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§ 88 Fastställande av föredragningslista
ÄRENDEBESKRIVNING
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 ärende tas upp:
Yttrande över betänkande av företagsfinansieringsutredningen: Innovationer och företagande Sveriges framtid
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 89 Information från utskotten
Etiska utskottet
Utskottet har haft besök av Per Carlsson från Prioriteringscentrum i Linköping, som presenterade
ett förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården. Utskottet
informerade honom om landstingets omställningsarbete.
Personalpolitiska utskottet
Omställningsarbetet (tas upp på varje sammanträde). Varsel är lagda för 115 personer inom
landstinget. Arbetsförmedlingen är vidtalad
Balans och obalans inom olika yrkeskategorier
Inventering av ST-läkare har lagts ut till verksamhetsområdena
58% av AT-läkarna stannar kvar i länet - fler behövs
Svårt att klara 2009 utan bemanningsföretag
Information och diskussion om hälsoval för Jämtlands läns landsting
Förtydligande av parkeringsreglemente. (Avgifter ska alltid tas ut)
Ansökan från Kommunförbundet gällande finansiering av Vård- och omsorgscollege har
inkommit
Fler sökande till Omvårdnadsprogrammet inför höstterminen 2009
Ekonomiutskottet
Genomgång av investeringar
Det ekonomiska läget i landstinget och kommunerna - skatteunderlaget
Uppdrag till verksamhetsområdena 2009
Justerandes sign
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Internräntan - förslag till ändring
Landstingsplanen

§ 90 Landstingsdirektörens rapport
Beslut har tagits om att fr o m 2009-09-01 ta bort ersättningen på 200 kr per natt för
vårdpersonal.
Smittskyddssjuksköterskan Maria Omberg redovisar det aktuella läget beträffande spridningen
av den nya influensan H1N1 (f d svininfluensan).
Nya regler för säkerhet gäller i Landstingshuset. Alla gäster ska anmäla sitt namn i receptionen
och få en gästbricka.
Karin Jonsson redovisar det ekonomiska läget efter mars månad 2009. Resultatet visar - 66 mkr
mot budget.

§ 91 Svar på remiss om Regional energi- och klimatstrategi för Jämtlands län
(LS/975/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Förslag till energi- och klimatstrategi för Jämtlands län har utarbetats av Länsstyrelsen i Jämtlands län. I arbetet med energi- och klimatstrategin har ett stort antal regionala aktörer medverkat. Jämtlands läns landsting har aktivt deltagit i den referensgrupp som knutits till detta
arbete. Förutom detta har Rådet för regional utveckling fortlöpande hållits informerad.
Strategin anger en visionen 2020 där energianvändningen i länet är effektiv och länets potential
att bidra med förnyelsebar energi tas tillvara fullt ut och leder till minskad klimatpåverkan,
långsiktig och säker tillgång till energi samt hälsosam miljö. Alla åtgärder bidrar sammantaget till
ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt uthålligt samhälle.
BESLUTSUNDERLAG
Energi- och klimatstrategi för Jämtlands län.
Remissvar energi- och klimatstrategi
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Remissvar avges till Länsstyrelsen enligt upprättat förslag.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 92 Svar på förslag till revidering av Regional utvecklingsstrategi för
Jämtlands län (LS/102/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
En regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län (RUS) antogs av Länsstyrelsen och Rådet
för regional utveckling våren 2006. RUS är tänkt att fungera som ett samlat dokument för
länets utveckling i ett brett perspektiv. Det är nu på förslag att två delar i RUS ska revideras.
Den ena delen är avsnittet om kompetens- och kunskapsutveckling samt utvecklingsområde
energi och klimat.
Avsnittet Kompetens- och kunskapsutveckling föreslås revideras och i den reviderade
texten lyfts frågan om den framtida arbetskraftsförsörjningen fram på ett tydligare sätt än i
nuvarande text. Avsnittet byter namn till Rekrytering och kompetens och den föreslagna
texten blir en bra uppdatering.
Avsnittet energi och klimat har som övergripande mål; en säker, uthållig och hållbar energiförsörjning för länets företag och hushåll. Dessutom att Jämtlands län bidrar till att begränsa
klimatpåverkan samt att energi och klimatfrågorna skapar sysselsättning i länet.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till reviderad text i RUS - område Kompetens och kunskapsutveckling samt energi
och klimat
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Remissvar avges till Länsstyrelsen enligt upprättat förslag.
YRKANDE
Anna Hildebrand yrkar följande ändringar:
1. Under rubriken Fler i arbete stryks sista meningen i första stycket Det är en viktig
uppgift att
2. Under rubriken Ungdomars vuxenblivande och plats i den regionala utvecklingen ska
sista meningen i första stycket kortas ner så att meningen får följande lydelse: Det krävs ett
strategiskt arbete med utvecklade metoder om man ska kunna lyssna in de ungas röster.
3. Under rubriken Länets arbetskraftsförsörjning behöver invandrare och dess kompetens
ska första meningen i andra stycket lyftas upp så att den ligger först i första stycket.
Justerandes sign
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PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands ändringsyrkande och finner yrkandet
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Remissvar avges till Länsstyrelsen enligt upprättat förslag med ovan antagna ändringar.

§ 93 Svar på remiss: Delbetänkandet Några förslag för att stärka patientens
ställning (SOU 2008:127) (LS/116/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över delbetänkandet av utredningen om
patientens rätt "Patientens rätt - några förslag för att stärka patientens ställning SOU 2008:127.
Utredningen om patientens rätt lämnar i detta delbetänkande flera förslag för att stärka patientens
ställning. Utredningen föreslår bland annat följande:
- En lagreglering av vårdgarantin. Utredningen förordar att den yttre tidsgränsen för vårdgarantin
innebär att alla som behöver ska få del av beslutad vårdinsats, alltså t.ex. att behandling ska påbörjas
inom 120 dagar och att en bedömning om vård ska göras inom 30 dagar.
- En lagreglering där landsting åläggs att ge patienter individuellt anpassad information om
väntetider, valmöjligheter och innehållet i sin vårdgaranti.
- En lagändring med innebörden att hälso- och sjukvården ska tillvarata patientens möjligheter att
råda över valet av vårdgivare.
- En lagreglering där verksamhetschefen ges ansvaret att en fast vårdkontakt utses vid behov. Den
fasta vårdkontakten kan svara för kontinuitet, men kan också ha en stödjande funktion.
Remissvaret har sammanvägts utifrån synpunkter från verksamhetsområdescheferna inom
primärvård och specialiserad vård, vårdgarantihandläggare/väntetidssamordnare, utredare av
hälsoval Jämtland, omvårdnadsstrateg, chefläkare, landstingsjurist, patientnämndens kansli,
regionvårdshandläggare samt beredningen för vård och rehabilitering samt landstingsstyrelsen.
Jämtlands läns landsting anser att det i grunden är positivt att öka patienternas valfrihet och stärka
patienternas ställning inom hälso- och sjukvården, men förespråkar mjuk normgivning och
överenskommelser mellan regeringen och SKL framför lagstiftning.
BESLUTSUNDERLAG
Utarbetat förslag till remissvar
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Remissvar avges till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
YRKANDEN
Bo Danielsson yrkar följande tillägg på sid 3 i yttrandet, under rubriken Förstärkt informationskrav,
som läggs till efter fjärde meningen:
Särskilda insatser och lösningar krävs dessutom för personer med nedsatt autonomi, lässvaghet
eller personer som är beroende av tecken eller punktskrift, för att säkra individens rätt till förståelig
information.
Marianne Larm-Svensson, med instämmande av Thomas Andersson, Bernt Söderman, Christer
Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger, yrkar att styrelsen ska besluta att landstinget
ställer sig bakom och stödjer delbetänkandet samt avger ett svar med följande lydelse:
Det är viktigt att stärka patientens rätt i sjukvårdssystemet genom större möjlighet till inflytande,
kunskapshämtande och valfrihet. Därför ställer sig Jämtlands läns landsting bakom förslagen om:
Lagreglering av vårdgarantin och det fria vårdvalet
Förstärkt informationskrav
Fast vårdkontakt - vårdlots
Utvidgad rätt till förnyad medicinska bedömning - second opinion
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Marianne Larm-Svenssons
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Bo Danielssons ändringsyrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Remissvar avges till Socialdepartementet enligt upprättat förslag med ovan antagen ändring.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Bernt Söderman,
Christer Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för eget yrkande.
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§ 94 Svar på remiss: Betänkandet Patientsäkerhet - Vad har gjorts? Vad
behöver göras? (SOU 2008:117) (LS/147/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Socialdepartementet har gett Jämtlands läns landsting möjlighet att yttra sig över betänkande om
patientsäkerhet. Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras SOU 2008: 117.
BESLUTSUNDERLAG
Betänkande SOU 2008: 117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras?
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 95 Svar på remiss: Betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen (LS/289/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har i dialog med landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland arbetat fram yttrande över betänkandet (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram
och Kulturpolitikens arkitektur av kulturutredningen.
Jämtlands läns landsting ställer sig liksom övriga norrlandslandsting positivt till stora delar av
utredningen där den så kallade instrumentella synen på kultur ger ny möjlighet att se kulturen
som en positiv samhällskraft. Viktigt är att tillgodose en uppbyggd kulturell infrastruktur och ett
demokratiskt kulturutbud, tillgängligt över hela landet. Vikten av kontaktytor mellan civilsamhälle,
föreningsliv och folkbildning påtalas. Särskilda synpunkter har lämnats angående utveckling av
kreativa näringar, regional tillväxt och genomförande av portföljmodellen, där Jämtlands läns
landsting ställer sig positivt till att delta i tidiga försök till förhandling, som län eller som part i en
föreslagen region, Region MittSverige.
Landstinget uppmanar regeringen att till raden av goda förslag i kulturutredningen lägga dels en
skrivning som garanterar fortsatt utveckling av den kulturella infrastrukturen i hela landet och dels
en skrivning som gör att vi får kulturpolitiska målsättningar som är samstämmiga med de europeiska och helst placerar Sverige i framkanten av det europeiska kultursamarbetet.
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Ärendet har delgivits Kultur Z samt beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur som tillstyrker
tjänstemannaförslag till remissyttrande.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
Stiftelsen Jamtlis synpunkter
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Kulturdepartementet enligt utarbetat förslag.
YRKANDEN
Lena Bäckelin yrkar följande ändring under kap 12.5.1 där texten ska bytas ut mot följande text:
Landstinget stödjer i grunden utredningens förslag angående bidragen i portföljmodellen. Dock
avvisar vi förslaget att låta anslagen som fördelas av Folkbildningsrådet ingå i portföljen.
Kultur är ju trots allt bara en del av folkbildningspengarna, vilket gör att folkbildningen kommer att
få svårt att hävda sig i fördelningen.
Tydligheten i frågan måste utredas vidare för att också länsmuseerna och folkhögskolornas
situation ska tydliggöras i sammanhanget.
Ordföranden yrkar följande nya punkter under kap 18:1:
Skrivningen om att kulturpolitiken måste vara sådan att den bibehåller 1974 års inriktning om att
ge förutsättningar för alla i samhället att ta del av och delta i kulturlivet och att kulturpolitiken ska
bidra till att vara socialt utjämnande mellan olika grupper och individer i vårt samhälle.
Inte minst gentemot barn och unga. Det kommersiella samhället kan bidra till, inte minst ekonomisk utveckling av kulturen och dess förutsättningar, men idag behövs också motkrafter mot det
rent kommersiella utbudet och dess verkningar på vårt samhälle. Kulturpolitiken måste stötta de
fria utövarna i landet i form av kulturarbetare, teatergrupper och enskilda utövare vars arbete kan
utgöra starka motkrafter mot likriktning och förytligande.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Lena Bäckelins tilläggsyrkande och finner detta antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner detta antaget.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Yttrande avges till Kulturdepartementet enligt utarbetat förslag med ovan antagna tillägg.
RESERVATION
Mot Robert Uittos antagna tilläggssyrkande reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Thomas
Andersson, Bernt Söderman, Christer Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger.

§ 96 Svar på remiss: Betänkande från Museikoordinatorn (SOU 2009:15)
Kraftsamling - museisamverkan ger resultat (LS/379/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget ställer sig bakom remissvar från såväl Stiftelsen Jamtli som från Östersunds kommun,
där landstinget som en av huvudmännen, delar deras uppfattning att samordning inom museiområdet bör kunna byggas inom den befintliga organisationen för kulturarv.
Museipedagogik hör intimt samman med museernas egen verksamhet, varför ansvaret för samordning och utveckling bör ha museerna som bas. Landstinget avstyrker därför förslaget om att
inrätta en central samordningsfunktion. Effektivisering och samordning bör kunna åstadkommas
inom ramen för de regionala museernas ordinarie verksamhet.
BESLUTSUNDERLAG
Stiftelsen Jamtlis remissvar över betänkandet
Östersunds kommuns remissvar över betänkandet (dnr KU2009/272/KT)
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Kulturdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 97 Remiss: Betänkande av Företagsfinansieringsutredningen Innovationer
och företagande - Sveriges Framtid (SOU 2008:121) (LS 318/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har fått möjlighet att lämna remissvar på det statliga betänkandet Företagsfinansieringsutredningen Innovationer och företagande - Sveriges framtid.
Landstingsstyrelsen har vid sammanträde 2009-04-01 avgett yttrande över betänkandet.
Landstinget har därefter i samverkan med Region Västerbotten, Norrbottens läns landsting,
Landstinget Västernorrland samt Regionförbundet i Gävleborg utarbetat ett förslag till gemensamt
yttrande över betänkandet.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen antar och ställer sig bakom det gemensamma yttrandet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 98 Svar på revisorernas granskning av patientsäkerhet - förebyggande
arbete ( LS/175/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret har på landstingets revisorers uppdrag följt upp det förebyggande patientsäkerhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting. Granskningen är också en uppföljning av tidigare
granskning av avvikelsehantering som gjordes 2006.
Revisorerna har genomfört tio djupintervjuer och har fokuserat på förebyggande patientsäkerhetsarbete, arbete med avvikelser, händelseanalyser och ledningssystem. Utöver intervjuer har
kontakter tagits med systemansvarig för avvikelsesystemet, Socialstyrelsen och företrädare för ett
annat landsting.
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BESLUTSUNDERLAG
Revisorernas rapport Patientsäkerhet - förebyggande arbete (Revnr. 9/2009)
Svar på revisorernas granskning av patientsäkerhet
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat svar överlämnas till landstingets revisorer.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 99 Tillsättning av smittskyddsläkare - Inventering av tillsättningsförfarandet
av smittskyddsläkarna i landet (LS/258/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt smittskyddslagen (2004:168) skall smittskyddsläkaren utses av en sådan nämnd som avses i
10 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), hos oss landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen har
delegerat rätten att förordna smittskyddsläkare till landstingsdirektören. Socialstyrelsen har, med
hänsyn till regleringen i smittskyddslagen, ifrågasatt om landstingsstyrelsen kan delegera rätten att
fatta beslut om förordnande av smittskyddsläkare. För att undvika eventuella diskussioner om legaliteten bör förordnandet göras av landstingsstyrelsen.
Johan Wiström har, på delegation av landstingsdirektören, varit förordnad som smittskyddsläkare
från och med 2007-04-26. Nuvarande förordnande går ut 2009-12-31.
Jens Boman har, på delegation av landstingsdirektören, varit förordnad som smittskyddsläkare vid
Johan Wiströms frånvaro från och med 2007-04-26. Nuvarande förordnande går ut 2009-12-31.
Micael Widerström har, på delegation av landstingsdirektören, förordnats som smittskyddsläkare
vid Johan Wiströms frånvaro från och med 2009-01-01 till och med 2011-12-31.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Johan Wiström förordnas som smittskyddsläkare i Jämtlands läns landsting från och med 200704-26 till och med 2009-12-31.
2. Jens Boman förordnas som smittskyddsläkare i Jämtlands läns landsting vid Johan Wiströms
frånvaro från och med 2007-04-26 till och med 2008-12-31 och vid Johan Wiströms och Micael
Widerströms frånvaro från och med 2009-01-01 till och med 2009-12-31.
3. Micael Widerström förordnas som smittskyddsläkare i Jämtlands läns landsting vid Johan
Wiströms frånvaro från och med 2009-01-01 till och med 2011-12-31.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 100 Yttrande över överklagat beslut om valfrihetssystem (LS/288/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Länsrätten har förelagt Jämtlands läns landsting att svara i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen angående landstingsstyrelsens ordförandebeslut 2009-03-30 om valfrihetssystem i
primärvården.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom Ledningsstab sekretariat.
BESLUTSUNDERLAG
Överklagande 2009-04-06
Förslag till yttrande till Länsrätten
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstinget yttrar sig enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
PROTOKOLLSANTECKNING
Marianne Larm-Svensson, Bernt Söderman, Thomas Andersson, Christer Siwertsson, Gunnar
Engnér och Finn Cromberger antecknar till protokollet:
Landstingsstyrelsen hävdar i sitt yttrande att styrelsen inte kunde behandla ärendet vid ordinarie
sammanträde innan ändringarna i lagarna om läkarvårds- och sjukgymnastikersättningar trädde i
kraft. Vi anser att alternativet att påkalla ett extra ärende med styrelsen borde ha tillämpats. Då hade
ärendet kunna beredas och beslutas i vanlig, demokratisk ordning som styrelseärende.
Vi vidhåller uppfattningen att delegationsbeslutets innehåll är av så ingripande omfattning, inte
minst mot berörda privata vårdgivare, att ärendet borde ha handlagts som sedvanligt styrelseärende. Därigenom hade bl a kommunikation med berörda privata vårdgivare kunnat säkerställas i
demokratisk ordning. Vi vill tillägga att ärendet har ett sådant vårdpolitiskt innehåll, att det rätteligen borde ha underställts landstingsfullmäktige för beslut.
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§ 101 Inkommet medborgarförslag från Göran Carlsson, Aspås om hjälp till
självhjälp i glesbygd (LS/275/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog 2009-04-21, § 53, beslut om att till landstingsstyrelsen fördela Göran
Carlssons medborgarförslag om hjälp till självhjälp i glesbygd. Motionen ska behandlas senast vid
landstingsfullmäktige i november 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från G Carlsson om hjälp till självhjälp i glesbygd
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sitt sammanträde den 4
november ta fram ett förslag på svar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 102 Inkommen motion från Finn Cromberger (fp) om sekretessen och
tystnadsplikten i landstinget och annan offentlig verksamhet (LS/369/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog 2009-04-21, § 53, beslut om att till landstingsstyrelsen fördela Finn
Crombergers (FP) motion om sekretess och tystandsplikt inom landstinget och annan offentlig
verksamhet. Motionen ska behandlas senast vid landstingsfullmäktige i november 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från F Cromberger (FP) om sekretess och tystandsplikt i landstinget och annan offentlig
verksamhet
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sitt sammanträde den 4
november ta fram ett förslag på svar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 103 Inkommen motion från Finn Cromberger (fp) om att huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna (NP) i Jämtlands läns landsting om
möjligt överförs till Jämtlands gymnasium (LS/371/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige tog 2009-04-21, § 53, beslut om att till landstingsstyrelsen fördela Finn
Crombergers (FP) motion om att om möjligt överföra naturbruksutbildningarna i Jämtlands läns
landsting till Jämtlands gymnasium. Motionen ska behandlas senast vid landstingsfullmäktige i
november 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från F Cromberger (FP) om att huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna i
Jämtlands läns landsting om möjligt överförs till Jämtlands gymnasium
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sitt sammanträde den 4
november ta fram ett förslag på svar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 104 Inkommen motion från Gunnar Engnér (M) om sammanträdesplanering
inom landstinget (LS/532/2009)
Landstingsfullmäktige tog 2009-04-21, § 53, beslut om att till landstingsstyrelsen fördela Gunnar
Engnérs (M) motion om sammanträdesplaneringen inom landstinget. Motionen ska behandlas
senast vid landstingsfullmäktige i september 2009.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från G Engnér (M) om sammanträdesplaneringen inom landstinget.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktiges presidium tar fram ett underlag till svar. Styrelsen ska
senast vid sitt sammanträde den 25 augusti ta beslut om förslag på svar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 105 Anmälan av inkomna handlingar (LS/ 10/2009)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.

§ 106 Anmälan av delegationsbeslut (LS/9 2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsdirektörens delegationsordning fastställd av styrelsen 2006-12-18, § 42, ska 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
§ 107 Yttrande över motion till ungdomstinget om kollektivtrafik i Jämtlands
län (LS/251/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram
förslag till svar på motion från ungdomstinget. Motionärerna yrkar att man ska halvera priset på all
kollektivtrafik i Jämtland och sätta in fler bussar till glesbygden för att fler ska åka buss och därmed
minska koldioxidutsläppen.
Beredningen har med sakstöd av ledningsstab regional utveckling tagit fram ett förslag på svar.
Hälften av dagens kostnad för kollektivtrafik finansieras av samhället och resterande del med
trafikintäkter. En halvering av priset på all kollektivtrafik i Jämtland skulle innebära en kraftig
kostnadsökning för det offentliga. För landstingets del skulle det innebära en ökning med ca 30
mkr. I den ekonomiska situation som landstinget idag befinner sig finns det ingen möjlighet att
finansiera en sådan kostnadsökning. En halverad biljettkostnad ger inte garanterat ett fördubblat
resande.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2000-03-26, § 34
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FÖRSLAG FRÅN BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige.
Motionen avslås.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.

§ 108 Svar på ungdomstingsmotion Nr 2: Bort med väntetider på akutmottagningen (LS/253/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Till ungdomstinget 2009 inkom en motion angående väntetider på akutmottagningen. Motionen
var en av de motioner som var reserv för den gemensamma diskussionen med landstingsfullmäktige. Motionen togs inte upp under denna diskussion. Motionen har behandlats under
ungdomstinget och fått avslag, § 6. Motionen ska således inte beredas av landstinget.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag ungdomstinget 2009, § 6
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen läggs till handlingarna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 109 Svar på ungdomstingsmotion Nr 8: Akutmottagningen (LS/254/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Till ungdomstinget 2009 inkom en motion angående akutmottagningen, Nr 8. Motionen var en av
de motioner som var reserv för den gemensamma diskussionen med landstingsfullmäktige.
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Motionen togs inte upp under denna diskussion. Motionen har behandlats under ungdomstinget
och fått avslag, § 12. Motionen ska således inte beredas av landstinget.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag ungdomstinget 2009, §12
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen läggs till handlingarna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 110 Yttrande över demokrati- och länsutvecklingsberedningens förslag
angående placering och utredningsarbetet av nytt sjukhus (LS/393/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har utarbetat svar på motion och medborgarförslag
om placeringen av ett nytt sjukhus och därvid bedömt att det bör vara beredningens ansvar att
fortsätta och ansvara för det arbete som påbörjats för att ta fram markområde för ett kommande
sjukhus.
Beredningen har i sitt svar på motion från Finn Cromberger yrkat att få detta ansvar. Fullmäktige
biföll vid sitt sammanträde i april 2009 beredningens önskan. Detta förslag till fullmäktige är såldes
redan behandlat.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2009-03-26, §36
Protokollsutdrag från landstings fullmäktige 2009-04-21-22, § 84
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Beredningens begäran läggs till handlingarna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 111 Information
5 maj
Koncernföretagen (Jan Rönngren)
Nuläge länsutveckling (Jan Rönngren)
Investeringar, fastighetsförsäljningar
Revisorernas granskning av VAS (Dag Boman)
Vas Plus (Marit Nilsson)
Aktuella frågor för Länstrafiken (Thomas Hägg/Nils Harvard)
Projektet Ledningssysten (Marit Nilsson)
Remissvar om patientsäkerhetsbetänkandet
Miljöteknikprojektet (Thure Mårtensson/Gunnar Fackel)
J-sam-aktiviteten Brobygget
6 maj
Genomgång av svar på betänkanden av Kulturutredningen och Museiekoordinatorn
(Ingrid Printz)
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