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§ 87 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. Ärendena nr 31 och 39 utgår.

2. Webbsändning av landstingsfullmäktige – ansvarig utgivare tas upp som extra ärende.
3.. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 88 Information från utskotten
Ekonomiutskottet
• Landstingsplanen färdig för beslut.
Personalpolitiska utskottet
• Omställningsarbetet
• Rehabprocessen
• Arbetsmiljöarbete p g a omställningsarbetet
• Verksamhetsövertagande från staten vad gäller Frösö behandlingshem
• Förändringar med anledning av Regionförbundet Jämtland län
• Lönerörelsen - centrala avtal klara, lokala avtal pågår
• Personalpolitisk policy färdig för beslut
• Certifiering klar för Vård- och omsorgscollege
• Stipendium för studerande
Skolutskottet
• Information från rektorerna om verksamheterna och det ekonomiska resultatet vid
folkhögskolorna och naturbruksgymnasiet
• Prognos över antalet elever som sökt naturbruksgymnasiet är god
• Information om åtgärder som vidtagits vid folkhögskolorna för att öka
tillgängligheten
• Avtalstrohet - målet är omöjligt att uppnå eftersom ett stort antal varor inte finns
upphandlade
• Omvärldsbevakning - de som deltagit i kurser, konferenser m m ska informera om
detta på skolutskottets sammanträden
Justerandes sign
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Barcelonadeklarationen: Landstingsstyrelsens beslut att de elever som går
yrkesutbildningar ska ha möjlighet att få praktikplatser i utlandet

§ 89 Landstingsdirektörens rapport
•

•

•

Förbättringsarbete för de mest sjuka äldre
Enligt en överenskommelse mellan landstinget, länets samtliga kommuner och SKL
kommer gemensamma stödstrukturer till ett strategiskt och långsiktigt förbättringsarbete att byggas upp för de mest sjuka äldre.
Rapport från ledningsstaber:
Redovisas sammanställning över pågående projekt m m från staberna för hälso- och
sjukvård, personal, ekonomi, avtal IT, utveckling hälso- och sjukvård, sekretariat,
information och regional utveckling.
Vårdgaranti – tillgänglighet och väntetider
Nya regler gör att tillgängligheten ser sämre ut och att det är svårare att jämföra med
andra landsting
84 % får tid till en mottagning inom 90 dagar
69% får tid till en behandling inom 90 dagar
Rekordhögt antal operationer inom VO ortopedi och kirurgi

§ 90 Svar på förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård för yttrande (LS/259/2010)
Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett landstingen möjlighet att yttra sig
över ett förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård med kommentarer. Enligt
planeringen ska SKL:s styrelse fatta beslut om reviderat riksavtal i oktober 2010 och
ambitionen är att avtalet börjar gälla den 1 mars 2011.
De föreslagna revideringarna berör främst bestämmelserna om privat vårdgivare som
har kontrakt med landsting.
Förslag till yttrande har utarbetats av Ledningsstab utveckling tillsammans med
beställarenheten.

Beslutsunderlag

SKLs förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård
Yttrande över förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård
Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till SKL enligt utarbetat förslag

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 91 Svar på remiss: Spela samman - en ny modell för
statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)
(LS/343/2010)
Ärendebeskrivning

En ny samverkansmodell på kulturområdet, som ökar det regionala inflytandet avseende
innehåll och profilering, införs från och med 2011. Modellen innebär att staten lämnar
samlade bidrag till den regionala nivån som stöd för deras kulturinsatser med minskad
detaljstyrning. Samverkansmodellen införs från och med 2011 i fem utvalda län och
Jämtlands län har goda förutsättningar att ansluta sig till modellen från 2012. Modellen
är en vidareutveckling av den ingångna avsiktsförklaring 2010 mellan Jämtlands läns
landsting och Kulturrådet och förutsätter ökad dialog mellan lokal, regional och
nationell nivå. En utmaning för landstinget blir att i samverkan med kommuner och det
fria kulturlivet ta fram en treårig regional kulturplan som anger mål och inriktning för de
aktuella verksamheterna samt nivån på den planerade regionala finansieringen.
Landstinget ställer sig positivt till införandet av en ny samverkansmodell, där regionerna
genom ökat inflytande kan bidra till den nationella kulturpolitiken genom en mångfald
kulturyttringar och goda exempel av hög kvalitet och tillstyrker i huvudsak utredningens
förslag.
Förslag till yttrande har utarbetats vid Verksamhetsområde kultur.

Beslutsunderlag

Yttrande över betänkandet Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional
kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Kulturdepartementet enligt utarbetat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 92 Svar på tillsyn av vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete (LS/1251/2008)
Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen har gjort tillsynsbesök inom fyra verksamhetsområden inom Jämtlands
läns landsting; områdena Kirurgi, Medicin, Psykiatri samt två hälsocentraler inom
område Primärvård. Vid möte den 24 mars 2010 återförde Socialstyrelsen det samlade
resultatet från enkät och gruppintervjuer till tjänstemannaledning och politiker i
landstinget. Därefter har Socialstyrelsen formulerat skriftliga krav.

Beslutsunderlag

Tillsyn av vårdgivarens patientsäkerhetsarbete Jämtlands läns landsting. Beslut från
Socialstyrelsen 2010-04-12.
Yttrande till Socialstyrelsen om tillsyn av patientsäkerhetsarbete

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Socialstyrelsen enligt utarbetat förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 93 Tågfordon till Mittnabo (Vagnbolaget Transitio)
(LS/52/2006)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade i april 2006, § 64, att ge Länstrafiken i Jämtlands län i
uppdrag att anskaffa tåg för Mittlinjen (numera Mittnabo). Länstrafiken förvärvade 1000
aktier i AB Transitio till ett pris av 100 kronor per aktie. Landstinget beslutade även att
tecknade avtal om borgensutfästelser och avtal om reglering av regressrätt.
Totalt har idag nitton svenska landsting/regioner undertecknat avtal om borgensutfästelse och regressavtal i samband med att respektive trafikhuvudman blivit delägare i
Transitio. Borgensutfästelsen är begränsad till ett sammanlagt belopp på åtta miljarder
svenska kronor.
Borgensutfästelsen innebär ett åtagande att underteckna solidariska borgensförbindelser
för Transitios förpliktelser för finansieringsavtal avseende spårfordon som Transitio
anskaffar på uppdrag av någon av sina ägare trafikhuvudmännen upp till det fastställda
taket (åtta miljarder).
Justerandes sign
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Regressrätten innebär att om en Borgensman har erlagt betalning till eller skriftligen
krävs på betalning av en eller flera av Vagnbolagets borgenärer med anledning av
Borgensförbindelsen (”Infriande Borgensman”) ska Infriande Borgensman ha rätt att av
övriga Borgensmän erhålla respektive Borgensmans andel av det erlagda beloppet.
I den nu aktuella borgensförbindelsen åtar sig Svenska Handelsbanken AB att under
tiden 30 juni - 31 december 2010 bevilja ett kapitalbelopp upp till en miljard svenska
kronor. Detta blir en förlängning av den borgensförbindelse som landstingsstyrelsen
beslutade om i december 2009 som då avsåg en borgensförbindelse mellan AB Transitio
och Nordea Finans Sverige AB (till och med juni 2010).
Andelen för Jämtlands län avser satsningen på nya tåg och utökningen av tåg på
MittNabolinjen som kommer hösten 2011(beslut landstingsfullmäktige i juni 2008).
De tåg som nu används på MittNabolinjen är Reginatåg som ursprungligen anskaffats av
AB Storstockholms Lokaltrafik. Regressrätten innebär att respektive borgande landsting
slutligen endast borgar för de tåg som det egna dotterbolaget/aktieägaren i Transitio
antingen beställt genom Transitio eller övertagit ansvaret för från annat landsting.
Eftersom Länstrafiken i Jämtlands län övertagit fordonen för Storstockholms Lokaltrafik har Jämtlands läns landsting tagit över motsvarande borgensengagemang från
Stockholms läns landsting. Det finns ingen borgensutfästelse men det överlämnande
landstinget kan med stöd av regressavtalet vidarebefordra externa krav. Borgensansvaret
för dessa tåg uppgår till ca 60 mkr. När de nya tågen köps in kommer Reginatågen att
avyttras.
Inom ramen för godkänd utfästelse att ingå borgensförbindelse har landstinget tidigare
godkänt två borgensförbindelser 800 mkr (tåg nu levererade till berörda landsting/
regioner – Jämtlands läns landsting har där ingen kostnad) och 500 mkr (nu makulerad
och ersatt med den på 1000 mkr från Nordea Finans).

Beslutsunderlag

Borgensförbindelse mellan AB Transitio och Svenska Handelsbanken AB
Kreditavtal mellan Svenska Handelsbanken AB och Transitio AB

Landstingsdirektörens förslag

Landstinget tecknar borgensförbindelse för AB Transitios förpliktelser enligt bifogat
kreditavtal mellan AB Transitio och Svenska Handelsbanken AB.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 94 Ideell förening för bildande av region MittSverige:
Ansökan om fortsatt ersättning för kostnader
(LS/1139/2008)
Ärendebeskrivning

Ideella föreningen för bildande av regionkommun MittSverige ansöker om fortsatt
bidrag för administration av föreningen.
Landstingets tidigare beslut byggde på förutsättningen att regionbildningen skulle ske
inför år 2011. Genom regeringens beslut kommer regionbildningen att ske tidigast år
2015. Uppdraget till Mats Sjöstrand innebär att frågan under 2010 och 2011 kommer att
beredas, på nationell nivå, inom ramen för det uppdraget. Mittstyrelsen och landstinget
kommer att bli inblandad i olika former av dialoger, främst på politisk nivå. Landstinget
gör bedömningen att det i mindre utsträckning blir fråga om utredningsarbete under år
2010. Eftersom verksamheten i föreningen under år 2010 bedöms ligga på en relativt låg
nivå bedöms stödet högst behöva uppgå till 250 tkr. En praktisk lösning torde vara att
landstinget utför den administration, exkl ekonomiadministration, som erfordras och
fakturerar föreningen för nedlagd tid.

Beslutsunderlag

Ansökan om förlängning av landstingets ekonomiska engagemang i fram till
regionbildning 1 januari 2015.

Landstingsdirektörens förslag

1. Jämtlands läns landsting täcker kostnader för föreningen för bildande av region
MittSveriges administration för år 2010 upp till en kostnad av högst 250 tkr.
2. Anslaget belastar befintlig budget hos Ledningsstab regional utveckling.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Robert Uitto deltar inte i beslutet.

§ 95 Medfinansiering av Jämtlands läns Energikontor för
perioden 2011-2014 (LS/397/2010)
Ärendebeskrivning

Kommunförbundets styrelse har den 15 mars 2010 behandlat frågan om fortsatt
medfinansiering av Jämtlands läns Energikontor för perioden 2011-2014.
Justerandes sign
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Energikontoret startade sin verksamhet 1999 och har sedan dess drivits i projektform.
Nuvarande projektperiod går ut den 31 december 2010. Balanserade medel och
deltagande i EU-projekt medger aktivitet under 2011, men om medfinansiering ej kan
erhållas blir detta i så fall ett avvecklingsår.
Kommunförbundet har till landstinget inkommit med en ansökan om medfinansiering
av Energikontoret med 100 tkr för perioden 2011-2014. Energikontorets verksamhet
överensstämmer väl med de mål som finns angivna i den regionala utvecklingsstrategin
för Jämtlands läns.
Av landstingets avsatta projektmedel föreslås att 100 tkr per år i fyra år, avsätts till
Energikontoret för att möjliggöra ett fortsatt arbete med den positiva utvecklingen av
energi- och klimatarbetet i Jämtlands läns.

Beslutsunderlag

Ansökan om medfinansiering av Energikontoret 2011-2014
Medfinansiering av Jämtlands läns energikontor 2011-2014

Landstingsdirektörens förslag

1. 100 tkr per år i fyra år anvisas som delfinansiering av Jämtlands läns Energikontor
2011-2014.
2. Medlen tas ur anvisade medel för projekt hos ledningsstab regional utveckling.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 96 Utdelning av landstingets kulturpris till PetersonBergers minne 2010 (LS/449/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har uppdraget att till landstingsstyrelsen
rekommendera kandidater till landstingets kulturpris till Peterson-Bergers minne. Vid
ansökningstidens utgång fanns 9 nominerade kandidater till kulturpriset. Priset är på
30 000 kronor.
Beredningen, som har haft Länskulturen som sakstöd, föreslår följande pristagare med
nedanstående motiveringar:
Eivor Comén är en god förebild för en levande landsbygd. Hennes gränslösa
engagemang med kultur som verktyg gör henne till en småskalig arrangör med stort
hjärta. Eivor är en eldsjäl som tydligt bidrar att tillgängliggöra ett levande kulturliv även i
glesbygd.

Justerandes sign
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Bertil Pettersson har genom sitt mångåriga engagemang för Jämtlands naturliv varit en
god ambassadör för länet. Med sina fotografier och berättelser av det vilda djurlivet i
länet har han bidragit till både förståelse och respekt för det jämtländska naturlivet, inte
bara i vårt eget län.

Beslutsunderlag

Stadgar för landstingets kulturpris och kulturstipendier.
Sammanställning över nominerade kandidater

Beredningens för folkhälsa, livsmiljö och kultur förslag

Beredningen föreslår landstingsstyrelsen att till landstingets kulturpristagare till
Peterson-Bergers minne utse Eivor Comén och Bertil Pettersson, samt att priset delas så
att vardera får 15 000 kronor.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 97 Utdelning av landstingets kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne 2010 (LS/450/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har uppdraget att till landstingsstyrelsen
rekommendera kandidater för landstingets kulturstipendium till Peterson-Bergers
minne. Vid ansökningstidens utgång fanns 28 sökanden till kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne. Årets kulturstipendium till Peterson-Bergers minne innebär att
50 000 kronor ska fördelas lika på fem stipendier.
Beredningen har som sakstöd haft Länskulturen.

Beredningens för folkhälsa, livsmiljö och kulturs förslag

Beredningen föreslår landstingsstyrelsen att tilldela landstingets kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne för 2010 till nedanstående personer med följande motivering:
”för förtjänstfull konstnärlig verksamhet”:
- Robin Cochrane, Östersund/(Stockholm) – musik, slagverk
- Joakim Sundman, Krokom/(Stockholm) – dans
- Anna Lönneborg, Krokom/(Göteborg) – konst, keramik
- Petter Dahlström Persson, Östersund/(Umeå) – foto, konstfoto
- Malin Strömdahl, Östersund – kör, körledare
Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Stadgar för landstingets kulturpris och kulturstipendier.
Sammanställning över ansökningar

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 98 Utdelning av Samiskt kulturstipendium
(LS/448/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har uppdraget att till landstingsstyrelsen
rekommendera kandidat för landstingets Samisk kulturstipendium 2010.
Vid ansökningstidens utgång fanns 6 sökande till Samiskt kulturstipendium 2010.
Priset är på 10 000 kronor.
Beredningen har som sakstöd haft Länskulturen.

Beredningens för folkhälsa, livsmiljö och kultur förslag

Beredningen föreslår landstingsstyrelsen att tilldela Samiskt kulturstipendium till
Kerstin Valkeapää, drivkraften bakom de sydsamiska kulturdagarna Lopme Naestie,
med följande motivering: ”Till stöd och uppmuntran att föra och utveckla det
sydsamiska kulturarvet vidare.”

Beslutsunderlag

Stadgar för landstingets kulturpris och kulturstipendier.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen
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§ 99 Utnämning av Årets folkhälsoinsats 2010
(LS/652/2020)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landstings folkhälsopris Årets folkhälsoinsats är avsett att tilldelas
enskild/enskilda personer, organisationer, sammanslutningar eller kommunala organ
inom länet, som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt
påverkar folkhälsan. Med folkhälsoarbete menas insatser som främjar hälsa och
förebygger sjukdom. Arbetet ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande
samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur föreslår pristagare för beslut i
landstingsstyrelsen.
Förslag har tagits fram med sakstöd av Folkhälsocentrum. Vid ansökningstidens utgång
fanns 19 ansökningar till Årets Folkhälsoinsats 2010.

Beslutsunderlag

Stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats ” Årets Folkhälsoinsats ”

Beredningens för folkhälsa, livsmiljö och kultur förslag
Beredningen föreslår landstingsstyrelsen.

Årets Folkhälsoinsats 2010 går till Projekt Brobygget med följande motivering:
”En verksamhet som motverkar den onödiga ohälsan hos människor med
funktionshinder och därmed medverkar till bättre livsvillkor och en jämlikare fördelning
av folkhälsan i Jämtlands läns befolkning.”

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 100 Införande av försök med kallelse som bussbiljett till
och från Östersunds sjukhus (LS/623/2010)
Ärendebeskrivning

I omställningsarbetet framkom som förslag att tillämpningar av sjukresorna skulle ses
över för att sänka kostnaderna och underlätta hanteringen för patienter och personal.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen
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Sedan tidigare finns ett politiskt önskemål att underlätta för patienter genom att man via
kallelse (eller bifogad bussbiljett) skulle kunna åka kollektivtrafik till sjukvården istället
för egen bil eller andra dyrare färdsätt.
En arbetsgrupp bestående av representanter från landstinget och Länstrafiken har tagit
fram ett förslag.

Beslutsunderlag

Underlag Kallelse som bussbiljett.

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstinget inför på försök under perioden 2010-09-01- -2011-01-31 kallelse som
bussbiljett till och från Östersunds sjukhus.
2. Försöket följs och utvärderas under hela perioden varefter nytt beslut fattas i januari
2011 om modellen skall fastställas, tas bort, förändras och/eller utvecklas till att
omfatta även till och från primärvårdens anläggningar.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 101 Strategi för Alla på lika villkor – delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer med funktionshinder
(LS/1241/2009)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 21 oktober 2009 att anta Policy Alla på lika villkor
– delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer med funktionsnedsättning. Enligt
de administrativa riktlinjer som landstinget bygger sitt arbete på ska en strategi arbetas
fram utifrån denna policy. Strategin ska beslutas av landstingsstyrelsen. Den 25 augusti
2009 beslutade landstingsstyrelsen om att anta den Europeiska deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå – en plattform för
jämställdhetsintegrering. Deklarationen understryker vikten av att arbeta med fler
diskrimineringsgrunder än kön och räknar bland annat upp personer med funktionsnedsättning. Det gör att allt som ingår i deklarationen även omfattar personer med
funktionsnedsättning. Deklarationen omfattar sex principer, sex åtaganden och 30
artiklar som landstinget ska arbeta med i och med undertecknandet. Utifrån denna
deklaration ska även en handlingsplan arbetas fram.
För att minska antalet styrdokument inom organisationen har bedömningen gjorts att
denna deklaration ska fungera även som strategi för policy Alla på lika villkor –
delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer med funktionshinder. Den ger ett
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen
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mycket gott stöd för det arbetet och underlättar också hela arbetet med delaktighet,
jämlikhet och jämställdhet eftersom flera policys fångas upp av ett strategidokument
vilket gör arbetet kraftfullt och tydligt. Vilket också är till fördel för verkställandet och
uppfyllandet av målet med delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för alla.

Beslutsunderlag

Policy. Alla på lika villkor – delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer med
funktionsnedsättning
Den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå

Landstingsdirektörens förslag

Den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå ska gälla som strategi för policyn Alla på lika villkor – delaktighet,
jämlikhet och jämställdhet för personer med funktionsnedsättning.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 102 Likviditetsrapport 2010-04-30 (LS/327/2020)
Ärendebeskrivning

Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under första tertialet
2010 av landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och
pensionsportfölj.

Beslutsunderlag

Likviditetsrapport 2010-04-30

Landstingsdirektörens förslag

Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen
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§ 103 Uppdrag om medborgarförslag från Kjell Berg om
att behålla hälsocentralen i Stugun bemannad med läkare
(LS/559/2010)
Ärendebeskrivning

Kjell Berg har lämnat in ett medborgarförslag om att behålla hälsocentralen i Stugun
bemannad med läkare. Fullmäktige har vid sitt sammanträde i april gett landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på svar. Medborgarförslaget ska behandlas
senast vid fullmäktige i oktober.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Kjell Berg om hälsocentralen i Stugun

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
29 september 2010 ta fram ett förslag på svar.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 104 Valgamaa-Jämtlands län EF: Val av ombud vid
årsstämma 2010-06-29 (LS/663/2010)
Landstingsstyrelsens beslut

Ombud
Thomas Hägg (S), Thomévägen 4 B, 830 04 Mörsil

§ 105 Anmälan av inkomna handlingar (LS/4/2010)
Landstingsstyrelsens beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen
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§ 106 Anmälan av delegationsbeslut (LS/3/2010)
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 Huvudmannadirektiv för stiftelsen Jamtli 20112014 (LS/1148/2009)
Ärendebeskrivning

Gällande huvudmannadirektiv 2007- 2010 för Stiftelsen Jamtli löper till den 31
december 2010. Uppsägning av gällande avtal har skett skriftligt 12 månader före
periodens utgång. Nytt förslag till nytt Huvudmannadirektiv 2011- 2014 har tagits fram i
samråd mellan stiftarna; Jämtlands läns landsting, Östersunds Kommun, Heimbygda
och Jämtlands läns konstförening.
Genom grundlig utvärdering av huvudmannadirektivet (2005) har direktivet fått en
tydligare koppling till årsavtal och årsredovisning. Endast smärre ändringar i direktivet
avseende frågor om ansvar för drift och underhåll av fastigheter föreslås inför
kommande huvudmannadirektiv för perioden 2011 – 2014. De grundläggande
skrivningarna gäller alltjämt, där huvudmännen ser Stiftelsen Jamtli som en tillgång och
resurs för regionen med en stor utvecklingspotential och önskar att stiftelsen framförallt
ska bidra till länets utveckling genom att vara en europeisk förebild avseende bruk av
kulturarvet.

Beslutsunderlag

Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jamtli 2011- 2014

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jamtli 2011- 2014 antas.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen
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§ 108 Förslag att etablera ett samordningsförbund i
Jämtlands län. Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (LS/616/2010)
Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Motivet till
lagstiftningen är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att prioritera och att samordna
insatser och att underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes
funktions- och arbetsförmåga. Lagstiftningen omfattar fyra parter, försäkringskassan,
arbetsförmedlingen, kommuner och landsting. Inom dessa finns många olika aktörer
som deltar i samarbetet kring en enskild individ. Därutöver kan det finnas aktörer som
också deltar i rehabiliteringen kring en individ. Dessa kan vara arbetsgivaren, företagshälsovården, vuxenutbildningen och andra privata aktörer.
I Jämtlands län finns det idag fem lokala finsamförbund. Det finns samordningsförbund
i Berg, Bräcke, Strömsund, Åre, och Östersunds kommuner samt ett länsövergripande
förbund för psykiskt funktionshindrade (J-SAM) där alla kommuner finns representerade.
2009 gav Sociala samrådsgruppen kommunförbundet i uppdrag att ta fram en
konsekvensbeskrivning tillsammans med finsamförbunden på olika alternativa modeller
att bedriva finansiell samordning. Syftet var att minska de administrativa kostnaderna,
kostnaderna för revision, kostnaderna för samordnare m.m. för att istället kunna
användas till att utveckla verksamheten. I övriga landet finns antingen lokala förbund
eller länsförbund, inte både och.
Om alla kommuner går med i ett finsamförbund kan vinsten av att samordna arvoden
till styrelserna, arvoden till revisorer, övrig administration samt samordnartjänsterna
uppskattas till ca 1,5 mkr som istället kan gå direkt till insatser för de målgrupper som
samordningsförbundet bestämmer sig för att arbeta med. Detta beräknat på att det nya
förbundet har två heltidstjänster idag finns sammanlagt 3,80 samordnartjänst.
Budgetramen för länets fem lokala finsamförbund är för år 2010 4,5 mkr och för det
länsövergripande samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade 4,8 mkr.
Förslaget är att det nya förbundet har en ram på 6 mkr.
Fördelningen mellan parterna blir:
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen
Landstinget
Kommunerna
Justerandes sign

3.000.000 kronor
1.500.000 kronor
1.500.000 kronor
Utdragsbestyrkande
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För kommunerna föreslås summan vara densamma för samtliga kommuner d.v.s. var
och en bidrar för år 2011 med 187.500 kronor.

Beslutsunderlag

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser med syfte att etablera ett samordningsförbund i Jämtlands län
Förbundsordning för samordningsförbundet i Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget ingår som part i ett finansiellt samordningsförbund i Jämtlands län från
och med den 1 januari 2011.
2. Föreslagen förbundsordning för samordningsförbundet i Jämtlands län fastställs.
3. Landstinget ställer sig bakom föreliggande avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet.
4. Medel avsätts i enlighet med förslag i föreliggande avsiktsförklaring för år 2011 till
samordningsförbundets verksamhet.
5. Bildandet av ett förbund i länet gäller under förutsättning att alla åtta kommuner går
med i samordningsförbundet.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 109 Justering av tandvårdstaxa (LS/620/2010)
Ärendebeskrivning

Den nya tandvårdsförsäkring som trädde i kraft 2008-07-01 medförde en ny typ av
åtgärdslista med nya ersättningsregler för varje åtgärd samt referenspriser. Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2008, § 128, att tandvårdstaxan för Folktandvården i
Jämtlands län skulle sättas enligt referensprislistan.
När Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referensprislista justerades 2009-07-01
tog landstingsstyrelsen ett beslut om att Folktandvården skulle justera sina priser till den
nya referensprislistans nivå men att undersökningsåtgärderna samt åtgärden för
implantat/implantatkomponenter skulle få ligga över referenspriset. Åtgärderna 101,
undersökning utförd av tandläkare, och 102, undersökning utförd av tandhygienist,
höjdes till 8,6 respektive 12,0 procent över referenspriset.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen
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2010-07-01 träder en ny prisjustering i kraft, denna är i dagsläget ej offentliggjord av
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Folktandvårdens taxa föreslås fortsätta följa
referensprislistan. Referenspriset på undersökningsåtgärderna täcker dock inte den
omfattande patientadministration som konstruktionen av tandvårdsförsäkringen
fortfarande innebär.
Taxan för undersökningsåtgärderna föreslås därför även fortsättningsvis ligga över
referenspriset. Dessa båda åtgärderna föreslås ligga 10 procent över referenspriset.
Under 2009 höjdes inte avgifterna för frisktandvårdens abonnemang. Årspremien för
frisktandvården föreslås höjas till den nivå som de fyra Norrlandslandstingen
gemensamt tagit fram. Årspremien ligger dock fortfarande under den nationella, se
tabell.
Årspremie
2010 Jll månads- 2010 Jll månadsÅrspremie
Norrland
2010 Jll
kostnad (exkl.
kostnad (exkl.
Grupp nationell 2009 2008
Nytt pris ATB)* 20-29, 75- ATB)* 30-74 år
1
780
660
720
35
48
2
936
840
900
50
63
3
1 260
1 080
1 140
70
83
4
1 728
1 500
1 600
108
121
5
2 412
2 100
2 260
163
176
6
3 072
3 060
3 070
231
243
7
3 960
3 900
3 960
305
318
8
4 992
4 500
4 700
367
379
9
6 240
5 100
5 500
433
446
10
7 740
6 000
6 600
525
538
.* ATB, Allmänt Tandvårds Bidrag; 300 kr/år 20-29 och 75+ år, 150 kr/år 30-74 år

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Folktandvårdens taxa avseende undersökningsåtgärderna 101 och 102 föreslås
justeras till 10% över referenspriset.
2. Priserna för frisktandvården föreslås justeras enligt gemensam prissättning för
Norrlandslandstingen.

Yrkande

Finn Cromberger yrkar att priserna för frisktandvården föreslås justeras till den
nationella referenslistan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Proposition

Ordföranden ställer proposition på punkt 1 i landstingsdirektörens förslag och finner
förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på punkt 2 i landstingsdirektörens förslag och Finn
Crombergers yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 110 Regionförbundet Jämtlands län (LS/1442/2009)
Ärendebeskrivning

Rådet för regional utveckling i Jämtlands län rekommenderar länets kommuner och
Jämtlands läns landsting att bilda ett kommunalt samverkansorgan, Regionförbundet i
Jämtlands län. Förbundets ändamål ska vara ”att i en demokratiskt styrd organisation
tillvarata länets möjligheter att främja länets uthålliga utveckling och tillväxt samt att i
dessa frågor utöva ett tydligt politiskt ledarskap”. Förbundets uppgift är att ansvara för
samordning av regionala utvecklings- och planeringsfrågor samt att vara en gemensam
organisation för landstinget och kommunerna i Jämtlands län med ändamål att främja
länets utveckling på det sätt som framgår av förbundsordningen.

Beslutsunderlag

PM –landstingets verksamheter som förs över till Regionförbundet Jämtlands län
Rekommendation att bilda Regionförbundet Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Jämtlands läns landsting går med i ett kommunalförbund med förbundsdirektion
tillsammans med kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda,
Strömsund, Åre och Östersund med namnet Regionförbundet Jämtlands län. Förbundet
är bildat när medlemmarnas respektive fullmäktige antagit förbundsordningen.
2. Förslag till förbundsordning antas.
3. Verksamheter som idag bedrivs i delar av landstinget förs över med angivet
landstingsbidrag till kommunalförbundet enligt upprättat PM. Landstingsbidraget för år
2011 uppgår till 37 012 tkr exklusive eventuella effekter av utredning av
administrationskostnader och driften av gården vid JILU.
4. Berörda verksamheter förs över från och med den 1 januari 2011.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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5. Beslutet förutsätter att det bildade kommunalförbundet, i enlighet med 4 § lag
(2002:34) om samverkansorgan i länen, senast under augusti 2010 anmäler till regeringen
att förbundet ska inordnas under lagen. Detta innebär att kommunalförbundet tar över
vissa uppgifter från länsstyrelsen.
6. Kostnader för den tillfälliga förbundsdirektionen under 2010 betalas enligt följande:
- arvoden och andra ersättningar till ledamot betalas av respektive medlem
- resursanslag på 50.000 kronor betalas med hälften vardera av kommunförbundet och
landstinget.
7. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att teckna samverkansavtal med Regionförbundet
och att fatta de kompletterande beslut som krävs efter avslutad utredning om dels
gårdsbruket vid verksamhetsområde Utbildning/utveckling, dels utredning om
hantering av administrativa (OH) kostnader.
8. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att överföra aktierna i de bolag som anges i
promemorian ”Bildande av kommunalt samverkansorgan”, till bokfört värde.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 111 Hälsoval Jämtlands län: Förändringar i förfrågningsunderlaget (LS/1484/2009)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 24-25 november 2009
förfrågningsunderlaget för Hälsoval Jämtlands län gällande år 2010.
Landstinget beslutar i juni månad årligen om villkorsförändringar som ska träda i kraft
den 1 januari efterföljande år.
Förslag till kommande förändringar redovisas i beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands län 2011
Bilaga 1 Listningsregler

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget med bilaga fastställs att gälla från och med
2011-01-01.
Justerandes sign
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2. Kompletteringar och eventuella ytterligare justeringar uppdras till styrelsen den 24
november 2010 att fatta beslut om.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 112 Reviderat konsortialavtal för Länstrafiken i Jämtlands län AB (LS/511/2010)
Ärendebeskrivning

Konsortialavtalet för Länstrafiken i Jämtlands län AB, som gäller till den 31 december
2010, blev uppsagt av landstingsfullmäktige i juni 2009, § 119. Efter att nu kommunerna
och landstinget gjort en genomgång av konsortialavtalet föreslås vissa justeringar.
Förändringarna redovisas i beslutsunderlaget ”Kommentarer förändringar i
konsortialavtal för Länstrafiken AB.

Beslutsunderlag

Kommentar förändringar i konsortialavtal för Länstrafiken AB
Konsortialavtal reviderat 2010-03-15

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting ingår i reviderat konsortialavtal för Länstrafiken i Jämtland AB
med länets kommuner.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 113 Trafikbeställning – komplettering för år 2011 av
Länstrafiken i Jämtlands län AB (LS/658/2010)
Ärendebeskrivning

I november 2009, § 203, beslutade landstingsfullmäktige att fastställa trafikbeställning
för trafikåret 2010/2011. Tidtabellerna följer nu kalenderår istället för som tidigare
läsåret, detta för att justeringar för tåg och busstrafik ska göras samtidigt.. Landstinget
har möjlighet att göra justeringar för hösten 2011 om det behövs. Nästa trafikbeställning
kommer att avse år 2012.
Mittnabotrafiken utökas, enligt fullmäktigebeslut 2008, med ytterligare 1 tågsätt från och
med andra halvåret 2011. Det kommer då att bli 9 dubbelturer Östersund-Sundsvall, 5
dubbelturer Östersund-Åre och 3 dubbelturer Östersund-Trondheim.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll

24(42)

2010-06-02

Eftersom tågtrafiken utökas föreslås att linje 127, Bräcke – Gällö – Östersund,
förändras så att det blir
4 dubbelturer med buss måndag – fredag och ingen trafik lördag med optionstrafik linje
127 1 dubbeltur måndag – fredag och 1 dubbeltur lördag samt
tågtrafik 9 dubbelturer måndag – fredag och 4 dubbelturer lördag – söndag
Idag är utbudet på linje 127
7 dubbelturer med buss måndag – fredag och 1 dubbeltur lördagar, ingen optionstrafik
samt
tågtrafik 6 dubbelturer måndag – fredag och 3 dubbelturer lördag – söndag.
Även trafiken till Åre blir utökad genom förändringen av tågtrafiken. Länstrafiken gör
bedömningen att det i nuläget är svårt att dra ner på trafiken med Årependeln (linje 155)
eftersom man idag får köra med dubbla bussar, den ordinarie bussen är ofta fullsatt från
Järpen. Ingen förändring föreslås i nuläget.
Kostnaden för busstrafiken blir med förändringen i Bräcke 3,1 mkr och 0,6 mkr för
optionstrafik – totalt 3,7 mkr. Idag är kostnaden 5,7 mkr. Kostnaden för utökad
tågtrafik har tidigare bedömts till 5 mkr år 2011.

Beslutsunderlag

Trafiksamråd tidtabell 2011

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Upprättat förslag till justeringar av busstrafiken för andra halvåret 2011 fastställs.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 114 Landstingets politiska organisation mandatperioden
2011-2014 (LS/675/2010)
Ärendebeskrivning

Kommunerna i Jämtland län arbetar för att bilda ett kommunalt samverkansorgan
(KSO) tillsammans med Jämtlands läns landsting. Detta samverkansorgan ska ansvara
för de regionala frågorna i länet. Kommunerna för över den verksamhet som bedrivs i
Kommunförbundet Jämtlands län och landstinget för över sin regionala verksamhet
utom kultur, folkhögskolor och naturbruksgymnasiet. Även om landstinget flyttar över
en begränsad del av sin verksamhet kommer det att beröra den politiska verksamheten i
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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betydligt större utsträckning. Den politiska organisation som är uppbyggd för dagens
verksamhet måste sålunda förändras.
KSO kommer att bildas i och med att alla kommunernas och landstingets fullmäktige
har beslutat att gå med. KSO:s verksamhet inleds den första januari 2011. I förslaget till
politisk organisation föreslås att landstinget bidrar med strax över en miljon kronor.
En översyn av den politiska organisationen och dess resurser ska även beakta andra
pågående diskussioner om förändringar inom landstinget.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. En arbetsgrupp tillsätts med uppgift att lämna förslag på en ny politisk organisation
för mandatperioden 2011-2014 samt förslag på ekonomiska förutsättningar för
organisationen.
2. Arbetsgruppen ska bestå av fullmäktiges presidium och en ledamot från varje parti i
fullmäktige.
3. Arbetsgruppen ska redovisa sitt förslag senast vid fullmäktige i november 2010.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 115 Kulturpolicy för Jämtlands län (LS/1011/2007)
Ärendebeskrivning

Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har av landstingsfullmäktige fått i
uppdrag att revidera det länsgemensamma kulturprogrammet.
Kulturpolicyn drar upp riktlinjer för kulturpolitiken i Jämtlands län som bör vara
vägledande för lokala och regionala handlings- och verksamhetsplaner på kulturområdet.
Beredningen har med sakstöd av Verksamhetsområde kultur och i samverkan med
länets kommuner tagit fram ett förslag på kulturpolicy för länet.

Beslutsunderlag

Kulturpolicy för Jämtlands län
Protokollsutdrag från beredningen folkhälsa, livsmiljö och kultur om kulturpolicy

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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Beredningens för folkhälsa, livsmiljö och kultur förslag
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige beslutar att anta kulturpolicyn

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 116 Initiativärende relaterat till hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och sjukvården
(LS/666/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för vård och rehabilitering begär hos landstingsfullmäktige att få i uppdrag
att göra en översiktlig undersökning av hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvården.
Det önskade uppdraget kan anses rymmas inom det uppdrag beredningen har enligt
arbetsordningen. Önskan att få ett särskilt uppdrag från fullmäktige innebär att få rätt att
avsätta speciellt mycket resurser inom ett speciellt område inom uppdraget. En sådan
önskan bör innehålla en tydlig precisering av uppdraget och dess resursbehov.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från beredningen för vård och rehabilitering, § 32/2010

Beredningens för vård och rehabilitering förslag
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige

Beredningen för vård och rehabilitering får i uppdrag att göra en översiktlig undersökning av hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och
sjukvården.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Beredningen för vård och rehabilitering får i uppdrag att precisera uppdraget att
göra en översiktlig undersökning av hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och sjukvården med avseende på omfattning och
resursbehov.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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2. Precisering av uppdraget ska redovisas för landstingsfullmäktige i oktober.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 117 Initiativärende relaterat till Folktandvårdens
utvecklingsplan (LS/665/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för vård och rehabilitering begär hos landstingsfullmäktige att få i uppdrag
att arbeta med folktandvården i deras utvecklingsplaner relaterat till folktandvårdens
framtida struktur. Det önskade uppdraget kan anses rymmas inom det uppdrag
beredningen har enligt arbetsordningen. Önska att få ett särskilt uppdrag från fullmäktige innebär att få rätt att avsätta speciellt mycket resurser inom ett speciellt område
inom uppdraget. En sådan önskan bör innehålla en tydlig precisering av uppdraget och
dess resursbehov. Beredningens uppdrag är att utifrån medborgarperspektivet se till att
landstinget bedriver god tandvård. Beredningen bör följa tandvårdens arbete och
utveckling utifrån detta perspektiv och rapportera till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige om folktandvården inte uppfyller landstingets krav utifrån medborgarperspektivet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från beredningen för vård och rehabilitering , § 31/2010

Beredningens för vård och rehabilitering förslag
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige

Beredningen för vård och rehabilitering får i uppdrag att arbeta med folktandvården i
deras utvecklingsplaner relaterat till folktandvårdens framtida struktur.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 118 Initiativärende - Förnyelsebar energi (LS/122/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingstyrelsen har gett landstingsdirektören uppdrag att utreda hur landstinget på
bästa sätt kan bli självförsörjande på förnyelsebar energi.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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I enlighet med policydokument, inriktningsdokument för finansförvaltning, regionala
energi- och miljömål är en investering i förnyelsebar energiproduktion i form av
vindkraft intressant. Investering i vindkraft säkerställer vår energikostnad under verkens
tekniska livslängd. Lönsamheten i investeringen beror på elprisets utveckling samt
eventuella avgifter som kan läggas på en sådan produktion. Anläggningen ska producera
mindre mängd elenergi än vad vi som ägare förbrukar, det vill säga vi skall inte vara
elproducent till den öppna marknaden. Med dagens skattevillkor är det en intressant
affär.

Beslutsunderlag

Förslag att investera i vindkraft 2010-05-24

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget investerar i tre vindkraftverk med placering inom Jämtlands län
2. Investeringen finansieras genom att medel används, som enligt finansieringsbudgeten, ska investeras i pensionsportföljen för framtida pensionsutbetalningar.

Yrkande

Ordföranden yrkar att ärendet ska återremitteras.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet antaget.

Landstingsstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att till ett extra styrelsesammanträde den 22 juni
2010 ta fram en extern granskning av finansieringen av investeringen i vindkraft.

§ 119 Revidering av personalpolitisk policy (LS/685/2010)
Ärendebeskrivning

Personalpolitiska utskottet har av landstingsstyrelsen fått i uppdrag att revidera
Personalpolitisk policy med avseende på alkohol och droger. Utskottet har dessutom
uppdaterat policyn utifrån den nya diskrimineringslagstiftningen samt allmän revidering
med avseende på att ”skapa tydlighet i krav och förväntningar på arbetsgivarens och
medarbetarens åtaganden”.

Beslutsunderlag

Personalpolitisk policy
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet, § 43/2010
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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Personalpolitiska utskottets förslag

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
Reviderad personalpolitisk policy antas.

Yrkande

Harriet Jorderud yrkande följande ändringar under 1.2 Arbetsmiljö och hälsa:
Andra stycket, första meningen ska ha följande lydelse: ”Inom landstinget arbetar vi
systematiskt, främjande och förebyggande med arbetsmiljön, så att skador och ohälsa
undviks eller minimeras.”
Tredje stycket ska ha följande lydelse: ”Vi arbetat ständigt med utveckling och
förbättring av arbetets organisation, kvalitén och goda anställningsvillkor, allt i syfte att
ge medarbetarna förutsättningar för balans mellan arbete och fritid”.
Ett nytt stycke med följande lydelse: ”Landstinget arbetar för att ständigt förbättra
ledningssystem och prestanda för arbetsmiljö. Därför ska landstinget uppfylla krav i
lagar och andra krav (t ex i föreskrifter och avtal) som berör vår arbetsmiljö.”
Monalisa Norrman yrkar följande ändring under 1.2 Arbetsmiljö och hälsa:
Sista meningen i fjärde stycket ska ha följande lydelse:: ”Lokaler där landstinget bedriver
verksamhet ska vara helt alkohol- och drogfria Undantag kan medges för öl och vin
som måltidsdryck vid avtackning av personal vid 25-års jubileum och avtackning av
pensionärer.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds ändringsyrkande och finner
yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans ändringsyrkande och finner
yrkandet antaget.

Landstingsstyrelsens beslut

Reviderad personalpolitisk policy antas med ovan antagna ändringar.

§ 120 Översyn av beslutsprocess för ägardirektiv
(LS/932/2009)
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur beslut
om ägardirektiv för landstingets bolag ska tas fram. Förslaget ska behandlas vid fullJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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mäktige i juni 2010. Landstingsstyrelsen har inte hunnit bereda ärendet färdigt och
behöver tid till fullmäktige i oktober.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får förlängd tid till landstingsfullmäktige i oktober 2010 för att
föreslå beredningsprocess för ägardirektiv.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 121 Regionaliserad läkarutbildning i Östersund
(LS/806/2007)
Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting gjorde 2007-08-29 en framställan till Utbildningsdepartementet
angående ”Utökning av läkarutbildningen vid Umeå Universitet, med utbildningsplatser
i Östersund/ Jämtlands län, Sunderbyns sjukhus/Norrbottens län samt Sundsvalls
sjukhus/ Västernorrlands län”. Framställan beaktades och läkarutbildningen vid Umeå
universitet utökades höstterminen 2008 samt vårterminen 2009.
Regionaliseringen av läkarutbildningen innebär att 30 studenter per termin flyttar från
Umeå, 10 till Östersund, 10 till Sunderbyn och 10 till Sundsvall. De kommer att gå
termin 6 till termin 11 på den nya orten och avsluta sin utbildning där. På regionaliseringsorterna får dessa studenter hela sin utbildning, dvs både den kliniska praktiken
och den teoretiska undervisningen.
I landstingsplanerna 2008-10, 2009-11 och 2010-12 har regionaliseringen av läkarutbildningen ingått i planeringsförutsättningarna och i målbeskrivningarna. Vid 2009 års
inprioriteringar beslutades också om ekonomiska medel för läkarutbildningen.
Under hösten 2009 och våren 2010 har förhandlingar skett mellan regionaliseringslandstingen (Jämtlands läns landsting, Norrbottens läns landsting och Landstinget
Västernorrland) och Umeå Universitet. Även Västerbottens läns landsting har deltagit i
förhandlingarna.
Det är två övergripande avtal som föreslås:
1. ”Hängavtal regionalt samverkansavtal mellan Umeå universitet och Västerbottens läns
landsting om samarbetet inom området medicin, odontologi och hälsa”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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. Där regleras:
• Det regionala samverkansavtalet träffat mellan Umeå Universitet och
Västerbottens läns Landsting ska också gälla för regionaliseringslandstingen med
vissa ändringar och avgränsningar.
• ALF-medlen ska fördelas till regionaliseringsorterna med samma principer som
mellan Umeå Universitet och Västerbottens läns landsting.
• Norrbottens läns landsting, Landstinget i Västernorrland och Jämtlands läns
landstings representation i Samverkansstyrelsen och i ALF-kommittén
(adjungerade redan under 2010)
2. Avtal om regionaliserad läkarutbildning. Där regleras:
• mål och syfte med regionaliseringen
• omfattning, uppstartskrav, ansvarsfördelning för utbildningens innehåll och
genomförande, ekonomiska ansvarsområden samt samverkan och samråd
• strategi för skapande av akademisk miljö, (tidsbegränsad satsning 2011-2014)

Beslutsunderlag

PM avseende Avtal angående regionaliserad läkarutbildning
Avtal angående regionaliserad läkarutbildning

Landstingsdirektörens förslag

Under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar att medverka i regionaliserad
läkarutbildning tecknar landstingsstyrelsen avtal med norrlandstingen och Umeå
universitet.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting samarbetar med Umeå universitet och medverkar i
regionaliserad läkarutbildning från och med 2011-01-01 enligt inriktningen i
avtalsförslagen.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att teckna avtalen.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 122 Delårsbokslut april 2010 (LS/414/2010)
Ärendebeskrivning

Inledningen av år 2010 har präglats av ett intensivt arbete med att genomföra de
åtgärder som beslutats i Omställning 2010 och samtidigt förbättra tillgängligheten till
vård.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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De mål som landstinget satt upp för året bedöms i stor utsträckning kunna uppfyllas
men osäkerhet finns för vissa målvärden, exempelvis inom tillgänglighet och miljö.
Ekonomin har varit en av årets stora utmaningar. Efter april redovisar landstinget ett
ekonomiskt resultat på +19,2 mkr vilket är en förbättring med 50 mkr jämfört med april
2009.
Verksamhetens intäkter har ökat med 20 mkr (+11 %) medan kostnaderna har ökat med
23 mkr (2%). Sammantaget ger detta en nettokostnadsökning med 3 mkr (0,3 %).
Finansieringen i form av skatter och statsbidrag har ökat med +53 mkr (5 %). Under
året har beslut fattats om att landstinget ska betala ytterligare 1,7 mkr i pensionskostnader för kulturarbetare på grund av felaktiga beräkningar tidigare år.
Årets budgeterade resultat är 53,8 mkr. Under året har skatteintäkter och generella
statsbidrag ökat med 32 mkr. Utöver det har beslut fattats om att innehålla budgeterade
medel för inprioriteringar motsvarande 21 mkr. Verksamhetsområdenas samlade
prognos efter april visar på ett helårsresultat på +64 mkr. Det resultatet kommer inte att
räcka för att återställa tidigare års underskott och åtgärder måste därför vidtas för att
åstadkomma ett bättre resultat. Målet är +91 mkr. Fortsatta diskussioner och ytterligare
åtgärder kommer att krävas innan verksamheten är långsiktigt hållbar.
I samband med månadsuppföljningen efter maj kommer en plan för ytterligare
kostnadssänkande åtgärder att presenteras för landstingsstyrelsen som visar hur
organisationen ska uppnå prognostiserat resultat +91 mkr.
I april 2009 fattade landstingsfullmäktige beslut om att verksamhet för 59 mkr skulle
prioriteras in under 2010 som ett led i omställningsarbetet. Då det ekonomiska resultatet
för 2009 blev sämre än budgeterat reviderade landstingsfullmäktige i februari 2010 (§15)
det beslutet och sänkte inprioriteringarna till 32 mkr för år 2010.
Aktiviteter motsvarande 5,3 mkr var redan igång och pengar utfördelade i ram.
Aktiviteter motsvarande 21,2 mkr fick genomföras direkt. För resterande del,
motsvarande 5,5 mkr, ville Landstingsfullmäktige avvakta delårsbokslutet efter april.
Inprioriteringar där beslut ännu inte fattats om genomförande:
Ansvarigt
VO
Medicin
Medicin
Justerandes sign

Inprioritera
d summa
Aktivitet
1 750
Hjärtprocessen. Verksamhetsområdet ansvarar för
hjärtprocessen i samarbete med verksamhetsområdena
Primärvård, Akutvård och MDoT. (helårseffekt 3 500 tkr)
1 500
Strokeprocessen. Verksamhetsområdet ansvarar för
strokeprocessen i samarbete med verksamhetsområdena
Primärvård, Akutvård och RHR (helårseffekt 3 000 tkr)

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen
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Kirurgi

500

Palliation (helårseffekt 1 000 tkr)

HIÖÖ

850

RHR

630

Utöka behandlingen med läkemedlet Lucentis vid
åldersförändringar i ögats gula fläck (helårseffekt 1 700 tkr)
Införa spasticitetsteam/kompetenscentrum för
strokepatienter, traumatisk hjärnskada eller patienter med
spasticitet orsakad av MS eller ryggmärgsskada, samt öka
användandet av läkemedlet botulinumtoxin (helårseffekt 1 260
tkr).
Etablera yrkeshögskola i Jämtlands län (helårseffekt 500 tkr)

Utbildning 250
Utveckling
Summa JLL 5 480

(Helårseffekt 10 960 mkr)

Beslutsunderlag

Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2010-04-30

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Delårsbokslut per 2010-04-30 och prognos per 2010-12-31 godkännes.
2. 392 tkr beviljas som utökad ram till område HIÖÖ för ökad hyreskostnad efter
ombyggnation vid hudkliniken. Att området skulle beviljas ramtillskott framgick av
investeringsplanen 2008-2010. Kostnaden belastar årets resultat.
3. 600 tkr beviljas som sänkt resultatkrav för Folktandvården utifrån att avvecklingen
av verksamheten i Gäddede inte får genomföras (beslut i Omställning 2010).
Kostnaden belastar årets resultat.
4. 7 000 tkr beviljas som tilläggsanslag till område RHR för läkemedelskostnader.
Kostnaden belastar årets resultat.
5. 2 000 tkr beviljas som tilläggsanslag till område Medicin för läkemedelskostnader.
Kostnaden belastar årets resultat.
6. 4 000 tkr beviljas som tilläggsanslag till område Kirurgi för läkemedelskostnader.
Kostnaden belastar årets resultat.
7. 1 700 tkr beviljas som tilläggsanslag till Motsedda kostnader för ökade
pensionskostnader. Kostnaden belastar årets resultat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokoll
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8. Resterande inprioriteringar för år 2010 får genomföras till en kostad av 5,5 mkr
under förutsättning att den handlingsplan som utarbetas inför majprognosen visar
att prognostiserat resultat kan klaras. Kostnaden är budgeterad i anslaget för
Motsedda kostnader.
9. Redovisat resultat för år 2010 höjs till + 91 mkr.

Yrkande

Ordföranden yrkar att punkt nr 8 i utgår och att beslut om inprioriteringar fattas efter
beslut vid ett extra styrelsesammanträde den 22 juni.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och på landstingsdirektörens förslag
avseende punkt 8 och finner sitt eget förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag i övrigt och finner
förslaget antaget.

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Delårsbokslut per 2010-04-30 och prognos per 2010-12-31 godkännes.
2. 392 tkr beviljas som utökad ram till område HIÖÖ för ökad hyreskostnad efter
ombyggnation vid hudkliniken. Att området skulle beviljas ramtillskott framgick av
investeringsplanen 2008-2010. Kostnaden belastar årets resultat.
3. 600 tkr beviljas som sänkt resultatkrav för Folktandvården utifrån att avvecklingen
av verksamheten i Gäddede inte får genomföras (beslut i Omställning 2010).
Kostnaden belastar årets resultat.
4. 7 000 tkr beviljas som tilläggsanslag till område RHR för läkemedelskostnader.
Kostnaden belastar årets resultat.
5. 2 000 tkr beviljas som tilläggsanslag till område Medicin för läkemedelskostnader.
Kostnaden belastar årets resultat.
6. 4 000 tkr beviljas som tilläggsanslag till område Kirurgi för läkemedelskostnader.
Kostnaden belastar årets resultat.
7. 1 700 tkr beviljas som tilläggsanslag till Motsedda kostnader för ökade pensionskostnader. Kostnaden belastar årets resultat.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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8. Redovisat resultat för år 2010 höjs till + 91 mkr.
9. Beslut om inprioriteringar fattas efter beslut vid ett extra styrelsesammanträde den
22 juni 2010.

§ 123 Landstingsplan 2011-2013 (LS/690/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutar, genom landstingsplanen, om övergripande mål och
inriktning för landstingets verksamhet. Landstingsstyrelsens, nämndernas och
koncernföretagens främsta uppgift är att verka för att målen uppnås genom sitt ansvar
för verksamhet, kvalitet, personal och ekonomi inom sina respektive områden.
I landstingsplanen anges de inriktningsmål, aktiviteter och målvärden som landstingsfullmäktige beslutat om och styrelsen, nämnderna och verksamheten ska verkställa.
Landstingsfullmäktiges övergripande mål ska konkretiseras, specificeras och följas upp
på styrelse, berednings-, nämnds- och verksamhetsnivå. Varje nivå följer upp sina mål.
Budgeterat resultat för år 2011 är +30 mkr. I budgeten ingår finansiering av nya
kostnader för 51,6 mkr samt bortprioriterade aktiviteter för 1,8 mkr. Beslut om detta
fattas i särskild ordning.
Landstingsstyrelsen ska:
•

Fastställa uppdrag samt ange erforderliga direktiv till landstingsdirektören för år
2011 med utgångspunkt i fullmäktiges uppdrag till styrelsen.

•

Fastställa plan för styrelsens uppföljning av verksamheterna.

Landstingsstyrelsen ska senast i november, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdraget
till landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan.
För 2011 föreslås en investeringsutgift med 115 mkr. Landstingsstyrelsen ska senast i
november 2010 återkomma med detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige.
Landstingsskatten föreslås till 10,60 kronor för år 2011.

Beslutsunderlag

Landstingsplan 2011, Flerårsplan 2012-2013
Protokollsutdrag från ekonomiutskottet § 44/2010

Ekonomiutskottets förslag

Landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
Justerandes sign
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1. Upprättad landstingsplan 2011 - 2013, antas.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i november, till landstingsfullmäktige, redovisa
uppdraget till landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan.
3. För 2011 fastställs en investeringsutgift med 115 mkr. Landstingsstyrelsen ska senast
i november 2010 återkomma med detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige.
4. Landstingsskatten fastställs till 10,60 kronor för år 2011.

Yrkande

Marianne Larm-Svensson, med instämmande av Christer Siwertsson, Finn Cromberger
och Lars-Olof Eliasson, yrkar att styrelsen ska anta alliansens förslag under punkten 3.6
Politisk analys och inriktning (bil).

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag till landstingsplan under
punkten 3.6 och Marianne Larm-Svenssons yrkande och finner ekonomiutskottets
förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag i övrigt och finner dessa
antagna.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt ekonomiutskottets förslag.

Reservation

Mot beslutet vad gäller punkten 3.6 reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Bernt
Söderman, Berit Johansson, Christer Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger.

§ 124 Svar på motion från Marianne-Larm Svensson (C)
m fl om medborgarrådslag i regionfrågan (LS/813/2009)
Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och länsutveckling har av landstingsfullmäktige fått i
uppdrag att ta fram förslag på svar till motion från Marianne Larm-Svensson m fl (C),
om medborgarrådslag i regionfrågan. I motionen föreslås landstingsfullmäktige besluta:
att ett medborgarrådslag i regionfrågan genomförs i Jämtlands läns samtliga kommuner,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att arbetet i föreningen för region MittSverige inriktas på att ta fram fakta och
konsekvensbeskrivningar av en regionbildning, detta som ett bra underlag i rådslaget,
samt
att alternativa samverkansmöjligheter för norra Sverige tas fram och utvärderas utifrån
demokratiska, ekonomiska, organisatoriska och praktiska konsekvenser.
Beredningen har med sakstöd från Ledningsstab regional utveckling tagit fram ett
förslag till beslut.
1. Bildande av regionen och lämpligheten att genomföra ett medborgarrådslag är en
fråga för de politiska partierna. Bedömningen om det är lämpligt att genomföra ett
medborgarrådslag bör den ideella föreningen för bildandet av Region MittSverige
bedöma.
2. Föreningen för region MittSverige styrs av landstinget och ett antal kommuner och
således kan inte landstinget exklusivt lägga uppdrag till föreningen.
3. Om en utredning av alternativa samverkansmöjligheter med norra Sverige ska ske i
landstingets regi kommer den att vara tidskrävande, tid som måste tas från annat.
Alternativt konsultarvode för utredning kostar ca 3-500 000 kronor plus tid som
landstingets personal och politiker måste lägga ner.

Beslutsunderlag

Motion från Marianne Larm-Svensson m fl (C), om medborgarrådslag i regionfrågan
Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och länsutveckling 2010-04-23, §18
Yttrande över motion om medborgarrådslag om regionfrågan

Beredningens för demokrati och länsutveckling förslag
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkande

Marianne Larm-Svensson yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons yrkande och finner
yrkandet avslaget.

Landstingsstyrelsens beslut

Enligt landstingsdirektörens förslag..

Justerandes sign
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Reservation

Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Bernt Söderman, Berit
Johansson, Christer Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för
Marianne Larm-Svenssons yrkande.

§ 125 Svar på motion från Berit Johansson (C) om anhörigas
/anhörigvårdarnas hälsosituation (LS/1124/2009)
Ärendebeskrivning

Beredningen för vård och rehabilitering har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram ett
underlag till svar på en motion från Berit Johansson (C) om anhöriga/anhörigvårdarnas
hälsosituation. Berit Johansson yrkar:
att arbetet med att synliggöra anhörigas hälsosituation inom primärvården och
specialistsjukvården intensifieras,
att landstingets stödinsatser för anhörigvårdare kartläggs, samt
att samarbete med kommuner och frivilligorganisationer/brukarorganisationer
prioriteras.
Beredningen har med sakstöd av specialistvården och primärvården tagit fram ett förslag
till beslut.

Beslutsunderlag

Motion från Berit Johansson (C) om anhörigas/anhörigvårdarnas hälsosituation
Protokollsutdrag från beredningen för vård och rehabilitering

Beredningens för vård och rehabilitering förslag

Beredningen anser att de stödinsatser som görs av och utvecklas inom landstinget för
anhörigvårdare är tillräckliga utifrån den legala ansvarsfördelning som föreligger mellan
kommun och landsting
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Justerandes sign
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Yrkande

Berit Johansson yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Berit Johanssons yrkande och finner yrkandet
avslaget.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Bernt Söderman, Berit
Johansson, Christer Siwertsson, Gunnar Engnér och Finn Cromberger till förmån för
Berit Johanssons yrkande.

§ 126 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
screening av aortan (LS/952/2009)
Ärendebeskrivning

Beredningen för vård och rehabilitering har fått i uppdrag av fullmäktige att ta fram
förslag på svar på motion från Christer Siwertsson (M) om screening av aortan. I
motionen föreslås att landstingsfullmäktige ger i uppdrag att utreda frågan och vidta
nödvändiga åtgärder. Frågan avser screening till män 65 år och äldre och kvinnor som
kan anses bära på familjära genetiska anlag för aktuellt sjukdomstillstånd.
Beredningen har med sakstöd från verksamhetsområde kirurgi tagit fram ett förslag till
beslut.
Verksamhetsområde kirurgi har utrett frågan om att utföra screening av aorta inom
Jämtlands läns landsting. Området har från denna utredning gjort en inprioritering på
nivå nummer tre av förfarandet.
Eftersom förslaget i motionen behandlas inom ramen för omställningsarbetet lämnas
detta ärende med nedanstående svar.

Beslutsunderlag

Motion av Christer Siwertsson om screening av aortan
Protokollsutdrag beredningen för vård och rehabilitering 2010-02-02, § 8..

Beredningens för vård och rehabilitering förslag
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign
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Motionen avslås.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkande

Christer Siwertsson yrkar att ärendet ska återremitteras

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons yrkande och finner yrkandet
antaget.

Landstingsstyrelsens beslut

Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet återremitteras.

§ 127 Webbsändning av landstingsfullmäktige – ansvarig
utgivare (LS 745/2010)
Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och länsutveckling har ansvar att bereda en motion om att
webbsända fullmäktige. Beredningen har i samarbete med fullmäktiges presidium
beslutat att genomföra ett försök under fullmäktiges sammanträde den 22-23 juni 2010..
Försöket genomförs med sakstöd av ledningsstab information och sekretariat. Det
kommer att bli en direktsändning som kan ses på landstingets hemsida och sändningen
kommer också att kunna ses i efterhand.
Att webbsända ett fullmäktige innebär ett antal krav, bland annat följer med grundlagsskyddet en skyldighet för den som driver verksamheten, det vill säga landstingsfullmäktige, att se till att det alltid finns en behörig utgivare och att anmäla denne till
Radio- och TV- verket. Beslut om att utse utgivare kan göras innan det fullmäktige som
ska webbsända startar. Det är rimligt att välja fullmäktiges ordförande och vice
ordförande till att vara ansvariga utgivare.

Landstingsdirektörens förslag

1. Ordförande Hans Lundqvist (S) utses som ansvarig utgivare för sändningarna.
2. Förste vice ordförande Elin Hoffner (V) utses som ställföreträdande ansvarig
utgivare.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign
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1. Var och en av fullmäktigeledamöterna som yttrar sig under sammanträdet ansvarar
själv för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon begår.
2. Tjänsteman som yttrar sig under sammanträdet ansvarar själv för eventuella
yttrandefrihetsbrott han/hon begår.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 128 Uppsiktsplikt
•

Ekonomiutskottet

§ 129 Information
Tisdag den 1 juni

•

Likviditetsrapport
Delårsbokslut

Annika Jonsson
Karin Jonsson
Björn Ahlnäs
Karin Strandberg-Nöjd

•

Vaccineringar

Maria Omberg
Helge Jonsson

•

Landstingsplan

Karin Jonsson

•

Birka folkhögskola

Sanna Palomaa,

•

Beroendevård

Nina Fållbäck-Svenson,

•

Regeringens prop om ny kollektivtrafiklag
och länstransportplanen

Marianne Ottersgård

•

Initiativärende om förnyelsebar energi

Justerandes sign

Jan-Åke Lindroth
Annika Jonsson
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• KSO, Regionförbundet Jämtlands län
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Jan Rönngren

•

Kallelse som biljett på lokaltrafik

Jonas Törngren

•

Diabetestekniska hjälpmedel

Jonas Törngren

Onsdag den 2 juni

Regionaliserad läkarutbildning

Justerandes sign

Ingela Jönsson

Utdragsbestyrkande

