lokalförsörjning. Ärendet ska hanteras av fullmäktige i
februari 2009. Beredningen har med sakstöd av ledningsstab avtal tagit fram ett förslag till beslut.
Beredningen har funnit att policyn kan, med redaktionella förändringar, fortsätta att gälla.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag fastighetspolicy Demokrati och länsutvecklingsberedningen 2008-12-18 §117
Jämtlands läns landstings policy för fastighets och lokalförsörjning
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH
LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för fastighets- och lokalförsörjning ska med redaktionella förändringar fortsätta att gälla
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsens tillstyrker beredningens förslag
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2009-01-28
Landstingsstyrelsen

§ 19 Planerad nysatsning vid Fiskeriförsöksstationen i Kälarne
(LS/1287/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
En utredning för att se över Fiskeriförsöksstationens utvecklingspotential och möjligheterna till ett
nytt huvudmannaskap har genomförts. Detta eftersom Fiskeriverket (nuvarande huvudman) i
framtiden endast kommer att arbeta med rådgivande, stödjande verksamhet, ingen operativ
verksamhet.
Med hänsyn tagen till de behov som vattenbruksnäringen och turistnäringen ger uttryck för förordar
utredaren att anläggningen i Kälarne drivs vidare som försöksstation och avelsanläggning. De
potentiella framtida verksamhetsområden som intressenterna efterfrågar är arbete med fiskavel ur
odlings- och bevarandesynpunkt, utveckling av nya arter för vattenbruk, odlingsteknik och
odlingsbiologi samt utveckling av kompetens- och utbildningscentrum för fiskodling och fiskevård i
Norrland.
Den potential som vattenbruket och rödingodlingen har i länet kan komma att skapa arbetstillfällen i
form av att det bildas nya fiskodlingsföretag men även på försöksstationen då rom produktionen
förväntas kunna bli upp mot 10 000 000 rom korn/år.
Det finns ett intresse och stora möjligheter, med de naturliga förutsättningar som finns, att utveckla
näringen i länet. Detta skulle kunna medföra positiv regional utveckling i de områden som normalt
har små möjligheter att konkurrera i andra sammanhang.
Ny huvudman för Kälarne Fiskeriförsöksstation, fr o m 2009, föreslås bli ett bolag med särskild
vinstutdelningsbegränsning (svb). För ett bolag med särskild vinstutdelning gäller bl.a. begränsad
utdelningsrätt, vinstmedel blir kvar i bolaget och rösträtt utifrån ägarandel.
Det nya bolaget föreslås ha följande ägare:
– Näringen (Fiskodlare i Norr, ekonomisk förening/ under bildande) 40 %
– SLU Holding AB
20 %
– Jämtlands läns landsting
20 %
– Bräcke kommun
20 %
Aktiekapitalet föreslås totalt uppgå till 600 tkr.
Underlag för slutlig bedömning
Enligt Kommunallagen 2 kap.7 § får landstinget driva näringsverksamhet om den drivs utan
vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i
kommunen eller landstinget. Enligt 2 kap 8 § får landstinget genomföra åtgärder för att allmänt
främja näringslivet i kommunen eller landstinget.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2009-01-28
Landstingsstyrelsen

Enligt framtagen resultatprognos för Kälarnebolagets de närmsta åren redovisas underskott, under
inkörningstiden, med 3,4 mkr 2009, 2,5 mkr 2010, 2,4 mkr 2011 och 1,3 mkr 2012.
Fiskeriverket har lämnat en avsiktsförklaring där man åtar sig att i samband med övergången, via
separata avtal och beslut finansiera fastighetsövertagandet och efter ansökan från bolaget bidra till
verksamheten under 2009 och 2010 med ett totalt belopp motsvarande summan av de beräknade
underskotten för dessa två år. Utöver detta avser Fiskeriverket att medverka till finansiering av den
verksamhet som är planerad för perioden 2011-2012.
Eftersom bolagsbildningen tidigast kan genomföras i maj 2009 kommer Fiskeriverket att under
våren 2009 genomföra den nödvändiga investeringen ”Kallt vatten”.
Det kommunala ändamålet med verksamheten är att främja regional utveckling i regionen och
kommunen genom att bedriva fiskavel och förse näringen med rom från avelsarbetet, bedriva
tillämpad forskning inom avel, foderutveckling och fiskodlingsteknik.
Landstinget kan även komma att stödja den planerade utbildningen i vattenbruk som planeras ha
försöksstationen i Kälarne och Jämtlands institut för landsbygdsutveckling (JiLU) som bas för sin
verksamhet.
BESLUTSUNDERLAG
Planerad verksamhet vid Fiskeriförsöksstationen i Kälarne (081022)
Fiskeriförsöksstationen i Kälarne 2008-10-24
Resultatprognos Kälarnebolaget
Avsiktsförklaring
Bolagsordning
Aktieägaravtal
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget går in som ägare med 20 % (aktiekapital 120 tkr) under förutsättning att Bräcke
kommun fattar motsvarande beslut och att Fiskeriverket lämnar täckning för underskott de fyra
första åren enligt avsiktsförklaring.
2. En utvärdering av landstingets engagemang i bolaget för bedömning av fortsatt engagemang ska
göras under år 2012.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2009-01-28
Landstingsstyrelsen

PROTOKOLLSANTECKNING
Ordföranden antecknar till protokollet:
”Landstinget är inte berett att gå in med någon form av underskottstäckning eller projektstöd i
övrigt till verksamheten”.

§ 20 Ändring av arbetsordning för landstingsfullmäktige
(LS/1526/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2008-11-10 beslöts att landstingsstyrelsens 3: vice ordförande, Anna Hildebrand, som inte är ledamot i fullmäktige, skulle ha rätt att yttra sig vid fullmäktigesammanträdet.
Enligt 5 kap 21 § kommunallagen får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt
att delta i överläggningarna men inte i besluten. Med hänsyn till att Anna Hildebrand är ledamot i
landstingsstyrelsen, bör frågan regleras i fullmäktiges arbetsordning.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
I 9 § 5. arbetsordningen för landstingsfullmäktige införs ett nytt tredje stycke med följande bestämmelse:
”Ledamöter i landstingsstyrelsen får delta i överläggningarna men inte i besluten även om de inte är
ledamöter i fullmäktige.”
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2009-01-28
Landstingsstyrelsen

§ 21 Motion från Christer Siwertsson (m) om gränsöverskridande
hälso- och sjukvård (Västra Härjedalen - R (LS/411/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid landstingsfullmäktige 2007-11-27--28, § 216, fick beredningen för vård- och rehabilitering i
uppdrag att i anslutning till primärvårdsöversynen utreda möjligt samarbete med gränsöverskridande
hälso- och sjukvård avseende både läns- och riksgräns. En del av uppdraget har överlämnats till
styrelsen (§ 106) och fullmäktige (§ 105) i juni 2008. Den avslutande delen av uppdraget avser
fördjupning angående specialistsjukvårdsbehoven för befolkningen i Funäsdalsområdet och vad
Norge kan erbjuda, samt om resultatet av fördjupningen är intressant ska beredningen analysera om
det resultatet också är tillämpligt för specialistsjukvårdsbehoven i Frostviken-området.
Beredningen har med sakstöd från ledningsstab utveckling tagit fram en utredning.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Christer Siwertsson om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (Västra Härjedalen Röros)
Protokollsutdrag om motion om gränsöverskridande beredningen för vård och rehabilitering 200812-16 §105
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Beredningen för vård och rehabilitering föreslår landstingsstyrelsen
Ge uppdrag till specialistvårdsverksamheterna att undersöka möjligheter att snabbt upprätta
enskilda vårdavtal med Norge för enskilda patienter med upprepat behov av vård en gång per
månad eller tätare.
Beredningen för vård och rehabilitering föreslår landstingsfullmäktige
Slutrapporten om gränsöverskridande hälso- och sjukvård noteras till protokollet.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Gunnar Engnér yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2009-01-28
Landstingsstyrelsen

PROPOSI TION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Gunnar Engnérs yrkande och
finner beredningens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Gunnar Engnér, Lise Hjemgaard-Svensson, Marianne Larm-Svensson,
Thomas Andersson, Bernt Söderman och Finn Cromberger till förmån för Gunnar Engnérs
yrkande.

§ 22 Motion från Margareta Gladh (m), om psykosociala enhetens
uppdrag och resurstilldelning i Härjedalen (LS/500/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Margareta Gladh (m) har till landstingsfullmäktige lämnat in en motion om psykosociala enheten i
Härjedalen. I motionen yrkas att landstinget
1. Genomför en grundläggande genomlysning av den psykosociala enheten i Härjedalen med
avseende på uppdrag, vårdbehov, bemanning och relation till den specialiserade vården
2. Det vidtas nödvändiga åtgärder för att skapa balans mellan enhetens uppdrag och resurstilldelningen till enheten.
Beredningen för vård och rehabilitering har med sakstöd av Samordnaren av
Psykosociala resurser tagit fram förslag på svar.
Beredningen anser att landstinget bör utföra en grundläggande genomlysning av den psykosociala
enheten inte bara i Härjedalen utan i hela länet. Man vill invänta slutrapporten angående de
psykosociala resursernas uppdrag i primärvården för att ta del av de åtgärder som där föreslås.
Därefter önskar beredningen att återuppta frågan om huruvida det föreligger balans mellan de
psykosociala enheternas uppdrag och resurstilldelning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2009-01-28
Landstingsstyrelsen

BESLUTSUNDERLAG
Motion från Margareta Gladh (m), om psykosociala enhetens uppdrag och resurstilldelning i
Härjedalen
Protokollsutdrag om motion om psykosocial enheter beredningen för vård och rehabilitering 200812-16 §104
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till att utredningen om de psykosociala enheterna pågår.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Lise Hjemgaard-Svensson yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Lise Hjemgaard-Svenssons yrkande
och finner beredningens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Lise Hjemgaard-Svensson, Gunnar Engnér , Marianne Larm-Svensson,
Thomas Andersson, Bernt Söderman och Finn Cromberger till förmån för Lise HjemgaardSvenssons yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2009-01-28
Landstingsstyrelsen

§ 23 Motion från Marianne Larm-Svensson (c), Christer Siwertsson (m), Finn Cromberger (fp) och Lars- Olof Eliasson (kd) om att
låta Landstingsbostäder AB bli en aktiv aktör på bostadsmarknaden (LS/631/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har fått i uppdrag av fullmäktige att ta fram förslag på
svar till motion från Allians för Jämtlands län om att låta Landstingsbostäder AB bli en aktiv aktör
på bostadsmarkanden. I motionen föreslås en utredning om förutsättningarna för nybyggnad
respektive avyttringar av bostadsfastigheter. Beredningen har med sakstöd från ledningsstab regional
utveckling tagit fram ett förslag till beslut.
Landstingsbostäders lägenheter är av stort värde vid rekrytering av svårrekryterad personal där
möjligheten att erbjuda lägenhet i flera fall varit av avgörande betydelse. Landstingsbostäder AB gör
bedömningen att vid en försäljning av ca 100 lägenheter i Mariedal får bolaget ca 40 nya lägenheter
vid en byggnation norr om Östersunds sjukhus. Detta beroende på att byggkostnaden är så mycket
högre idag. Av dessa anledningar finns inte några skäl att göra en utredning enligt motionärens
önskemål.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag motion Landstingsbostäder beredningen för demokrati och
länsutveckling 2008-12-18, §118
Motion från Allians för Jämtlands län om Låt Landstingsbostäder AB bli en aktiv
aktör på bostadsmarkanden.
FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH
LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige.
Motionen avslås.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Marianne Larm-Svensson yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Marianne Larm-Svenssons yrkande
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(22)

PROTOKOLL
Datum: 2009-01-28
Landstingsstyrelsen

och finner beredningens förslag antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Bernt Söderman, Lise
Hjemgaard-Svensson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för Marianne LarmSvenssons yrkande.

§ 24 Information
1. Omställningsarbete och budgetdialog (Presentationer av respektive verksamhetsområde)
2. Information om fiskeriförsöksstationen i Kälarne (Jan Rönngren)
3. Landstingets finansförvaltning - en uppföljning av revision (Lena Medin)
4. Studiebesök på Kirurgen (Ewa Lundgren m fl)

Justerandes sign
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