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§ 249 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7)hade preliminär föredragningslista över de
ärenden som avses bli behandlade vid sammanträde utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Som extraärende ta upp ” Öppnande av internat vid Åsbygdens naturbruksgymnasium”
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 250 Revidering av Reglemente för landstingsstyrelsen
och Arvodesbestämmelser för förtroendevalda
(LS/1598/2010)
Ärendebeskrivning

Reglementet för landstingsstyrelsen och Arvodesbestämmelser för förtroendevalda
behöver revideras bland annat utifrån konsekvenser av inrättandet av Regionförbundet
Jämtlands läns landsting.
Årsarvodet för ordförande i personalpolitiska utskottet ändras till 15 %. Kostnaderna
ska rymmas inom ram.
Skolutskottet ändras till Bildningsutskott och ska bereda ärende in utbildnings och
kulturområdet. Detta innebär att den av fullmäktige beslutade arbetsgruppen för
organisationsuppdrag upphör och dessa uppdrag överförs till bildningsutskottet.
Arbetsordningen görs också ett antal redaktionella förändringar av bl a hänvisningar.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reglemente för landstingsstyrelsen, Avsnitt 2.5.1 Personal politiska utskott
ändras till ”Utskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande(presidiet)
som väljs av landstingstyrelsen för den tid de valts som ledamöter i utskottet.
2. Reglemente för landstingsstyrelsen, Avsnitt 2.5.3 rubriken ”Skolutskottet”
ändras till ”Bildningsutskott”. och tredje stycket ändras till ”Utskottet ska bereda
ärenden inom utbildnings- och kulturområdet som ska behandlas av
landstingsstyrelsen.”.
3. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, Avsnitt 3.13 Personalpolitiska
utskott Ordförande ändras till ”15% av arvodet till landstingsstyrelsens
ordförande”.
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4. Arbetsgruppen för organisationsbidrag läggs ner från och med 2010-12-31 och
uppgifterna överförs till bildningsutskottet.

Yrkande

Bengt Bergqvist yrkar: "Reglemente för landstingsstyrelsen, Avsnitt 2.2, punkt 14 utgår."

Proposition

Ordförande ställer proposition på B Bergqvist yrkande och finner det antaget
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Reglemente för landstingsstyrelsen, Avsnitt 2.5.1 Personal politiska utskott
ändras till ”Utskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande(presidiet)
som väljs av landstingstyrelsen för den tid de valts som ledamöter i utskottet.
2. Reglemente för landstingsstyrelsen, Avsnitt 2.5.3 rubriken ”Skolutskottet”
ändras till ”Bildningsutskott”. och tredje stycket ändras till ”Utskottet ska
bereda ärenden inom utbildnings- och kulturområdet som ska behandlas av
landstingsstyrelsen.”.
3. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, Avsnitt 3.13 Personalpolitiska
utskott Ordförande ändras till ”15% av arvodet till landstingsstyrelsens
ordförande”.
4. Arbetsgruppen för organisationsbidrag läggs ner från och med 2010-12-31 och
uppgifterna överförs till bildningsutskottet.
5. Reglemente för landstingsstyrelsen, Avsnitt 2.2, punkt 14 utgår.

§ 251 Avveckling av LAKO/Rådet för regional utveckling
(LS/1566/2010)
Ärendebeskrivning

För snart 40 år sedan bestämde sig Jämtlands läns landsting och Svenska
kommunförbundet i Jämtlands län att inrätta ett samarbetsorgan som man kallade
LAKO. Trettiotre år senare beslöt man att utveckla samarbetsorganet till att bli Rådet
för regional utveckling med utvidgat deltagande av länsstyrelsen och Mittuniversitetet. I
samband med denna nybildning diskuterades frågan om att lägga ner LAKO. Vid Rådet
för regional utvecklings första möte den 17 januari 2005 föreslogs landstingsfullmäktige
och Kommunförbundets styrelse att LAKO-gruppen skulle avvecklas.
Kommunförbundet i Jämtlands läns styrelse beslöt samma dag att tillstyrka att LAKOgruppen avvecklas. Landstinget har inte tagit motsvarande beslut. När nu
Regionförbundet i Jämtlands län bildats och startar sin verksamhet den förste januari
2011behöver landstinget ta beslut om avveckling av LAKO/Rådet för regional
utveckling.

Beslutsunderlag
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Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige 1972-06-06 LAKO
Protokollsutdrag Kommunförbundet 2005-01-17 LAKO

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landstings deltagande i LAKO-gruppen/Rådet för regional utveckling
avvecklas den 31 december 2010.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landstings deltagande i LAKO-gruppen/Rådet för regional utveckling
avvecklas den 31 december 2010.

§ 252 Öppnande av internat vid Åsbygdens naturbruksgymnasium (LS/1692/2010)
Ärendebeskrivning

Det har tidigare funnits ett internat vid Åsbygdens naturbruksgymnasium med 28
platser. I samband med omställningsarbetet 2009 beslutade landstingsfullmäktige att
lägga ner internatet från och med höstterminen 2010. Nedläggningen har fått större
påverkan på rekryteringen av nya elever än vad som förutsågs. Rekryteringen till
skogsinriktningen som är mera beroende av internatet har minskat mera än
rekryteringen till de andra linjerna. För att motverka en fortsatt minskning bör internatet
öppnas till höstterminen 2011. Kostnaderna ska rymmas inom befintligt budget för
naturbruksgymnasiet.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget ska ha internat för elever vid Åsbygdens naturbruksgymnasium från
och med hösten 2011.
2. Kostnaden för internatet ska rymmas inom befintlig budget för Åsbygdens
naturbruksgymnasium.

Yrkande

Harriet Jorderud yrkar att sista meningen i Ärendebeskrivningen ska ha följande lydelse:
”Kostnaden för internatet ska finansieras genom avgifter.” samt att andra
beslutspunkten ska ha följande lydelse: ”Kostnaden för internatet ska finansieras genom
avgifter.”.
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Proposition

Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens första beslutspunkt och finner
den antagen.
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens andra beslutspunkt och Harriet
Jorderuds ändringsyrkande och finner Harriet Jorderuds ändringsyrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget ska ha internat för elever vid Åsbygdens naturbruksgymnasium från
och med hösten 2011.
2. Kostnaden för internatet ska finansieras genom avgifter.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(6)

