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§ 252 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 tas upp
a. Beslut om att införa gymnasieutbildning i vattenbruk
b. Förlängning av försök med kallelse som bussbiljett till och från
Östersunds sjukhus
c. Direktiv för arbete med att anpassa kollektivtrafiken till ”Ny
kollektivtrafiklag”
d. Kostnaden för elever på Åsbygdens naturbruksgymnasium vårterminen
2011
2. Ärende 22, Svar på ansökan om att åter få intraprenadstatus – Åre närvård, utgår
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 253 Information från utskotten
Etiska utskottet
• Lokal prioriteringskonferens
• Disputation av S Walldau som visar att landstingen inte är byggda för att hantera
prioriteringar
• Etiska effekter av omställning 2010
• Utredning om etiskt certifikat.
Ekonomiutskottet
• Landstingsplan 2011
• Prioriteringsdialog 17-18 februari
• Regionförbundsfrågor
• Ekonomiska läget och lönerörelsen
• Kömiljarden och tillgängligheten
• Effekter av parasiten cryptosporidium
• Pensionsplaceringar
• Åsbygden naturbruksgymnasium

§ 254 Landstingsdirektörens rapport
•
•

Justerandes sign

Rapport från ledningsstaberna
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om den tidigare utsända sammanställningen av pågående projekt mm från ledningsstaberna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•
•
•
•

•

•

•

Trots parasiten Cryptosporidium pågår verksamheten som vanligt och nya
rutiner för vattenförsörjning fungerar.
Rökregler i anslutning till sjukhusentré är åtgärdade.
Svar på revisorernas granskningar av offentlighet och sekretess, ärendeberedning
och ledning och styrning.
Månadsrapporten för november visar på försämrad prognos men mycket bättre
utfall än för 2009. Tillgängligheten blir bättre liksom sjukfrånvaron. Andelen
infektioner minskar inte längre.
Norrlandstingens regionförbunds direktion diskuterar bildandet av ett Regionalt
cancercentrum med en andra ansökan om medel. Landstingsdirektörerna i
regionen och regiondirektör är styrgrupp för centrumet.
Delrapport presenterad för styrgrupp i utredning om gemensam organisation
folktandvård är klar. Viktiga frågor, som effekter av olika alternativa avseende
regionbildning, politisk styrning och associationsform kvarstår att utreda.
Nya stabsorganisationen

§ 255 Svar på granskning av ärendeberedningen inom
Jämtlands läns landsting (LS/970/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har granskat om landstingsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig och effektiv beredning av ärenden i enlighet med lagstiftning, gällande
riktlinjer och allmän praxis. Revisorernas sammanfattande bedömning att landstingsstyrelsen inte har säkerställt en fullt ut ändamålsenlig och effektiv beredning av ärenden.
Ett förslag till redovisning av åtgärder med anledning av revisorernas iakttagelser och
bedömningar har upprättats inom Ledningsstab sekretariat.

Beslutsunderlag

Granskning av ärendeberedning inom Jämtlans läns landsting (missiv)
Granskning av ärendeberedning inom Jämtlans läns landsting, (revisionsrapport)
Redovisning till landstingets revisorer av åtgärder med anledning av granskning av
ärendeberedning

Landstingsdirektörens förslag

1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra de åtgärder som anges i
redovisningen och om det behövs återkomma till landstingsstyrelsen med
förslag till beslut.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign
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2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra de åtgärder som anges i
redovisningen och om det behövs återkomma till landstingsstyrelsen med
förslag till beslut.

§ 256 Svar på granskning av offentlighet och sekretess
(LS/1115/2010)
Ärendebeskrivning

Landstinges revisorer har granskat hanteringen av allmänna handlingar inom landstinget.
Granskningen är delvis en uppföljning av en granskning av offentlighet och sekretess år
2003 och delvis en undersökning av om det finns ändamålsenliga styrdokument,
följsamhet till styrdokumenten, hur lagstiftningen tillämpas samt hur den interna
kontrollen tillämpas.
Landstingsstyrelsen finner inte anledning att ifrågasätta de iakttagelser och bedömningar
som revisorerna gjort. Genomförandet av åtgärderna är beroende av de resurser som
finns tillgängliga för ändamålet.
Ett förslag till redovisning av åtgärder som landstingsstyrelsen avser att vidta med
anledning av granskningen har upprättats inom Ledningsstab sekretariat.

Beslutsunderlag

Granskning av offentlighet och sekretess
Redovisning av åtgärder som landstingsstyrelsen avser att vidta med anledning av
landstingets revisorers granskning av offentlighet och sekretess

Landstingsdirektörens förslag

1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra de åtgärder som anges i
redovisningen och om det behövs återkomma till landstingsstyrelsen med
förslag till beslut.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra de åtgärder som anges i
redovisningen och om det behövs återkomma till landstingsstyrelsen med
förslag till beslut.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 257 Svar på granskning av ledning och styrning inom
Jämtlands läns landsting (LS/1129/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har genomfört en granskning av ledning och styrning inom
Jämtlands läns landsting. Granskningen har avsett dels att bedöma om
landstingsstyrelsens ledning och styrning samt uppföljning av denna är ändamålsenlig
och effektiv och dels kartlägga den ledning och styrning som utövas av den centrala
tjänstemannaledningen särskilt med fokus på de arenor som ledningen formulerat, vilka
frågor som behandlas där och vilken karaktär mötena har.
Granskningen visar sammanfattningsvis att Jämtlands läns landsting har goda
förutsättningar att hantera den komplexa styrmiljö som en landstingsverksamhet utgör.
Samtidigt bedömer revisorerna att de goda intentionerna inte helt slår igenom i det
praktiska handhavandet. Orsaken till det är dels att uppdragen till verksamhetsområdena
inte upplevs vara realistiska, landstingsplanen har allt för många mål, dels att
återkoppling av genomförda uppföljningar inte är tillräckligt bra och dels att de centrala
stabernas uppdrag upplevs vara otydliga.
Ett förslag till svar har upprättats inom Ledningsstab sekretariat.

Beslutsunderlag

Landstingets revisorers granskning av ledning och styrning inom Jämtlands läns
landsting.
Förslag till svar på revisorernas synpunkter med anledning av granskningen av ledning
och styrning.

Landstingsdirektörens förslag

1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram rutiner för återkoppling av
resultat av uppföljning av verksamheten.

Yrkande

Finn Cromberger yrkar att sista meningen i stycke två på sidan 3 ”Det är inte styrelsens
uppfattning att parterna ingår överenskommelser om uppdrag som inte är realistiska.”
stryks.
Harriet Jordrud yrkar på avslag på Finn Crombergers yrkande
Thomas Andersson yrkar på bifall till Finn Crombergers yrkande.
Harriet Jorderud yrkar ett tillägg på sid 2 stycke fem andra meningen ” .... den politiska
ledningen….” samt ett nytt stycke ”Landstingsstyrelsen fortsätter utveckla metoden med
Justerandes sign

Justerandes sign
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framtagande av mål genom att även landstingsfullmäktiges beredningar deltar i arbetet.
Målen justeras årligen och styrelsen arbetar aktivt med att ha ett antal färre och mer
precisa mål.”

Proposition

Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag bifallet.
Ordförande ställer proposition på Harriet Jorderuds första ändringsyrkande och finner
det antaget.
Ordförande ställer proposition på Harriet Jorderuds andra ändringsyrkande och finner
det antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag med ovan
antagna ändringar.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram rutiner för återkoppling av
resultat av uppföljning av verksamheten.

§ 258 Svar på remiss ”Jämtbus” - Gemensamma riktlinjer
i Jämtlands län för samverkan kring barn och unga i
behov av särskilt stöd (LS/937/2010)
Ärendebeskrivning

I flera regioner i landet har samverkansdokument mellan kommun och landsting tagits
fram med riktlinjer för tidig samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd.
Exempel på detta är t.ex. Västra Götaland (Västbus), Norrbotten (Norrbus) och
Uppsala. Detta behov har även aktualiserats i Jämtlands län. Ett chefsnätverk med
representanter från Jämtlands läns landsting och Östersunds kommun har processat
fram ett liknande samverkansdokument med kommunen Östersund som utgångspunkt.
Arbetet med dessa riktlinjer har under processen avrapporterats/delgetts Barn- och
ungdomsarenan1, L-IFO2, samt BUZ och IFO-chefsgruppen. Avsikten är att det ska
processas fram ett gemensamt principdokument för samverkan i länet.
Barn- och ungdomsarenan 2010-05-28 beslutade att förslaget till ”Gemensamma
riktlinjer i Jämtlands län för samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd”
skulle skickas ut på remiss till kommunerna, JGY och landstinget med en bred dialog
och remiss på såväl tjänstemanna- som politikernivå.
Landstingsstyrelsen anser att det framtagna dokumentet i stor utsträckning är tydligt och
bra. Tydligheten skulle dock kunna ökas med vissa tillägg och ändringar i formuleringar
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(27)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

Beslutsunderlag

Bakgrund och riktlinjer till processen med remissen ”Jämtbus” gemensamma riktlinjer
för samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd
Remiss ”Jämtbus” - Gemensamma riktlinjer i Jämtlands län för samverkan kring barn
och unga i behov av särskilt stöd
Svar på remiss om ”Jämtbus”

Landstingsdirektörens förslag

Yttrande avges till Kommunförbundet Jämtlands län enligt utarbetat förslag.

Yrkande

Monalisa Norrman yrkar på att tredje punktsatsen stryks.
Monalisa Norrman yrkar på en ny punkt med lydelse: ”Dokumentet delar upp insatserna
i basnivå och specialistnivå. Vi vill markera att LSS-verksamhet innehåller, på samma
sätt som socialtjänst, både en basnivå och en specialistnivå.”
Monalisa Norrman yrkar på en ny punkt med lydelse: ”Det är viktigt att säkerställa
tillräcklig kompetens inom såväl basnivå som specialistnivå vad avser genus, nationella
minoriteter, HBT och funktionshinder.”

Proposition

Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Monalisa Norrmans
ändringsförslag och finner Monalisa Norrman förslag antaget.
Ordförande ställer proposition på Monalisa Norrman första tilläggsförslag och finner
det antaget.
Ordförande ställer proposition på Monalisa Norrman andra tilläggsförslag och finner
det antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Kommunförbundet Jämtlands län enligt utarbetat förslag med ovan
antagna ändringar och tillägg.

§ 259 Svar på remiss: Betänkandet
Innovationsupphandling (SOU 2010:56) (LS/1251/2010)
Ärendebeskrivning

Näringsdepartementet föreslår i betänkandet Innovationsupphandling (SOU 2010:56)
att det införs en ny upphandlingslag, lag om förkommersiell upphandling. Dessutom
föreslås en revidering av lagen om offentlig upphandling m.fl. lagar i syfte att skapa
Justerandes sign

Justerandes sign
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bättre förutsättningar för innovationsvänlig upphandling samt innovationsupphandling.
De åtgärder som föreslås ska syfta till att stärka den offentliga verksamhetens förnyelse,
kvalitet i bred bemärkelse och effektivitet med stöd av innovationsupphandling. Detta
kan även främja innovationsförmågan och förutsättningarna för strukturomvandling i
näringslivet.
Jämtlands läns landsting är positivt vad gäller åtgärder syftandes till att stärka offentlig
verksamhets kvalitet och effektivitet. Emellertid delar inte landstinget utredningens syn
på att de i betänkandet föreslagna åtgärderna kommer att ge önskad effekt. Nuvarande
upphandlingslagstiftning bör inte utökas med ytterligare regler. Snarare bör en
förenkling av regelsystemet äga rum. Dessutom är det, inom ramen för befintliga
upphandlingsregler, möjligt att genomföra såväl innovationsvänliga upphandlingar som
innovationsupphandlingar (exempelvis genom funktionsupphandling). De av
utredningen föreslagna åtgärderna tros inte ge önskad effekt och bör därmed inte vidtas.
Förslaget bör således avstyrkas.
Ärendet har beretts i samverkan med Jegrelius institut och Almi-Mitt.

Beslutsunderlag

Sammanfattning av utredning om innovationshandling SOU 2010:56
Svar på remiss: Innovationsupphandling (SOU 2010:56)

Landstingsstyrelsens förslag

Yttrande avges till Näringsdepartementet enligt utarbetat förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Näringsdepartementet enligt utarbetat förslag.

§ 260 Svar på remiss: Statskontorets rapport En ny
upphandlingsmyndighet (2010:23) (LS/1531/2010)
Ärendebeskrivning

Statskontoret föreslår i utredningen En ny upphandlingsmyndighet (2010:23) att en ny
myndighet för statlig upphandling och upphandlingsstöd bildas.
Idag uppvisar det statliga stödet till den offentliga upphandlingen en splittrad bild. Ett
flertal myndigheter erbjuder leverantörer, upphandlande myndigheter och enheter stöd
på upphandlingsområdet. I vissa fall förekommer överlappningar mellan de olika
verksamheterna, vilket exempelvis visat sig kunna leda till att staten ibland lämnar
motstridiga besked. Dessutom har såväl leverantörer som upphandlande myndigheter
ibland svårt att hitta fram till stödet eftersom flera aktörer är verksamma på området.
Utredningen visar att en koncentration av den generella upphandlingsverksamheten till

Justerandes sign

Justerandes sign
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en ny myndighet skulle skapa goda förutsättningar för att staten får tillgång till en hög
kompetens på upphandlingsområdet. En sådan lösning kan leda till effektivitetsvinster
och att det skapas goda förutsättningar för att förverkliga den offentliga upphandlingens
tillväxtspotential. Vidare skulle inrättandet av en ny myndighet, enligt Statskontorets
bedömning, leda till ökad synlighet, tydlighet och enhetlighet. Förutsättningarna för en
effektiv styrning och uppföljning av verksamheten förbättras. Dessutom förväntas
förslaget leda till en förbättrad kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
Jämtlands läns landsting instämmer i Statskontorets förslag och avstår ifrån att yttra sig..

Beslutsunderlag

Sammanfattning av Statskontorets ”En ny upphandlingsmyndighet”

Landstingsdirektörens förslag

Jämtlands läns landsting avstår från att avge yttrande på Statskontoret förslag om en
upphandlingsmyndighet.

Yrkande

Robert Uitto yrkar att landstingsstyrelsen ger landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag
att i samverkan med 2:e vice ordförande besvara remissen.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner det antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att i samverkan med
2:e vice ordförande besvara remissen.

§ 261 Utdelning av fonders kapital - Dr Graevers
sjuksköterskefond (LS/1545/2010)
Ärendebeskrivning

Fonden har för 2010 erhållit sex ansökningar (bifogas som bilagor 1 tom 6) avseende
nio stipendiater. En ansökan har kommit in efter angivet senaste ansökningsdatum.
Enligt fondens ändamålsbestämmelser kan bidrag ges till ”lasarettets sköterskor att
användas antingen som hjälp till en kortare tids studier vid annat sjukhus eller vid
sjuksköterskekurs eller ock till rekreation under ledighet, till resa eller på annat sätt efter
sköterskans godfinnande. Även lasarettets husmoder kan, om så anses lämpligt, erhålla
ett stipendium”.
Fondens utdelningsbara kapital om totalt 23 000 kr föreslås utdelas enligt följande:

Justerandes sign

Justerandes sign
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Område

Från området
föreslagna stipendiater

Utdelat

Ortopedi

Carina Bouvin

1200

Akuten

Marie Nordgren
Ingbritt Löfvenberg
Lena Nilsson

3000
3000
3000

3680
3680
3680

2
2
2

Andreas Hedenfalk

4500

6500

3

0

16000

4

* Lasse Salomonsson

Äskat

Psykiatri

Maria Sjöberg
Eva Thander

3000
3000

MDoT

Lida Farjadmand

2300

Bilaga

ej spec

1

ej spec
ej spec

5
5
6000

6

39540
Totalt
23000
* (Ansökan inkom 11/11-2010. Senaste ansökningsdatum 8/11-10.)

Med hänsyn till antalet ansökningar och det knappa kapitalet som finns tillgängligt att
utdela föreslås att ansökan som inkommit efter angiven tid avslås.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen beslutar att utdelning av fondens kapital sker enligt ovan förslag.

Yrkande

Robert Uitto yrkar att ordet ”utdelning” ska ersättas med ”slututdelning”.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner det antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar att slututdelning av fondens kapital sker enligt ovan
förslag.

§ 262 Utdelning av fonders kapital - Gemensam
premiefond för elever vid sjuksköterskeskolan
(LS/1546/2010)
Ärendebeskrivning

Fonden har för 2010 erhållit en ansökan från Institutionen för
hälsovetenskap/Mittuniversitet (bifogas).
Enligt fondens ändamålsbestämmelser kan bidrag ges till ”elever som genom sitt
intresse, flit och ordentlighet gjort sig mest förtjänta av särskild utmärkelse".
Fondens utdelningsbara kapital om totalt 38 000 kr föreslås utdelas till studerande i
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Landstingsstyrelsen
sjuksköterskeutbildning enligt institutionens ansökan/förslag.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen beslutar att utdelning av fondens kapital sker enligt ovan förslag.

Yrkande

Robert Uitto yrkar att ordet ”utdelning” ska ersättas med ”slututdelning”.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner det antaget

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar att slututdelning av fondens kapital sker enligt ovan
förslag.

§ 263 Utdelning av fonders kapital - Hjälpföreningens
hyllningsfond (LS/1547/2010)
Ärendebeskrivning

Fonden har för 2010 erhållit en ansökan från området psykiatri i Jämtlands läns
landsting (bifogas).
Enligt fondens ändamålsbestämmelser kan bidrag ges till patienter inom det psykiatriska
verksamhetsområdet.
Fondens utdelningsbara kapital om totalt 2 700 kr föreslås utdelas till området psykiatri i
Jämtlands läns landsting.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen beslutar att utdelning av fondens kapital sker enligt ovan förslag.

Yrkande

Robert Uitto yrkar att ordet ”utdelning” ska ersättas med ”slututdelning”.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner det antaget

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar att slututdelning av fondens kapital sker enligt ovan
förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(27)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 264 Utdelning av fonders kapital - E Henrikssons fond
(LS/1548/2010)
Ärendebeskrivning

Fonden har för 2010 erhållit en ansökan från området medicin/dialysavdelning i
Jämtlands läns landsting (bifogas).
Enligt fondens ändamålsbestämmelser kan bidrag ges ”för personalens trevnad vid
Östersund sjukhus”.
Fondens utdelningsbara kapital om totalt 7 000 kr föreslås utdelas till området
medicin/dialysavdelningen i Jämtlands läns landsting.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen beslutar att utdelning av fondens kapital sker enligt ovan förslag.

Yrkande

Robert Uitto yrkar att ordet ”utdelning” ska ersättas med ”slututdelning”.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner det antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar att slututdelning av fondens kapital sker enligt ovan
förslag.

§ 265 Utdelning av fonders kapital - Jämtlands Gilles
njurfond (LS/1549/2010)
Ärendebeskrivning

Fonden har för 2010 erhållit en ansökan från området medicin/dialysavdelning i
Jämtlands läns landsting (bifogas).
Enligt fondens ändamålsbestämmelser kan bidrag ges ” till njursjuka vid Östersund
sjukhus”.
Fondens utdelningsbara kapital om totalt 24 400 kr föreslås utdelas till området
medicin/dialysavdelningen i Jämtlands läns landsting.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen beslutar att utdelning av fondens kapital sker enligt ovan förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Yrkande

Robert Uitto yrkar att ordet ”utdelning” ska ersättas med ”slututdelning”.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner det antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar att slututdelning av fondens kapital sker enligt ovan
förslag.

§ 266 Utdelning av fonders kapital - Ellen Erikssons fond
(LS/1550/2010)
Ärendebeskrivning

Fonden har för 2010 erhållit en ansökan från området medicin/lungenheten i Jämtlands
läns landsting (bifogas).
Enligt fondens ändamålsbestämmelser ska ”fonden disponeras av överläkaren
(klinikchefen) vid lungkliniken vid Östersunds sjukhus för inköp av medicinsk litteratur
eller annat ändamål, som i hans tjänst som sjukhuschef ligger honom varmt om hjärtat”.
Fondens utdelningsbara kapital om totalt 15 400 kr föreslås utdelas till området
medicin/lungenheten i Jämtlands läns landsting.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen beslutar att utdelning av fondens kapital sker enligt ovan förslag.

Yrkande

Robert Uitto yrkar att ordet ”utdelning” ska ersättas med ”slututdelning”.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner det antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar att slututdelning av fondens kapital sker enligt ovan
förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 267 Årsavtal om arkivverksamheten med Föreningsarkivet i Jämtlands län, FAJ, för verksamhetsåret 2011
(LS/1403/2010)
Ärendebeskrivning

Landstinget har under ett antal år bidragit till finansieringen av föreningsarkivets
verksamhet i länet. Annan finansiering kommer från Kommunförbundet i Jämtlands
län, Östersunds kommun samt genom särskilda statliga anslag via Riksarkivet.
Efter förhandlingar, finns ett förslag till årsavtal som reglerar landstingets uppdrag till
arkivet och arkivets ersättning för genomförande av detta uppdrag.
Landstingets ersättning till Föreningsarkivet för år 2011 är 619 tkr.
Föreningen ska återrapportera verksamheten utifrån vad avtalet föreskriver. Avtalet har
arbetats fram i enlighet med länets kulturpolicy och i samråd med föreningsarkivet.

Beslutsunderlag

Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Föreningsarkivet för verksamhetsåret
2011.

Landstingsdirektörens förslag

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Föreningsarkivet för verksamhetsåret 2011
enligt upprättat förslag.
Bengt Bergqvist deltar inte i beslutet.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Föreningsarkivet för verksamhetsåret 2011
enligt upprättat förslag.

§ 268 Årsavtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen om
teaterverksamhet för verksamhetsåret 2011
(LS/1404/2010)
Ärendebeskrivning

Riksteatern Jämtland/Härjedalen är en ideell förening och en fristående del av
Riksteatern. Föreningen arbetar för att utveckla en länstäckande arrangörsorganisation
och främja och utveckla scenkonsten inom länet med tyngdpunkt på barn och unga.
Landstinget har under ett tjugotal år bidragit till finansiering av verksamheten. Den
andra större finansiären är Riksteatern.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Efter förhandlingar, finns ett förslag till årsavtal som reglerar landstingets uppdrag och
ersättning till föreningen för genomförande av detta uppdrag. Avtalet lägger fokus vid
främjande av teater för målgruppen barn och unga i förskola och skola och betonar
vikten av att stärka arrangörsledet för scenkonst i länets alla delar.
Landstingets ersättning till Riksteatern Jämtland/Härjedalen för år 2011 är 555 tkr.
Föreningen ska återrapportera verksamheten utifrån vad avtalet föreskriver. Avtalet har
arbetats fram i enlighet med länets kulturpolicy och i samråd med föreningens styrelse.

Beslutsunderlag

Årsavtal med föreningen Riksteatern Jämtland/Härjedalen för verksamhetsåret 2011.

Landstingsdirektörens förslag

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med föreningen Riksteatern Jämtland/Härjedalen
enligt upprättat förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med föreningen Riksteatern
Jämtland/Härjedalen enligt upprättat förslag.

§ 269 Årsavtal om biblioteksverksamheten med
Östersunds kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek,
för verksamhetsåret 2011 (LS/1405/2010)
Ärendebeskrivning

Landstinget har enligt tidigare beslut, avtal om biblioteksverksamhet med Östersunds
kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek. Avtalet gäller regional biblioteksverksamhet
och består av ett huvudavtal med bilaga. Sjukhusbiblioteksverksamheten regleras
genom särskilt avtal.
Uppföljningen av tidigare avtal visar att kommunen har uppfyllt de krav och
förväntningar som angivits. Den regionala biblioteksverksamheten bidrar till
länsinvånarnas livskvalitet och lärande samt till kontinuerlig förnyelse av kulturlivet.
Ökad samverkan med kommunerna främjar i linje med kulturprogrammet den
regionala utvecklingen.
Landstingets ersättning till kommunen för uppdraget regional biblioteksverksamhet är
för 2011 2 562 tkr, ( 1.4% uppräkning från 2010 inklusive ersättning för lönerörelsen).
Avtalet föreskriver hur återrapportering sker. Avtalet har arbetats fram i enlighet med
länets kulturpolicy och efter samråd med företrädare för biblioteket.

Beslutsunderlag

Årsavtal med Östersunds Kommun, enheten Jämtlands läns bibliotek, för regional
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
biblioteksverksamhet verksamhetsåret 2011.

Landstingsdirektörens förslag

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Östersunds Kommun, enheten Jämtlands
läns bibliotek, om att bedriva regional biblioteksverksamhet för landstingets räkning
enligt upprättat förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Östersunds Kommun, enheten Jämtlands
läns bibliotek, om att bedriva regional biblioteksverksamhet för landstingets räkning
enligt upprättat förslag.

§ 270 Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret
2011 (LS/1406/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingets inflytande i Stiftelsen Jamtli regleras i olika styrdokument. Dels genom ett
huvudmannadirektiv från de fyra stiftarna för perioden 2011-2014, antaget av
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige och dels genom ett samarbetsavtal mellan
Landstinget och Östersunds kommun, (förlängd avtalstid 2010-2014). Såväl kommunen
som landstinget -upprättar - utifrån huvudmannadirektivet – särskilda årsavtal som
reglerar de årliga ersättningarna till Stiftelsen Jamtli och stiftelsens motprestation.
I avtalet för 2011 prioriteras ett fortsatt utvecklingsarbete med tyngdpunkt på
mångfaldsfrågor och kulturarvspedagogisk verksamhet med målgruppen barn och unga.
Stiftelsen ska vara ett stöd för lokala aktörer gällande kulturarvsfrågor, bidra till en
positiv livsmiljö, länsinvånarnas livskvalitet och till kontinuerlig förnyelse av kulturlivet.
Länets befolkning ska göras delaktiga i och kunna ta del av länets kulturliv. Stiftelsen
Jamtli ska medverka till en hållbar utveckling och tillväxt och svarar funktionellt för
genomförandet av Pascal.
Landstingets ersättning för basuppdraget år 2011 är 14 537 tkr, uppräknat med 1.4 %
från 2010 års nivå, inklusive lönerörelsen för 2011. Ersättningen avser drift av
verksamheten där Stiftelsen Jamtli ansvarar för fastigheternas underhåll.
Utöver ersättning för basuppdraget erhåller stiftelsen:
- Ersättning för bussning av skolelever enligt avtal med 200 tkr.
- Årligt extra bidrag för investeringar på Jamtli med 600 tkr från vardera landstinget och
kommunen
- Ekonomiskt stöd med 100 tkr per år för åren 2010-2012 för verksamheten Nordiskt
centrum för kulturarvspedagogik. Jamtli får också använda 100 tkr av ordinarie
ersättning för basuppdrag, som medfinansiering för NCK-verksamheten. Östersunds
kommun har fattat motsvarande beslut.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
- Bidrag för fastighetsunderhåll motsvarande 3 000 tkr under perioden 2009 - 2012.
Bidraget fördelas med 1 000 tkr 2009 och 2010 samt med 500 tkr 2011 och 2012.
Östersunds kommun har beslutat om 1 500 tkr till fastighetsunderhåll under nämnda
period.
- en ökning av verksamhetsbidrag med 200 tkr för hyra av ett regionmagasin för år
2011. Medlen tas ur den miljon kronor som är landstingets del av de inprioriterade
länsutvecklingsmedlen i Landstingsplanen 2011. För kommande beaktas kostnaden i
arbete med Landstingsplanen. Östersunds kommun bidrar med 100 tkr årligen.
Avtalet har tagits fram i samråd med Stiftelsen Jamtli och Östersunds kommun.

Beslutsunderlag

Årsavtal mellan Jämtlands läns lansting och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2011.
Årsavtal mellan Östersunds kommun och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2011.

Landstingsdirektörens förslag

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Stiftelsen Jamtli enligt utarbetat förslag.
Lena Bäckelin deltar inte i beslutet.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting ingår årsavtal med Stiftelsen Jamtli enligt utarbetat förslag.

§ 271 Översyn av landstingets personalpolitiska strategi
(LS/965/2010)
PROTOKOLLSUTDRAG FRÅN PERSONALPOLITISKA UTSKOTTET:

”Ärendebeskrivning

När landstingsfullmäktige tagit beslut om en policy så ska landstingsstyrelsen ta beslut
om en strategi. I juni 2010 antog landstingsfullmäktige en reviderad personalpolitisk
policy. Landstingsstyrelsen gav personalpolitiska utskottet i uppdrag att revidera
strategin.
Jämtlands läns landsting har i dag sina personalpolitiska strategier kopplade till
respektive funktionsområden: Arbetsmiljö och Hälsa, Kompetensförsörjning,
Lönebildning samt Jämställdhet och Mångfald. För funktionsområdet Ledarförsörjning
finns ingen uttalad strategi, men väl en tydlig processbeskrivning, medan själva strategin
ryms inom funktionsområde Kompetensförsörjning.
Aktuell status för respektive funktionsområde är:
Arbetsmiljö och Hälsa
Fastställd hösten 2007. Under framtagande med planerat färdigdatum 2011-03.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Kompetensförsörjning
Under framtagande med planerat färdigdatum 2011-05.
Lönebildning
Fastställd hösten 2007, nu under revidering med färdigdatum 2011-03.
Jämställdhet och Mångfald
Reviderad och fastställd 2010-03-03.
Ledarförsörjningsprocessen
Fastställd 2007-09-04 med tillägg och revideringar gjorda per 2007-10-24 och 2008-0118. I syfte att ständigt utveckla och förbättra processen har därefter löpande revideringar
gjorts. För närvarande pågår en mer omfattande översyn av ledarförsörjningsprocessen,
vilken beräknas vara klar 2011-01.
I dag finns de aktuella strategierna publicerade på landstingets Insida och kommer i det
nya ledningssystemet tydligt ligga samlade och kopplade till personalpolitiska policyn.

Chef Ledningsstab personals förslag

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen delegerar ansvaret att kontinuerligt revidera de personalpolitiska
strategierna funktionsvis till personalpolitiska utskottet. Varje revision ska överlämnas
till landstingsstyrelsen för beslut.

Personalpolitiska utskottets beslut

Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen delegerar ansvaret att kontinuerligt revidera de personalpolitiska
strategierna funktionsvis till personalpolitiska utskottet. Varje revision ska överlämnas
till landstingsstyrelsen för beslut.”

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen delegerar ansvaret att kontinuerligt revidera de personalpolitiska
strategierna funktionsvis till personalpolitiska utskottet. Varje revision ska överlämnas
till landstingsstyrelsen för beslut.

§ 272 Kulturstrategi för Jämtlands län (LS/1011/2007)
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har uppdragit till landstingsdirektören att se över landstingets
kulturstrategi utifrån den reviderade kulturpolicy som, efter förslag från beredningen för
folkhälsa, livsmiljö och kultur, antogs av Landstingsfullmäktige 2010 -06 -23.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Enligt betänkandet Spela Samman – ny modell för statens stöd till regional
kulturverksamhet (SOU 2010:11) ska varje landsting utarbeta en 3- årig kulturplan som
ska antas av Landstingsstyrelsen och Kulturrådet. Planen tas fram i bred dialog och
samråd med kommunerna, länets kulturinstitutioner, det fria kulturlivet och
civilsamhället och utgör en strategi för länets kultursatsning där kulturpolicyn,
landstingets avsiktsförklaring med statens Kulturråd, Regionala utvecklingsstrategin,
samt landstingets folkhälsoplan är övergripande styrande dokument.
Jämtlands läns landsting, verksamhetsområde kultur, har påbörjat arbetet med
kulturplanen – samverkansmodellen i enlighet med den process och tidplan som
beslutats på Landstingsstyrelsen den 29 september (LS /1071/2010). Kulturplanen som
spänner över tre år och förhandlas i dialog med staten, får bedömas ha alla kvaliteter för
att utgöra landstingets kulturstrategi för en kommande treårsperiod, 2012 – 2014.
Beslut om planen tas i landstingstyrelsen i augusti 2011.

Landstingsdirektörens förslag

Landstinget kulturplan ska vara landstinget kulturstrategi.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstinget kulturplan ska vara landstinget kulturstrategi.

§ 273 Kompletteringar av Hälsoval Jämtlands län.
LOV/Vårdval Jämtland (LS/1484/2009)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige fattade i juni 2010 beslut om att ge landstingsstyrelsen den 24
november 2010 i uppdrag att fastställa eventuella kompletteringar och justeringar i redan
beslutat förfrågningsunderlag för Hälsoval Jämtlands län inför 2011.
Efter landstingsstyrelsens möte den 24 november har behov av ytterligare
kompletteringar och justeringar framkommit.

Beslutsunderlag

Ytterligare kompletteringar /justeringar Hälsoval Jämtlands län 2011

Landstingsdirektörens förslag

Ytterligare kompletteringar och justeringar i förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands
län 2011 fastställs.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ytterligare kompletteringar och justeringar i förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands
län 2011 fastställs.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(27)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 274 Beslut om att införa gymnasieutbildning i
vattenbruk (LS/571/2010)
Ärendebeskrivning

Landstinget inledde våren 2010 en utredning om att starta en gymnasieutbildning i
vattenbruk på Åsbygdens Naturbrukgymnasium. I oktober beslöt landstingsstyrelsen att
i samband med att Jämtlands gymnasieförbund skulle ta över gymnasiet överlämna
utredningen och beslut i frågan dit. Förhandlingarna om övertagandet av gymnasiet har
avbrutits.
Skolverket har godkänt en ansökan om riksrekrytering till en utbildning om högst 16
platser per år.

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsstyrelsen beslut om att överlämna beslutet om utbildning i vattenbruk
till Jämtlands gymnasieförbund upphävs.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att starta en
vattenbruksutbildning vid Åsbygdens naturbruksgymnasium med intagning från
och med hösten 2011, under förutsättning att minst åtta elever antas.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen beslut om att överlämna beslutet om utbildning i
vattenbruk till Jämtlands gymnasieförbund upphävs.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att starta en
vattenbruksutbildning vid Åsbygdens naturbruksgymnasium med intagning från
och med hösten 2011, under förutsättning att minst åtta elever antas.

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

Landstinget har inlett ett försök med kallelse som bussbiljett till och från Östersunds
sjukhus under perioden 2010-09-01—2011-01-31. Försöket är ett samarbete med
Länstrafiken, Östersunds kommun och Stadsbussarna.
Tanken var att försöket skulle ske enligt följande:
• Resenären uppvisar tillämplig del av kallelsen för busschauffören. Resa på
kallelse är enbart giltig för det på kallelsen angivna datumet. I annat fall får biljett
lösas på vanligt sätt och skickas in till Länstrafiken för bidrag.
• En särskild kod används av busschauffören och sjukresorna faktureras i klump
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(27)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

•

•

månadsvis i efterskott av Länstrafiken.
Länstrafiken och Stadsbussarna erbjuder rabatterat pris under försöksperioden:
− Länstrafiken 10% per resa
− Stadsbussarna 10 kr per resa
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.

Under utvärderingens gång har det konstaterats att Stadsbussarna inte har lyckats
särskilja resenärer som åkt via kallelsen med resenärer som åkt på annat sätt varför
någon redovisning till landstinget inte kunnat ske för perioden sep-nov. Länstrafiken har
löst problemet och kunnat följa resenärerna och där finns tillämplig statistik både
avseende flöde och ekonomiskt utfall.
För att kunna göra en bedömning huruvida försöket skall leda till en permanent lösning
eller om det skall avslutas krävs dock statistik även från Stadsbussarna varför en
förlängning av försöket känns nödvändigt. Fr o m december kan även Stadsbussarna
följa vilka resenärer som åker på kallelse och redovisa statistik för detta.

Landstingsdirektörens förslag

Försöksperioden med kallelse som bussbiljett förlängs till 2011-06-30.

Yrkande

Harriet Jorderud yrkar på följande tillägg: Nytt beslut i ärendet tas i landstingsstyrelsen i
juni 2011

Proposition

Ordförande ställer proposition på Harriet Jorderud yrkande och finner det antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Försöksperioden med kallelse som bussbiljett förlängs till 2011-06-30.
2. Nytt beslut i ärendet tas i landstingsstyrelsen i juni 2011.

§ 276 Direktiv för arbete med att anpassa kollektivtrafiken till "Ny kollektivtrafiklag" (LS/1468/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen tog vid sitt sammanträden den 24 november 2010 beslut om att ge
landstingsdirektören i uppdrag att ta fram vilka åtgärder som behöver göras för att
anpassa kollektivtrafiken till Lag om kollektivtrafik (2010:1065). Förslaget ska vara klart
för beslut i landstingsfullmäktige senast i juni 2011. En länsövergripande
tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp ska finnas för detta arbetet. Arbetet bör
bedrivas i nära samverkan med Länstrafiken i Jämtlands län AB och därför bör
Länstrafiken få utse tjänstemän till arbetsgruppen samt ledamöter i den politiska
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(27)

Protokoll
Landstingsstyrelsen
styrgruppen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2010-11-24 §: Kollektivtrafiklag

Landstingsdirektörens förslag

1. Länstrafiken i Jämtlands län AB erbjuds att ingå med två ledamöter i
tjänstemännens arbetsgrupp.
2. Länstrafiken i Jämtlands län AB erbjuds att ingå med två ledamöter ur dess
styrelsen i den politiska styrgruppen.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Länstrafiken i Jämtlands län AB erbjuds att ingå med två ledamöter i
tjänstemännens arbetsgrupp.
2. Länstrafiken i Jämtlands län AB erbjuds att ingå med två ledamöter ur dess
styrelsen i den politiska styrgruppen.

§ 277 Kostnaden för elever på Åsbygdens naturbruksgymnasium vårterminen 2011 (LS/1690/2010)
Ärendebeskrivning

Elevantalet vid Naturbruksgymnasiet har minskat med ca 20 elever under det senaste
läsåret, vilket beror på minskat antal 16-åringar i länet samt färre sökande. Antal 16åringar i länet kommer drastiskt att minska fram till 2016. Det minskade elevantal gör att
gymnasiet måste anpassa sina kostnader.
Jämfört med 2009 har kostnadssänkningar skett på personalkostnader, övriga kostnader
och interna kostnader men det behövs dessutom en prishöjning med 11 000 kr/elev och
termin för att kompensera för de minskade intäkterna. Detta ger ett elevpris på 100 000
kr/elev och termin.

Beslutsunderlag

Underlag för elevpris på Naturbruksgymnasiet 2011
Utveckling av elevpris Åsbygdens naturbruksgymnasium 1999-2011

Landstingsdirektörens förslag

Avgiften för elever på Åsbygdens naturbruksgymnasium bestäms till 100 000 kronor
från och med vårterminen 2011.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Avgiften för elever på Åsbygdens naturbruksgymnasium bestäms till 100 000 kronor
från och med vårterminen 2011.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 278 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen (LS/4/2010)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 279 Anmälan av delegationsbeslut till
landstingsstyrelsen (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.

§ 280 Revidering av kommunikations- och informationspolicy (LS/1518/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingets Kommunikations- och informationspolicy beslutad 2007-10-16 har
revideras framförallt med att de viktigare delarna i landstingets grafiska profilen har
arbetats in. Det gäller utseendet på landstingets logotype, beslutade typsnitt och krav på
information om vem som är ansvarig för det aktuella dokumentet.

Beslutsunderlag

Kommunikations- och Informationspolicy för Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Utarbetad kommunikations- och informationspolicy för Jämtlands läns landsting
fastställs
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunikations- och
informationsstrategi med riktlinjer för grafisk profil för Jämtlands läns landsting.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Yrkande

Monalisa Norrman yrkar på ett tillägg under rubrik Syfte, efter andra meningen i första
stycket: ”All kommunikation handlar om att synliggöra såväl en sändare som en
mottagare. Vår vision kräver att vi tilltalar alla. Därför är det viktigt att all vår
kommunikation, internt och externt, utgår ifrån ett normkritiskt fröhållningssätt vad
avser t ex kön, HBT, etnicitet, nationell minoritet, funktionshinder och ålder.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Monalisa Norrmans tilläggsyrkande och finner det
antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Utarbetad kommunikations- och informationspolicy för Jämtlands läns
landsting fastställs med ovan antaget tillägg.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunikations- och
informationsstrategi med riktlinjer för grafisk profil för Jämtlands läns
landsting.

§ 281 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året och önskar en God
Jul.
Marianne Larm-Svensson som slutar sitt uppdrag som landstingsråd mottar blommor.
Thomas Hägg, Thomas Andersson och Gunnar Engnér som slutar i landstingsstyrelsen
mottar blommor.

§ 282 Information
•

Landstingets revisorers granskning av landstingets ledning och styrning (Majvor
Enström)

•

Behovsanalys/Planeringsförutsättningar för 2012 (Nina Fållbäck-Svensson,
Karin Jonsson)

•

Remissvar på betänkandet "Innovationsupphandling" (Fredric Kilander)

•

Remissvar på utredning "En ny upphandlingsmyndighet" (Fredric Kilander)

•

Justerandes sign

Redovisning av slutrapport AHA och Hälsofrämjande arbetsplatser (Angela
Alverlind, Carsten Dencker, Björn Ahlnäs, Anna Swansson, Malin BergstrandEdfelt)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
•

Justerandes sign

Redovisning av projektet Hållbar jämställdhet (Mia Kainz)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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