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ÄRENDEBESKRIVNING
Umeå universitet frågar om Jämtlands läns landsting önskar delta i ytterligare en studie av
regionaliseringsprocessen. Den nu tänkta studien är en fortsättning /uppföljning på den studie som
Justerandes sign
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genomförts 2008/2009 och som de fyra nordligaste landstingen tillsammans deltar i. (LS
§89/2008). Kostnaden för den nya studien uppgår totalt till 620 000 kr fördelad lika år 2010 och
2011.
Den studie som genomförts år 2008 kommer att publiceras hösten 2009.
Med hänsyn till den osäkerhet som fortfarande råder om när regionbildningen kommer att
genomföras och det rådande ekonomiska läget, görs bedömningen att landstinget inte ska delta i
den nu föreslagna undersökningen. Om det kommer ett beslut under hösten 2009 om att
regionbildning ska genomföras fr o m nästa mandatperiod kan beslutet om regionstudie omprövas.
BESLUTSUNDERLAG
Förfrågan från Umeå Universitet angående Norrländsk regionstudie år 2010
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Jämtlands läns landsting deltar inte i regionstudien.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 174 Svar på granskning av förvaltningen av landstingets bildkonst
(LS 174/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets revisorer har med anledning av landstingsstyrelsens svar på revisionsrapport angående
förvaltningen av landstingets bildkonst, begärt kompletterande uppgifter om punkterna 6 och 7 i
landstingsstyrelsens svar.
Ett förslag till svar har upprättats inom Verksamhetsområde kultur i samarbete med Ledningsstab
sekretariat.
BESLUTSUNDERLAG
Begäran om kompletterande uppgifter kring bildkonsten
Svar på begäran om kompletterande uppgifter
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 175 Svar på granskning av landstingets vårdadministrativa system VAS
(LS 515/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Revisionskontoret med hjälp av Capire consulting AB har på uppdrag av landstingets revisorer
granskat om möjligheterna till att effektivisera landstingets verksamhet och att öka patientsäkerheten med hjälp av VAS tas tillvara.
Granskningen har omfattat intervjuer med och enkäter till läkare, sjuksköterskor, läkarsekreterare ,
chefer m fl. Resultat och slutsatser har sammanställt i Rapport Landstingets vårdadministrativa
system VAS – Granskning av effektivisering och patientsäkerhet 2009-04-01.
Landstingsdirektörens ledningsstab har i ”Svar på revisionsrapport Landstingets vårdadministrativa
system VAS – Granskning av effektivisering och patientsäkerhet” sammanställt kommentarer till
revisorernas iakttagelser och slutsatser.
BESLUTSUNDERLAG
Landstinget vårdadministrativa system VAS Granskning av effektivisering och patientsäkerhet
Svar på revisorernas granskning av VAS
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Svar avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 176 Ändring i landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser (LS 72/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Skolutskottet inrättades 2008-05-01. Av reglementet för utskottet framgår att utskottet får besluta i
de frågor som landstingsstyrelsen delegerat.
Förslag till delegationsbestämmelser har arbetats fram inom ledningsstab sekretariat.
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BESLUTSUNDERLAG
Ändringar i landstingsstyrelsen delegationsbestämmelser
Protokollsutdrag från skolutskottet 2009-08-31, § 38
SKOLUTSKOTTETS FÖRSLAG
Skolutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Ändring av landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser antas enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt skolutskottets förslag.

§ 177 Tillsättning av smittskyddsläkare (LS 926/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Västerbottens läns landsting har genom en överenskommelse med Jämtlands läns landsting tillhandahållit tjänsten som smittskyddsläkare inom Jämtlands läns landsting. Detta avtal har nu Västerbottens läns landsting sagt upp från och med 2009-10-01.
Johan Wiström har varit förordnad som smittskyddsläkare i Jämtlands läns landsting från och med
2007-04-26. Nuvarande förordnande går ut 2009-12-31. Jens Boman har varit förordnad som
smittskyddsläkare 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. Utöver det har Micael Widerström varit förordnad som smittskyddsläkare vid Johan
Wiströms frånvaro från och med 2009-01-01 till och med 2011-12-31.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Johan Wiström och Jens Boman entledigas från sina förordnanden som smittskyddsläkare från
och med 2009-10-01.
2. Micael Widerström förordnas som smittskyddsläkare i Jämtlands läns landsting från och med
2009-10-01 och tillsvidare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 178 Svar på remiss: Ett effektivare smittskydd (SOU 2009:55) (LS 822/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett effektivare smittskydd.
Yttrande har utarbetats vid Område smittskydd och vårdhygien.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande över ett effektivare smittskydd
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 179 Svar på remiss: Förslag till begränsningar av sekretessbrytande
bestämmelse hos patientnämnderna (Ds 2009:31) (LS 865/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har inbjudits att yttra sig över departementspromemorian Ds 2009:31.
Promemorian innehåller förslag till begränsning av sekretessbrytande bestämmelse hos patientnämnderna. Genom en ändring 2008 i dåvarande sekretesslagen infördes en sekretessbrytande
bestämmelse för uppgifter inom hälso- och sjukvården som innebar att sekretess inte längre förelåg
mellan olika nämnder inom ett landsting om hälso- och sjukvården bedrevs av olika nämnder.
Bestämmelse kom oavsiktligt även att omfatta patientnämndens verksamhet. Genom detta förslag
införs åter sekretesskyddet mellan patientnämndens verksamhet och övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Förslag till yttrande har upprättats inom Ledningsstab sekretariat i samråd med patientnämndens
kansli.
BESLUTSUNDERLAG
Patientnämnderna – en begränsning av sekretessbrytande bestämmelse, Ds 2009:31.
Förslag till yttrande 2009-09-08.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges enligt upprättat förslag
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 180 Svar på remiss: Delbetänkandet Bättre samverkan – några frågor kring
samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring (SOU 2009:49) (LS 759/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Socialdepartementet har gett Jämtlands läns landsting möjlighet att yttra sig över betänkande om
Bättre samverkan – några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring (SOU
2009:49).
Jämtlands läns landsting ställer sig i huvudsak positiv till de i betänkandet lämnade förslagen om
bättre samverkan, vilket innebär en tydligare markering att rehabilitering ingår i vårdgarantin, att
rehabilitering ingår i nationella riktlinjer, fortsatta nationella överenskommelser mellan regeringen
och SKL, lagreglering av Försäkringskassans samordningsroll samt premiering av tidiga avstämningsmöten för att kunna sätta in tidiga insatser för rehabilitering.
BESLUTSUNDERLAG
Betänkande Bättre samverkan – några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring
SOU 2009:49.
Remissvar om bättre samverkan
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 181 Svar på remiss: Regionalt serviceprogram för Jämtlands län 2009-2013
(LS 938/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har tagit del av remissutgåvan av Regionalt serviceprogram för Jämtlands
län 2009-2013. Programmets syfte är att styra insatser för en god servicenivå i Jämtlands län.
Förslag till remissvar har upprättats vid Ledningsstab regional utveckling.
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BESLUTSUNDERLAG
Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2009-2013
Förslag till remissvar avseende Regionalt serviceprogram
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Remissvar avges till Länsstyrelsen enligt utarbetat förslag.
YRKANDE
Thomas Andersson yrkar:
1. Ändring sid 2 andra stycket :
“Det är viktigt att det finns tillgång till bank i gles- och landsbygd, inte nödvändigtvis i form av
eget kontor men med möjlighet till kontanthantering och någon form av bankservice är mycket
viktigt. Detta både för äldre och personer med rörelsenedsättning som kan ha svårigheter att ta sig
till annan ort, men samtidigt påverkar också tillgången till banktjänster förutsättningarna för
utveckling av det lokala näringslivet.”
2. Tillägg:
“Tillgången till service i gles- och landsbygd har ett naturligt och mycket viktigt förhållande till hur
våra samhällsbetalda resor fungerar. Landstinget anser att avgränsningen bör ändras och innefatta
även kommunikationer i form av serviceresor. Både för ung som gammal innebär exempelvis
kollektivtrafik eller färdtjänst möjligheten till ett fritt och individuellt liv. Det är viktigt att hålla
samman synen på serviceförsörjning och hur befolkningen kan ta sig till och från olika former av
service.”
Monalisa Norrman yrkar ett nytt stycke med följande lydelse:
Ett fungerande serviceutbud utanför det större tätorterna förutsätter en fördjupad samverkan och
samordning mellan alla (-såväl privat som offentlig) servicegrenar så att olika servicebehov
tillfredsställs. Detta kräver även en utveckling av mobilt baserade tjänster såsom bussgods,
hemtjänst, lantbrevbäring och kollektivtrafik samt ett vägnät i gott skick.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons ändringsyrkande och finner detta antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons tilläggsyrkande och finner detta antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande och finner detta antaget.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Remissvar avges till Länsstyrelsen enligt utarbetat förslag med antagna ändringar och tillägg.

§ 182 Svar på remiss: Statskontorets rapport En effektivare statlig
inköpssamordning (2009:12) (LS 849/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har getts möjlighet att avge remissvar på Statskontorets rapport En
effektivare statlig inköpssamordning – analys och förslag (2009:12).
Statskontoret slår i rapporten fast att nuvarande organisation av den statliga ramavtalsinköpssamordningen har brister. Exempelvis saknas ett tydligt uppdrag och styrning. Statskontoret
föreslår därför att nuvarande system med ramavtalsansvariga myndigheter och en samordningsansvarig myndighet avvecklas. Statskontoret föreslår, för att åtgärda brister och skapa
förutsättningar för en effektivare inköpssamordning, att en ny myndighet inrättas specifikt för att
upphandla och förvalta ramavtal för statsförvaltningens räkning.
Statskontoret föreslår att verksamheten i den nya myndigheten bör avgränsas till den statliga
sektorn. Kommuner och landsting ska inte längre ha rätt att avropa från de statliga ramavtalen.
Landstinget anser att det alltjämt ska vara öppet för kommuner och landsting att avropa från
statliga ramavtal. Det finns stora samordningsfördelar och effektivitetsvinster med samordnad
upphandling vilka blir större om också kommuner och landsting kan använda sig av statliga
ramavtal. I övrigt tillstyrker landstinget Statskontorets rapport.
Förslag till yttrande har utarbetats vid Ledningsstab avtal.
BESLUTSUNDERLAG
Svar på remiss: En effektivare statlig inköpssamordning – analys och förslag (2009:12)
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande av ges till Finansdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 183 Svar på remiss av betänkandet Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården
(SOU 2009:43) (LS 707/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet av utredningen av den
kliniska forskningen ”Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården” (SOU 2009:43).
Yttrande har utarbetats vid Ledningsstab utveckling.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Utbildningsdepartementet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 184 Svar på remiss: Länstransportplan för Jämtlands län 2010-2021
(LS 887/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har som remissinstans tagit del av förslag till Länstransportplan för åren
2010-2021.
Förslag till remissvar har upprättats vid Ledningsstab regional utveckling.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till remissvar avseende Länstransportplan 2010-2021.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Remissvar avges till Länsstyrelsen enligt utarbetat förslag.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar ett nytt stycke sist i yttrandet med följande lydelse:
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”Medfinansiering. Regeringens möjligheter till medfinansiering av vissa objekt är i grunden en
ojämlik hantering. Kommuner och landsting/regioner med möjligheter att medverka i medfinansiering, kommer att prioriteras högre än de som ej har möjlighet att göra detsamma.”
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Remissvar avges till Länsstyrelsen enligt utarbetat förslag och med antaget tillägg.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 185 Norrlandstingens regionförbund: Verksamhetsplan 2010- och
budgetramar 2010 (LS 913/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Norrlandstingens Regionförbund har inkommit med begäran om bidrag för verksamheten 2010 i
enlighet med beslut i förbundsordningen och enligt beslut i Förbundsdirektionen. I begäran
redovisas också verksamhetsplan för 2010.
Jämtlands läns landstings andel av bidraget uppgår till 604 000 kr till Förbundsverksamheten och
332 000 kr till Visare Norr, totalt begärs 936 000 kr. Anslag är beaktat i tilldelade medel i Landstingsplan 2010.
BESLUTSUNDERLAG
Verksamhetsplan 2010- och budgetramar 2010 för Norrlandstingens regionförbund
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Verksamhetsplan 2010 för Norrlandstingens Regionförbund noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 186 Yttrande över Kammarkollegiets utredning – Regionkommuner i norra
Sverige (LS 140/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att yttra sig över Kammarkollegiets utredning
Regionkommuner i norra Sverige.
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2009-06-24 delegerades till landstingsstyrelsen att ta fram
och besluta om svar på Kammarkollegiets remiss.
Förslag till yttrande har utarbetats vid Ledningsstab regional utveckling.
BESLUTSUNDERLAG
Kammarkollegiets remiss Ändrad regional indelning Norrland
Förslag till yttrande
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Kammarkollegiet enligt utarbetat förslag.
YRKANDE
Ordföranden yrkar följande tillägg:
På sid 1 i första stycket: ”Det skulle ha gett möjlighet att belysa alternativet med en region för
Västernorrlands län och Jämtlands län med öppenhet att ansluta andra gränskommuner, vilket
också var ett ursprungligt förslag från de som förordade en två-regionslösning.”
Thomas Andersson yrkar följande tillägg:
På sid 5 i andra stycket: ”E 4 som huvudstråk genom hela Sverige har självklart hög prioritet i
Mittsverige liksom kustjärnvägen. Andra viktiga transportleder är …”
Marianne Larm-Svensson yrkar att följande text skrivs in i yttrandet:
”De alternativ som enligt Kammarkollegiets konsultrapport uppfyller kraven för en funktionell och
ekonomiskt hållbar regionbildning har idag inget brett stöd vare sig politiskt eller hos befolkningen
i de berörda kommunerna och landstingen.
Kammarkollegiet bad i mars landstinget att fråga kommunerna om deras syn på sin egen
regiontillhörighet. Svaren visade att det i Jämtlands län saknades en bred samsyn i frågan om
utformning av en ny regionkommun som skall ersätta Jämtlands läns landsting.
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Det finns ingen anledning att forcera fram en regionbildning. Därför är det viktigt att ta initiativ till
en förnyad diskussion om de utmaningar som norra Sverige står inför under de kommande
decennierna. Fokus måste ligga på de enskilda människornas behov och möjligheter att påverka. En
avgörande fråga är hur vi formar en hållbar samhällsorganisation som klarar välfärden, ger
utvecklingskraft och ger oss som medborgare möjlighet att utkräva ansvar från politikerna.
Samtidigt som den politiska processen pågått har diskussionen om innehållet och medborgarnas
möjlighet att påverka minskat, eller t.o.m helt uteblivit.
Regionfrågan har diskuterats minimalt med medborgarna. Ingen information, kommunikation eller
förankringsprocess har funnits. En grundkritik mot alla alternativ som presenterats är att det finns
ett demokratiskt underskott i hela processen.
Det är en stor brist att alternativet hela Västernorrland (minus Örnsköldsvik) tillsammans med hela
Jämtland inte utretts. Alternativa samverkansmöjligheter för norra Sverige måste tas fram och
utvärderas utifrån demokratiska, ekonomiska, organisatoriska och praktiska konsekvenser.”
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons yrkande och finner yrkandet
avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Yttrande avges till Kammarkollegiet enligt utarbetat förslag och med ovan antagna ändringar.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
PROTOKOLLSANTECKNING
Marianne Larm-Svensson (C), Thomas Andersson(C), Gunnar Geijer (C), Christer Siwertsson (M),
Lise Hjemgaard-Svensson (M) och Finn Cromberger (FP) lämnar en anteckning till protokollet i
överensstämmelse med Marianne Larm-Svenssons yrkande.
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§ 187 Likviditetsrapport/likviditetsplan 2009 (LS 357/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under perioden 2009-01-01- - 200908-31 av landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj.
BESLUTSUNDERLAG
Likviditetsrapport per 2009-08-31
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 188 Vård- och omsorgscollege i Jämtlands län: Val av ledamot och ersättare i
styrgruppen för tiden 2009-10-01- -2012-12-31 (LS 1/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2007-01-24, § 18, utsågs Harriet Jorderud (S), Bengt
Bergqvist (S) och Bernt Söderman (C) till ledamöter i styrgruppen för Vård- och omsorgscollege i
Jämtlands läns för tiden 2007-01-01- -2010-12-31.
Kommunförbundet i Jämtlands län har i skrivelse meddelat att styrgruppen vid sammanträde
2009-09-01 beslutat att för det fortsatta arbetet ska utses en ledamot och en ersättare i styrgruppen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ledamot
Harriet Jorderud (S)
Ersättare
Bernt Söderman (C)
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§ 189 Anmälan av inkomna handlingar (LS 10/2009)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.

§ 190 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
§ 191 Delårsbokslut augusti 2009 (LS 411/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Verksamhetsåret 2009 har präglats av svag ekonomi på grund av vikande skatteintäkter, många
genomgripande utvecklingsinsatser och förberedelser för höstens pandemivaccination av hela
befolkningen. De mål som landstinget satt upp för året bedöms i stor utsträckning kunna uppfyllas
men det är tveksamt om landstinget klarar ett positivt ekonomiskt resultat för året.
En av de mer arbetskrävande insatserna under året har varit utarbetandet och genomförandet av
ett stort omställningsarbete som berört samtliga delar i landstinget – Omställning 2010. Syftet med
omställningsarbetet har både varit att sänka kostnadsnivån i landstinget och att skapa utrymme för
nya, viktiga satsningar inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. Beslut om genomförande fattades av fullmäktige under april månad och nu pågår genomförande inom samtliga
verksamhetsområden parallellt med att en ny fas i omställningsarbetet har startat upp, ett arbete där
ytterligare aktiviteter ska lyftas fram för prioritering.
Samtidigt med omställningsarbetet pågår införandet av vårdval i primärvården den 1 januari 2010,
åtgärder för att förbättra tillgängligheten till mottagning och behandling med målet att kunna få ta
del av kömiljarden samt genomgripande åtgärder i syfte att förbättra patientsäkerheten. Vidare
kommer omregleringen av apoteksmarknaden vid årsskiftet att innebära att en mängd frågor
behöver lösas alltifrån faktureringsrutiner till subventionsbeslut och lokala avtal.
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Regionbildningsfrågan har varit aktuell under året och kommer att intensifieras under september i
och med remissen till Kammarkollegiet.
Inom personalområdet kan konstateras en fortsatt mycket positiv utveckling av sjuktalen.
Landstingets långsiktiga mål att sjukfrånvaron 2010 ska uppgå till max 4,5% av den totala
arbetstiden känns fullt realistiskt att uppnå. Målet att minska den arbetade tiden och därigenom
sänka lönekostnaderna går inte som planerat och det kommer att krävas större insatser under resten
av året för att komma ner i volym. Kostnaden för bemanningsföretag har minskat med 8,8 mkr
jämfört med motsvarande period föregående år.
Årets skatteintäkter beräknas bli 86 mkr lägre än de preliminärt utbetalda och 56 mkr lägre än de
budgeterade för året .(Landstingsfullmäktige reviderade den i juni 2008 fastställda landstingsplanen
2009-2011 i november 2008 och sänkte skatteintäkterna med 30 mkr utifrån SKL:s prognos i
oktober 2008):
Landstingsfullmäktige fastställde i juni ett reviderat resultatkrav för året på +28 mkr. Verksamhetsområdenas och finansens prognoser efter augusti indikerar ett resultat på -20 mkr, dvs. 48 mkr
sämre. Avvikelsen beror till 28,4 mkr på underskott i verksamheten, 16 mkr på bedömda kostnader
för pandemivaccinationen och 3,7 mkr på försämrat finansnetto. Prognosen utgår från att landstinget klarar kraven för kömiljarden och därmed erhåller 12 mkr i riktat statsbidrag.
Landstinget bedömer att skatteintäkter och generella statsbidrag under den kommande planperioden inte kommer att räcka till för dagens kostnadsnivå. Kraven på verksamhetsområdena att
genomföra Omställning 2010 ligger fast. Samtliga verksamhetsområden har att genomföra alla de
åtgärder som beslutats samt i övrigt iaktta stor restriktivitet för att gemensamt sänka kostnadsnivån
i landstinget.
BESLUTSUNDERLAG
Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2009-08-31
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Verksamhetsområdena ska planera och genomföra åtgärder som leder till det reviderade
resultatkrav som beslutades av fullmäktige i juni 2009 .
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslut per 2009-08-31 och prognos per 2009-12-31 godkännes.
YRKANDEN
Marianne Larm-Svensson yrkar:
1.”Delårsbokslutet återemitteras för att kompletteras med omställningsarbetets påverkan på
landstingets ekonomiska utfall och prognos.”
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2. ”Inga inprioriteringar påbörjas innan utprioriteringar och effektiviseringar (enligt landstingsfullmäktiges beslut i april 2009) är genomförda.”
Harriet Jorderud yrkar:
1. Ny punkt 2 med följande lydelse:
” Handlingen kompletteras till landstingsfullmäktige i oktober med tydligare beskrivning av
omställningsarbetets effekt på resultatet.”
2. Ny punkt 2 under landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige:
”Redovisat resultat för år 2009 sänks till + 12 mkr.”
3. Följande nytt stycke i ärendebeskrivningen:
”Genom planerade och vidtagna åtgärder är målet att förbättra resultatet i enlighet med
fullmäktiges beslut i juni. Merkostnaden för pandemivaccinationen, 16 mkr, var inte känd vid det
tillfället. Landstingsdirektören bedömer att denna merkostnad inte är möjlig att balansera ut i
verksamheten under innevarande år och föreslår därför att resultatkravet för året sänks med
motsvarande belopp till +12 mkr.”
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner detta avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 1 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 3 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons yrkande nr 2 och finner yrkandet
avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Verksamhetsområdena ska planera och genomföra åtgärder som leder till det reviderade
resultatkrav som beslutades av fullmäktige i juni 2009.
2. Handlingen kompletteras till landstingsfullmäktige i oktober med tydligare beskrivning av
omställningsarbetets effekt på resultatet.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Delårsbokslut per 2009-08-31 och prognos per 2009-12-31 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

19 (33)

2009-09-30

2. Redovisat resultat för år 2009 sänks till +12 mkr.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Gunnar Geijer, Christer
Siwertsson, Lise Hjemgaard-Svensson och Finn Cromberger till förmån för Marianne LarmSvenssons yrkande.

§ 192 Bildande av personalförening (LS 696/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Under ledardialogdagarna 2008 framkom önskemål om en förändrad hantering av trivselaktiviteter
och mötesarenor av lättsammare slag inom Jämtlands läns landsting. En arbetsgrupp bildades och
fick i uppdrag att ge förslag på hur en personalförening eller idrottsförening inom Jämtlands läns
landsting kan skapas och se ut. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag som innebär att personalen
i Jämtlands läns landstings bildar en personalförening som är öppen för medlemskap för landstingets personal. Landstinget kan vara med och finansiera delar av verksamheten som är av friskvårdande och personalfrämjande karaktär. Föreningens verksamhet i övrigt är medlemsfinansierad.
Personalpolitiska utskottet har vid sammanträde ställt sig positiva till förslaget om en personalförening.
BESLUTSUNDERLAG
Stadgar för Personalföreningen Jämtlands läns landsting.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget lämnar bidrag till Personalföreningen Jämtlands läns landsting för föreningens
verksamhet som är av friskvårdande och personalfrämjande karaktär för landstingets personal
under förutsättning att föreningen antagit de stadgar som föreslagits.
2. Bidraget lämnas dels genom att landstinget ställer administrativa resurser och lokaler för dessa
till förfogande och dels genom kontant bidrag.
3. Bidraget fastställs årligen i samband med att budgeten fastställs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 193 Översyn av organisationsbidragen (LS 691/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktige har gett beredningen för demokrati och länsutveckling i uppdrag att tillsammans med
beredning för folkhälsa, livsmiljö och kultur se över bidragsreglerna till externa organisationer. En
arbetsgrupp med representanter från beredningarna har med sakstöd av verksamhetsområde kultur
tagit fram ett förslag på revideringar. Arbetsgruppen har haft en dialog med större organisationer
samt med Västernorrlands läns landsting då distriktsorganisationer ofta omfattar båda länen.
De föreslagna reviderade bidragsreglerna har skickats på remiss till de större organisationerna för
yttrande under maj 2009.
I reglerna för hur landstinget ska ge bidrag till externa organisationer bör det framgå vilka
organisationer som är berättigade att få bidrag samt fördelningen av bidrag mellan de olika
organisationstyperna. Den typen av frågor bör inte landstingsstyrelsen besluta om årligen.
Tjänstemännens stöd i tillämpningen av regler bör ske av det organ som har tillsyn över
verksamheten, det vill säga landstingsstyrelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Organisationsbidrag. Bidragsregler för externa organisationer slutversion 2009
Protokollsutdrag från demokrati och länsutvecklingsberedningen. Organisationsbidrag 2009-08-24,
§ 47
BEREDNINGENS FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING FÖRSLAG
Beredningen för demokrati och länsutveckling beslutar göra föreslagna redaktionella ändringar i
förslaget till reviderade bidragsregler dvs sidan 3 under rubrik 1 allmänt punkt 1:1. I fjärde stycket
målområden där ordlydelsen demokratisk fostran ändras till demokrati och delaktighet.
Beredningen för demokrati och länsutveckling föreslår landstingsfullmäktige
1. Anta de reviderade bidragsreglerna.
2. Landstingsstyrelsen årligen prövar grovfördelningen av bidragen (ca 10 mkr) till externa
organisationer utifrån inriktningsmålen och till organisationsgrupperna.
3. Landstingsstyrelsen regelbundet ser över vilka organisationer som skall ingå i gruppen Övriga
organisationer.
4. Uppdrag ges till demokrati och länsutvecklingsberedningen att tillsammans med beredningen
för folkhälsa, livsmiljö och kultur utse en grupp för att kontinuerligt följa tillämpningen av
bidragsreglerna och utgöra en referensgrupp för handläggande tjänsteman.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag nr 1 med ändringen att 2:a meningen i
avsnitt 1.10.1 utgår.
2. Landstingsstyrelsen avstyrker förslagen nr 2, 3 och 4.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar en ny punkt med följande lydelse:
”Uppdrag ges till landstingsstyrelsen att kontinuerligt följa tillämpningen av bidragsreglerna”.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag nr 1 med ändringen att 2:a meningen i avsnitt
1.10.1 utgår.
2. Landstingsstyrelsen avstyrker förslagen nr 2, 3 och 4.
3. Uppdrag ges till landstingsstyrelsen att kontinuerligt följa tillämpningen av bidragsreglerna.

§ 194 Översyn av landstingets IT-policy (LS 1189/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har av fullmäktige fått i uppdrag att se över
landstingets IT-policy. En arbetsgrupp har med sakstöd från Ledningsstab IT tagit fram ett förslag
till beslut.
Nuvarande IT-policy LS/379/2005 innehåller övergripande inriktning för IT-utveckling och
användning i Jämtlands läns landsting.
Nuvarande IT-policy är fortfarande aktuell för styrning av den IT-utveckling som kommer att ske
under de kommande åren. Mot den bakgrunden föreslås en förlängning av IT-policyn.
BESLUTSUNDERLAG
IT-policy
Protokollsutdrag om IT-policy från beredningen för demokrati och länsutveckling 2009-08-24
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BEREDNINGENS FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING FÖRSLAG
Beredningen för demokrati och länsutveckling föreslår landstingsfullmäktige
Nuvarande IT-policy LS/379/2005 förlängs t o m 2011 samt att den fr o m 2012 ersätts med en
Informatikpolicy.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt beredningens förslag.

§ 195 Rekommendationer om vaccination mot pandemisk influensa
(LS 947/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslöt den 21 augusti att rekommendera landstingen
och regionerna samt kommunerna att bland annat, mot bakgrund av de skäl som redovisas i
rekommendationen, erbjuda alla som bor eller varaktigt vistas i Sverige avgiftsfri pandemivaccination. Det huvudsakliga skälet till rekommendationen är att effektivt hindra smittspridning
under en pandemi genom att en så stor del av befolkningen som möjligt vaccinerar sig.
Rekommendationen är att avgiftsfriheten ska gälla de som bor eller varaktigt vistas inom
landstinget. Rekommendationen är att också avstå från vidaredebitering av kostnader enligt
principerna i riksavtalet för utomlänsvård för vaccinering av de som bor i andra landsting/regioner.
BESLUTSUNDERLAG
Sveriges kommuner och landstings rekommendation mot pandemisk influensa (Nr 9/2009).
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1.Vaccination mot den pandemiska influensan A (H1N1) är avgiftsfri.
2. Riksavtalet för utomlänsvård ska inte tillämpas på kostnader för vaccination mot influensan A
(H1N1).
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 196 Upphörande av Örat, ett aktivare och intressantare fullmäktigeuppdrag
(LS 931/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
År 2007 införde landstingsfullmäktige ett aktiviteten ”Örat”. ”Örat” innebar att tre ledmöter i
fullmäktige fick i uppdrag att till det kommande fullmäktige ta fram kunskap i en speciell fråga. På
så sätt skulle fler ledamöter kunna vara aktiva i fullmäktigearbetet. Under 2008 och 2009
genomfördes sex ”Örat”. Kostnaden för ”Örat” beräknas vara knappt 100 000 kronor per år. I och
med landstingets kärvare ekonomi finns inte längre resurser för ”Örat”.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag om Örat. Fullmäktiges presidium 2009-09-03
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsstyrelsen att föreslå fullmäktige
Kapitel 1:16 Ett aktivare fullmäktige, (Örat) §17 i Arbetsordning för Jämtlands läns
landstingsfullmäktig utgår.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Kapitel 1:16 Ett aktivare fullmäktige, (Örat) §17 i Arbetsordning för Jämtlands läns
landstingsfullmäktig utgår.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 197 Översyn av beslutsprocess för ägardirektiv (LS 932/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktiges presidium har tagit ett initiativ till att föreslå en översyn av hur beslut om ägardirektiv
tas fram. Presidiet anser att de beslut som fullmäktige fattat i början av 2000-talet inte fungerar och
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att nya ägarförhållande för bland annat Almi gör att landstingets process för att ta fram ägardirektiv
behöver förändras. Presidiet har tagit fram ett förslag på direktiv för översynen.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag Fullmäktige presidium: Ägardirektiv 2009-09-03
Direktiv för översyn av beslutprocess av ägardirektiv
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS FÖRSLAG
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Beredningen för demokrati och länsutveckling får i uppdrag att se över beslutsprocessen av
ägardirektiv enligt utarbetat direktiv.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Enligt fullmäktiges presidiums förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 198 Policy: Alla på lika villkor – delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning (LS 1055/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling fick under hösten 2008 i uppdrag av landstingsfullmäktige att utarbeta en policy ”Alla på lika villkor”. Policyn ska ersätta det tidigare Handikapppolitiska programmet. Uppdraget som först beräknades vara klart till sommaren 2009 fick förlängd
tid till september 2009. Detta för att det skulle vara möjligt att träffa handikapporganisationerna,
samt skicka ut förslaget på en snabb remissrunda. Förslag till policy har tagits fram med sakstöd av
Ledningsstab sekretariat.
Enligt landstingets beslut om styrande begrepp beslutas policy av landstingsfullmäktige och
strategier av landstingsstyrelsen. Strategier ska följa av beslutade policys. Det behövs således inga
särskilda fullmäktigeuppdrag om att ta fram strategier. Direktiv för uppföljningar av policys bör
preciseras i direktiv i samband med beslut om uppföljning.
BESLUTSUNDERLAG
Direktiv till att ta fram en policy för alla på lika villkor Jämtlands läns landsting
Underlag till policy för alla
Policy alla på lika villkor
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Protokollsutdrag beredningen för demokrati och länsutveckling. Alla på lika villkor 2009-08-24 §48
BEREDNINGENS FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING FÖRSLAG
Beredningen för demokrati och länsutveckling föreslår landstingsfullmäktige
1. Anta Policy Alla på lika villkor – delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning.
2. Landstingstyrelsen får i uppdrag att ta fram en eller flera strategier och handlingsplaner för
förverkligandet av policyn. Dessa ska åtföljas av uppföljning, utvärdering och redovisning.
Arbetet med strategin/strategierna och handlingsplaner redovisas till landstingsfullmäktige
senast april 2010.
3. Uppföljning av policyn ska lägga särskild vikt vid hur organisationerna deltagit i framtagandet
av strategier och handlingsplaner.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag nr 1 med följande ändringar:
1.1. Rubriken ändras till ”Alla på lika villkor - delaktighet och jämställdhet för personer med
funktionsnedsättning”
1.2. Första meningen första stycket - ordet ”jämlikhet” byts mot ”jämställdhet”
1.3. Andra meningen i andra stycket - ordet "jämtställda " läggs till så att meningen avslutas
”...... jämställda och jämlika levnadsförhållanden eftersträvas."
1.4. Underrubriken " Vård och behandling skall ges på lika villkor" ändras till ”Vård och
behandling skall ges på lika och jämställda villkor."
2. Landstingsstyrelsen avslår beredningens förslag nr 2 och 3.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 199 Policy för mänskliga rättigheter och mångfald som utvecklingskraft
(LS 979/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har haft i uppdrag att ta fram en policy för frågor
rörande funktionshinder och funktionsnedsättning i Jämtlands läns landsting. Denna policy syftade
till att ersätta det befintliga Handikappolitiskt program för Jämtlands läns landsting. I det arbetet
konstaterades att det finns en mängd lagar och regelverk som berör mänskliga rättigheter och
diskriminering. Regler och lagar som har en mer generell betydelse än för personer med
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funktionshinder och funktionsnedsättning. Gemensamt för alla regelverken är respekten för
människans lika värde, frihet och jämlikhet. Diskrimineringslagen (2009 § 5) vars ändamål är att
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett;
kön; att någon är man eller kvinna
könsöverskridande identitet eller uttryck; att någon inte identifierar sig som kvinna eller
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,
etnisk tillhörighet; nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande,
funktionshinder; varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,
sexuell läggning; homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
ålder; uppnådd levnadslängd.
Beredningen gör bedömningen att det finns behov av en mer generell policy och att det är en bra
tidpunkt att göra detta.
Om beredningar får ett uppdrag av fullmäktige som innebär mer kostnader än beredningen har i
budget har beredningen möjlighet att få utökade resurser förtroendemannakostnader. Dessa
resurser begärs i efterhand.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och länsutveckling 2009-08-24 §
BEREDNINGENS FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLING FÖRSLAG
Beredningen för demokrati och länsutveckling föreslår landstingsfullmäktige
1. Uppdrag till demokrati- och länsutvecklingsberedning att arbeta fram en policy för mänskliga
rättigheter och mångfald som utvecklingskraft.
2. Beslut om policy ska fattas senast vid första landstingsfullmäktige 2011.
3. Fullmäktige beslutar anslå 75 000 kr extra för aktiviteter i arbetet med policyn som syftar till
utbildning/dialog med anställda och förtroendevalda.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag 1 och 2.
2. Beredningens förslag nr 3 avslås.
YRKANDE
Monalisa Norrman yrkar att beslutpunkt nr 2 ska ha följande lydelse:
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”Beredningens förslag i punkt 3 bifalls på så sätt att frågan hänskjuts till omställningsarbetet.”
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande och landstingsdirektörens förslag
vad gäller punkt 2 och finner Monalisa Norrmans yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag nr 1 och 2.
2. Beredningens förslag i punkt 3 bifalls på så sätt att frågan hänskjuts till omställningsarbetet.

§ 200 Svar på motion från Gun-Marie Axelsson (S) om förutsättningarna för
webbsända landstingsfullmäktigesammanträden (LS 236/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Gun-Marie Axelsson (S) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att ”förutsättningarna för webbsända fullmäktige utreds framförallt med hänsyn till det demokratiska perspektivet att
alla medborgare får en större möjlighet att ta del av de debatter som förs och de beslut som fattas
vid alla sammanträden i landstingsfullmäktige”. Landstingsstyrelsen har fått i uppdrag att till i
november 2009 ta fram ett underlag till svar på motionen.
Fullmäktiges presidium har under 2006-2007 utrett frågan om att sända fullmäktige sammanträde
över Internet. Presidiet fann då att det fanns bra tekniska möjligheterna att genomföra det men att
kostnaden var för stor.
Kostnaderna bör prövas i framtida prioriteringsarbete.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Gun-Marie Axelsson(S) om förutsättningarna för webbsända landstingsfullmäktigesammanträden
Underlag till svar på motion om webbsändning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign
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§ 201 Svar på motion från Micael Hålén (S) om försäljning av Landstingsbostäder (LS 198/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har fått i uppdrag av fullmäktige att ta fram förslag
på svar till motion från Micael Hålén om försäljning av Landstingsbostäder AB. Motionen ska
besvaras av fullmäktige i oktober 2009. Motionären har lämnat förslag om att landstinget genom att
sälja hela eller större delen av Landstingsbostäder AB skulle kunna frigöra kapital som tillsammans
med ett upplånat kapital skulle kunna växlas upp för att projektera, uppföra och producera energi i
en vindkraftspark. I motionen föreslås att landstingsfullmäktige ger lämplig beredning i uppdrag att
ta fram fullständigt underlag utifrån motionens intentioner som sedan ska ligga till grund för ett
slutligt ställningstagande i frågan. Beredningen har med sakstöd från Ledningsstab regional
utveckling och Ledningsstab avtal tagit fram ett förslag till beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Micael Hålén (S) om försäljning av Landstingsbostäder
Underlag till svar på motion angående försäljning av Landstingsbostäder AB till förmån för
investering i vindkraft
Protokollsutdrag från beredningen för demokrati och länsutveckling 2009-08-24 §46
BEREDNINGENS FÖR DEMOKRATI OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNING
FÖRSLAG
Beredningen för demokrati och länsutveckling föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås då det inte finns några skäl till att sälja Landstingsbostäder och det därmed inte
blir något kapital därifrån till att engagera sig i vindkraft. Någon vidare utredning behövs således
inte.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Bengt Bergqvist yrkar att ärendet ska återremitteras.
Finn Cromberger yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner yrkandet avslaget.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet återremitteras.

§ 202 Svar på motion från Gunnar Engnér (M) om sammanträdesplanering
inom landstinget (LS 532/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Gunnar Engnér (M) har till landstingsfullmäktige lämnat in en motion om ”att landstingsfullmäktige beslutar att landstingets sammanträdesplanering i ökad utsträckning beaktar arvodesbestämmelsernas krav på samordnad planering med syfte att underlätta arbetssituationen för de
förtroendevalda och att spara pengar i landstingets budget.”.
Fullmäktiges presidium har fått en fråga från landstingsstyrelsen om att ta fram ett underlag till svar
på denna motion. Fullmäktiges presidium instämmer i motionärens inställning och föreslår att
motionen ska anses besvarad utifrån sitt svar till landstingstyrelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Gunnar Engnér (M) om sammanträdesplanering inom landstinget
Protokollsutdrag Fullmäktiges presidium: Motionssvar 2009-09-03
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS FÖRSLAG
Fullmäktiges presidium överlämnar upprättat förslag till svar på motion från G Engnér till
landstingsstyrelsen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad utifrån utarbetat svar från fullmäktiges presidium.
LANDSTINGSSTYRESENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 203 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om rapporteringsskyldighet
för landstingspolitiker efter genomförande av kurser och konferenser
(LS 148/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Christer Siwertsson (M) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att landstingspolitiker
ska rapportera resor och konferenser. Christer Siwertsson föreslår:
”.. en obligatoriska muntlig och eller skriftlig rapportskyldighet införs för landstingspolitiker som
genomför reor till konferenser, kurser, möten, studiebesök m. m. Rapporteringsskyldighetens ska
gälla inför landstingsfullmäktige och snarast införas. Lämpligt är att landstinget skyndsamt utreder
frågan och tar fram en speciell mall som ska följas när rapporten lämnas.”
Fullmäktige har gett fullmäktiges presidium i uppdrag att ta fram ett förslag på svar senast till
fullmäktige i september.
Fullmäktiges presidium har vid sitt möte 2009-06-04 beslutat att föreslå ett underlag till svar till
landstingsstyrelsen. Fullmäktiges presidium ser positivt på rapporteringen men anser att det inte
finns tid till muntliga rapporter under fullmäktige och att rapporten ska ske till det organ som
ansvarar för konferensen/kursen.
Vid sitt sammanträde den 25 augusti 2009 beslöt landstingsstyrelsen att återremittera ärendet för att
göra en noggrannare analys över vilka typer av rapporter som bör rapporteras och vilka organ som
rapporten ska lämnas till.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Christer Siwertsson (m) om rapporteringsskyldighet för landstingspolitiker efter
genomförd resa
Fullmäktiges presidiums synpunkter på motion om rapportering 2009
Protokollsutdrag om motion om rapportering. Fullmäktiges presidium 2009-06-04 §76
Protokollsutdrag om motion om rapportering. Landstingsstyrelsen 2009-08-25 §168
Underlag till svar på motion om rapporter återremiss
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen bifalles i delen att resor ska avrapporteras.
2. Motionen avslås i övriga delar.
3. Resor ska rapporteras till det organ som beslutat om resa.
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YRKANDE
Christer Siwertsson yrkar bifall till motionen i dess helhet.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Christer Siwertssons
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 204 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om antalet landstingsråd i
landstingets politiska organisation (LS 749/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om antalet landstingsråd i
landstingets politiska organisation. Siwertsson föreslår ”att arbetsgruppen som arbetar med en
översyn av landstingets politiska organisation inför nästa mandatperiod, som kompletterande
uppdrag, får uppdrag att pröva frågan om antalet landstingsråd i landstingets politiska organisation
samt deras funktion och ansvarsområden. Inriktningen ska därvid vara att antalet landstingsråd
begränsas till tre, d v s i överensstämmelse med den ordning som rådde före nuvarande
mandatperiod.”
Eftersom fullmäktige inte kan ge uppdrag till en arbetsgrupp fick landstingsstyrelsen i uppdrag att
komma med förslag till beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Christer Siwertsson (M) om antalet landstingsråd i landstingets politiska organisation
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad genom att den hänförs till arbetsgruppen för översyn av den politiska
organisationen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 205 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om inrättande av en
handläggartjänst med uppgift att kartlägga och ansöka om EU-stöd
(LS 60/2009)
ÄRENDEBESKRIVNING
Christer Siwertsson (M) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att en handläggartjänst med
uppdrag att kartlägga och ansöka om EU stöd skall inrättas.
Frågan om särskilda resurser har i olika sammanhang aktualiserats. Senast i anslutning till vårens
omställningsarbete. Några särskilda resurser kunde inte prioriteras då utan Ledningsstaben för
regional utveckling har fått i uppdrag att redovisa förslag på hur ett stödnätverk med befintliga
resurser skulle kunna organiseras.
Motionären tar upp en viktig fråga – hur kan vi öka extern finansiering. En generell
kunskapshöjning hos verksamheten behövs och en stödmodell inom befintliga resurser kommer att
redovisas under hösten. Med hänsyn till det rådande ekonomiska läget är det inte möjligt att nu
avsätta nya resurser.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Christer Siwertsson (M) om inrättande av en hanläggartjänst med uppgift att kartlägga
och ansöka om EU-stöd
Svar på motion om inrättande av projekthandläggare
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
YRKANDE
Christer Siwertsson yrkar bifall till motionen.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Christer Siwertssons
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 206 Information
29 september
Delårsbokslut augusti (Karin Jonsson)
Likviditetsrapport (Annika Jonsson)
Omställning 2010 (Anders Wennerberg)
Vårdval – nuläget (Lena Weinstock-Svedh, Anders Wennerberg)
Information om och samverkan med Mittuniversitetet (Anders Söderholm, Per Sörlin,
Anita Pejlert)
Regionaliserad läkarutbildning (Ingela Jönsson)
Norrlandstingens regionförbunds verksamhetsplan för 2010 (Ingela Jönsson)
Uppföljning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (Birgitta Berglund, AnnaBritt Lundgren och Sverker Arver)
Gemensam nämnd för närvård i Frostvikenområdet (Anders Andersson, Barbro Blom)
30 september
Länstransportplan (Marianne Ottersgård)
Regionfrågan (Jan Rönngren)
Peak Innovation (Lars Lindqvist, Jens Edlund)
Regional utveckling (kultur, utbildningsfrågor, trafikfrågor och övriga utvecklingsfrågor)
(Jan Rönngren, Ingrid Printz)
MidSweden Office (Jan Rönngren)
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