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§ 112 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (avsnitt 2.4.2) har preliminär föredragningslista
över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och
ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Ärende nr 27 ”Svar på remiss: Om att ge eller inte ge livsuppehållande
behandling” utgår.
2. Som extraärende tas upp
Svar på remiss: Länsstyrelsen planer för krishantering, räddningstjänst, resp
sanering vid utsläpp från kärnteknisk anläggning.
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

§ 113 Information från landstingsstyrelsens utskott
Ekonomiutskottet
• Landstingets ekonomi
• Genomlysning av ortopedi
• Landstingsplan 2012
Personalpolitiska utskottet
• Strategier om kompetensförsörjning och arbetsmiljö
• Personalbokslut
• Löneförhandling
• Diskrimineringsombudsmannens granskning av landstinget
• Ny ledningsorganisation
Etiska utskottet
• Patientcentrum
• Etiskt förhållningssätt och värdegrund hos personal och etiskt certifikat för
personal
• Prioriteringskonferens
• Konsekvenser av avgift till ungdomsmottagningen
• Besök på väntrum för sjukresor.
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§ 114 Landstingsdirektörens rapport
•

•

•
•

•

Rapport från ledningsstaberna
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om den tidigare utsända
sammanställningen av pågående aktivitet i ledningsstaberna.
Stiftelsen Jamtli
Ekonomisk situation
Regionmagasinet i Lockne
Utredning om överföring till Regionförbundet Jämtlands län.
Nationalmuseum Norr. Ansökan enligt Mål 2.
Tjänstemannaråd för stiftarna
Sjukhusets vårdplatser tillräckliga men antalet medicinska färdigbehandlade inte
optimalt.
Månadsuppföljning. Landstingets resultat för april är -15,7 miljoner kronor
vilket är 35 miljoner sämre än 2010. Marsprognos pekar på ett underskott på 0,4 miljoner kronor för 2011. Skattintäkterna ökar år 2011 med 26,6 miljoner
kronor. Nettokostnadsökning hittills i år är på 4,1 %
Ny organisation för tjänstemannaorganisationen från och med 2012 med
reducering av antalet verksamhetsområden från nio till fem.

§ 115 Landstingsstyrelsen uppsiktsplikt
Landstingsstyrelsen informeras om Inera AB:s verksamhet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ser inget att anmärka på Inera AB:s skötsel i förhållande till
bolagsordning och ägardirektiv.

§ 116 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på medborgarförslag från Carl Festin, om att ge
idrottsföreningar en ersättning för att under dagtid utföra
friskvård för överviktiga medborgare (LS/435/2011)
Ärendebeskrivning
Carl Festin har lämnat in ett medborgarförslag till landstinget om att ge idrottsföreningar en ersättning för att under dagtid utföra friskvård för överviktiga och feta
medborgare.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 19 april fördelat medborgarförslaget
till landstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast den 18 oktober 2011.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Carl Festin, om att ge idrottsföreningar en ersättning för att
under dagtid utföra friskvård för överviktiga och feta medborgare
Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 september ta fram ett underlag till svar på medborgarförslag om ersättning till
idrottsföreningar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 september ta fram ett underlag till svar på medborgarförslag om ersättning till
idrottsföreningar.

§ 117 Uppdrag till landstingsdirektörens att ta fram svar
på medborgarförslag från Kurt Folkesson, om höjning av
organisationsstödet till SRF Jämtlands län (LS/611/2011)
Ärendebeskrivning
Kurt Folkesson har lämnat in ett medborgarförslag om att höja organisationsstödet till
SPF Jämtlands län.
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 19 april fördelat medborgarförslaget
till landstingsstyrelsen. Svar ska behandlas på fullmäktige senast den 15 november.

Beslutsunderlag
Medborgarförlag från Kurt Folkesson om höjning av organisationsbidraget till SRF
Jämtlands län.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
26 oktober ta fram ett underlag till svar på medborgarförslag om organisationsstödet till
SPF Jämtlands län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
26 oktober ta fram ett underlag till svar på medborgarförslag om organisationsstödet
till SPF Jämtlands län.

§ 118 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på motion från Finn Cromberger (FP), om tillgängligheten
på akuten (LS/491/2011)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion om tillgängligheten på
akutmottagningen. F Cromberger föreslår åtgärder för att minska väntetiden.
Justerandes sign
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Landstingsfullmäktige har den 19 april fördelat motionen till landtingsstyrelsen.
Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 15 juni 2011.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP), om tillgängligheten på akuten

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
juni 2011 ta fram ett underlag till svar på motion om tillgänglikhet på akuten.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni 2011 ta fram ett underlag till svar på motion om tillgänglikhet på akuten.

§ 119 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på motion från Berit Johansson (C) om matportioner.
Möjlighet för studerande att köpa mat som blivit över i
skolornas kök (LS/543/2011)
Ärendebeskrivning
Berit Johansson (C) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att elever ska
kunna köpa mat som blivit över i skolornas kök.
Landstingsfullmäktige har vid sitt möte den 19 april fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18
oktober 2011.

Beslutsunderlag
Motion från Berit Johansson (C) om matportioner. Möjlighet för studerande att köpa
mat som blivit över i skolornas kök

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 september ta fram ett underlag till svar på motion om att elever ska kunna köpa
överbliven mat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
28 september ta fram ett underlag till svar på motion om att elever ska kunna köpa
överbliven mat.

Justerandes sign
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§ 120 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på ungdomstingsmotion nr 1 Färre stafettläkare inom
psykiatrin (LS/641/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallet en motion om stafettläkare inom psykiatrin.
Motionären skriver:
”Jag tycker att det ska vara färre stafettläkare inom psykiatrin. Jag har haft kontakt med
psykiatrin i Östersund i 3-4 år och har på de åren haft kontakt med både UPM och NIP.
På UPM hade jag en och samma läkare inom den tid jag var där, ca 1 år, och det
fungerade bra.
När jag sedan blev överflyttad till NIP har jag, sen började där för 2-3 år sedan, haft
kontakt med tre olika läkare. Det har gjort att min medicinska behandling har varit
ganska ojämn och varje läkare har haft sina egna idéer. Det blir svårt att som patient få
en kontakt med den nya läkaren. Det är ju inte lätta saker att prata om, och det känns
jobbigt att prata om sina problem inför en ny, främmande människa varje gång en ny
läkare kommer in.
Det är inte lätt för ungdomar som jag att prata om våra problem, vi har svårt att
verkligen lita på främmande människor. Det räcker ju inte med att en läkare läser
patientens journal, där står inte allt. Inom ett så komplicerat område som psykiatri
behövs alla pusselbitar en läkare kan få, att få kontakt med patienten är därför
nödvändigt.
Att byta läkare hela tiden kan sinka chansen för ungdomar att förbättra sitt psykiska
mående. Ungdomars psykiska hälsa är ett stort problem i dagens samhälle och det måste
göras något åt det nu! Börja med att tillsätta fasta läkartjänster inom psykiatrin, det är en
mycket viktig investering i dagens ungdom.
Jag yrkar på att det ska tillsättas fasta läkartjänster inom psykiatrin för att förbättra ungdomars
mående.”
Utskott 1a bifaller motionen med tillägg att fler läkare ska kontaktas, vilket också blir
ungdomstingets beslut.
Landstingsfullmäktige har en 19 april fördelat motionen till landstingsstyrelsen.
Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18 oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ungdomstinget 2011-02-16 Nr 1

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om färre stafettläkare inom
psykiatrin.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om färre stafettläkare
inom psykiatrin.

§ 121 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på ungdomstingsmotion nr 6 HBT- certifiera sjukhuset
(LS/642/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallet en motion om HBT-certifierng av sjukhuset.
Motionären skriver att rätt bemötande är viktigt inte minst inom vården då det kan
handla om att lägga sitt liv i någon annans händer. Så vad sker om du får ett dåligt
bemötande av en läkare som ställer viktiga frågor om din livssituation som är anpassade
efter normen? Du blir osäker och vet inte riktigt vilken information du ska dela med dig
av. Jag tycker inte att vi kan skryta om bra sjukvård förens den erbjuder varje patient en
likvärdig behandling oavsett kön/ålder och sexuell läggning. Även om
sjukhuspersonalen inte avsiktligt ställer frågor som exempelvis endast stämmer in på det
heterosexuella familjelivet så krävs ändring! Det heteronormativa spöket ska framförallt
inte få spela in när det handlar om bemötande inom vården, ett tryggt bemötande ska
vara en självklarhet!
Att inte Östersunds sjukhus är HBT-certiferat tycker jag är skam och fasa då jag hoppas
för allt i världen att ett bemötande i toppklass ska vara en självklarhet. På ett sjukhus ska
det inte vara några problem att vara öppen med sin livssituation oavsett vem man är och
hur man lever. En HBT-certifiering är även något väldigt bra att profilera sig med.
Det är RFSL, Riksförbundet för Homo-, Bi- och Transpersoners rättigheter, som håller
i certifieringen och på deras hemsida står det så här:
”Hbt-certifieringsarbetet är ett led i RFSLs utåtriktade arbete med avsikt att öka hbt-personers
tillgång till god vård. Certifieringen innebär att all personal på en arbetsplats får en gedigen förståelse för
hur samhällets normer påverkar hbt-personers livsvillkor. Utbildningen belyser också hbt-gruppens
specifika behov sett ur ett hälsoperspektiv. Samtidigt får den aktuella arbetsplatsen/vårdinstansen
möjlighet att arbeta med hbt-frågor internt ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Tonvikten i certifieringen ligger i att erbjuda en förståelse för hur den heteronormativa grund vårt
samhälle vilar på påverkar hbt-personers levnadsvillkor – och hur den påverkar hbt-gruppen ur ett
hälsoperpektiv.”
Jag kan inte se något negativt alls med en HBT-certifiering utan bara en utbildning som
borde vara ett måste för de som jobbar inom vården.
Jag yrkar att Landstinget tar tag i en HBT-certifiering för visst vill väl inte Östersunds sjukhus ge
deras patienter ett dåligt heteronormativt bemötande?
Landstingsfullmäktige har en 19 april fördelat motionen till landstingsstyrelsen.
Justerandes sign
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Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18 oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ungdomstinget 2011-02-15-16 nr 6

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträde den 1
juni 2011 ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om HBT-certifiering
av sjukhuset.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträde den
1 juni 2011 ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om HBTcertifiering av sjukhuset.

§ 122 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på ungdomstingsmotion nr 7 Dra ner på de administrativa
avgifterna i landstinget (LS/643/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallet en motion om de administrativa avgifterna inom
landstinget. Motionären skriver:
” Dagens läge i landstinget är väldigt negativt ekonomiskt och vi ligger i underskott, så
istället för att sparka undersköterskor och sjuksystrar så anser jag att landstinget borde
dra ner på de administrativa chefsposterna. Det finns inget speciellt träd där det växer
obegränsat med pengar till allt som är vackert och allt som är gott. Politik handlar om
att prioritera för vårt län förtjänar bättre kvalitet inom vård och omsorg. Vi har tre
stycken landstingsråd och vi behöver bara ett. Vi är även Sveriges minsta landsting och
har de högsta administrativa avgifterna.
Behöver vi verkligen alla dessa höga chefsposter när vi har underskott i ekonomin och
behöver reformutrymme för att förbättra kollektivtrafiken, akutmottagningen och
vården överhuvudtaget.
Jag yrkar därför att landstingsfullmäktige ska se över landstingets administrativa poster och dra ner på
de ineffektiva enheterna för att öppna upp för framtida reformutrymme. Landstinget ska syssla med
vård och omsorg, inte dela ut höga löner.”
Landstingsfullmäktige har en 19 april fördelat motionen till landstingsstyrelsen.
Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18 oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ungdomstinget 2011-02-16 Nr 7
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om de administrativa
avgifterna inom landstinget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om de administrativa
avgifterna inom landstinget.

§ 123 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på ungdomstingsmotion nr 8 Förbättrad ordning av
tandvården (LS/644/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallet en motion om förbättrad ordning av tandvården.
Motionären skriver:
” Jag tycker att tandvården ofta glömmer bort att skicka ut kallelser för undersökningar
till ungdomarna i länet. Jag anser att alla ungdomar har rätt till att få regelbundna
undersökningar. Jag tycker även att tandvården ofta glömmer att skicka ut kallelser till
återbesök då de lovat patienten ännu ett besök.
Jag yrkar om tydligare information och bättre ordning på utskick av kallelser i Jämtlands län”
Utskott 1b yrkar att motionen bifalls med tillägg i att-satsen ”tydligare information och
bättre ordning på utskicken om kallelser till tandvård samt all annan vård i Jämtlands
läns län”. Detta blir ungdomstingets beslut.
Landstingsfullmäktige har en 19 april fördelat motionen till landstingsstyrelsen.
Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18 oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ungdomstinget 2011-02-16 Nr 8

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om förbättrad ordning av
tandvården.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om förbättrad ordning av
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
tandvården.

§ 124 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på ungdomstingsmotion nr 9 Akutvård och eftervård ska
vara tryggt (LS/645/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallet en motion om att akutvård och eftervård ska vara
trygg. Motionären skriver:
” Jag tycker att läkarna ska ta sig an patienten mer vid akutvård. Läkarna skickar oftast
hem patienten snabbt efter akutvård och läkningen kan bli fel. Ska t.ex. Jag som bara är
18 år gå och ha ont i min rygg, nacke, arm och skuldra för att mitt nyckelben läkte ihop
fel. Jag är inte ensam om detta utan det är flera unga personer som har ont efter akut
läkarvård. Ska vi behöva oroa oss med vad vi ska kunna jobba med för att vi har ont
dagligen. Jag är övertygad om att det hade kunnat undvikas om läkarna kunde ta sig lite
mer tid åt varje enskild patient och kolla över problemet noggrant istället för att tänka
på att skicka hem dem snabbt.
Jag yrkar att akutvård och eftervård ska tas mer allvarligt för varje enskilt patient för att undvika
smärtor och problem.”
Landstingsfullmäktige har en 19 april fördelat motionen till landstingsstyrelsen.
Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18 oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ungdomstinget 2011-02-16 Nr 9

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om att akutvård och
eftervård ska vara trygg.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om att akutvård och
eftervård ska vara trygg.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 125 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på ungdomstingsmotion nr 12 Tandreglering
(LS/646/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallet en motion om tandreglering. Motionärerna skriver:
” Vi tycker att det finns för få tandregleringar i Jämtlands län. De borde finnas på fler
ställen så att väntetiderna blir kortare.
Vi yrkar att
1 )De borde finnas fler tandregleringar i Jämtlands län.
2) Man anställer mer så att väntetiden blir kortare.”
Utskott 1b Motionen Avslås på att-sats 1, Bifalls med tillägg på att-sats 2
ÖVRIGA YRKANDEN
Tillägg – specialisttandläkare bör besöka kommunerna oftare.
Detta blir ungdomstingets beslut.
Landstingsfullmäktige har en 19 april fördelat motionen till landstingsstyrelsen.
Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18 oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ungdomstinget 2011-02-16 Nr 12

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om tandreglering.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om tandreglering.

§ 126 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på ungdomstingsmotion nr 13 Fler ambulanser i
Härjedalen (LS/647/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallet en motion om fler ambulanser i Härjedalen.
Motionärerna skriver:
” Om det sker en större olycka eller fler olyckor samtidigt räcker inte ambulanserna i
Härjedalen till. Det kan vara en stor fara för oss som bor i kommunen.
Vi yrkar: Att Härjedalen får fler ambulanser för att förebygga detta problem.”
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Landstingsfullmäktige har en 19 april fördelat motionen till landstingsstyrelsen.
Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 15 juni.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ungdomstinget 2011-02-16 Nr 13

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om fler ambulanser i
Härjedalen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om fler ambulanser i
Härjedalen.

§ 127 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på ungdomstingsmotion nr 15 Ruinerad tandvård
(LS/648/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallet en motion om ruinerad tandvård. Motionärerna
skriver:
” Vi tycker att tandvård borde räknas som sjukvård och att priserna inte skall vara så
höga. Människor gruvar sig för att gå till tandläkaren på grund av de höga kostnaderna.
En del kan till och med behöva låna pengar för att ha råd då man egentligen inte har
något val eftersom det är en nödvändighet då man ska ha kvar sina tänder hela sitt liv.
Det är inte meningen att det ska kosta mer att gå till tandläkaren än vad det kostar att
köpa en bil? Det är helt orimligt.
Ex. en rotfyllning kostar mellan 1’677kr – 6’000kr och ett protesinplantat kan kosta
mellan 12’500kr – 21’000kr eller mer i värsta fall, vilka har råd med detta?
Åldern för gratis tandvård till ungdomar bör höjas, eller åtminstone ha ett lägre pris tills
man fyllt 25år. Det kan ta tid att komma ut i arbetslivet och få en fast lön.
Vi yrkar att tandvården skall bli billigare!
Landstingsfullmäktige har en 19 april fördelat motionen till landstingsstyrelsen.
Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18 oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ungdomstinget 2011-02-16 Nr 15

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om ruinerad tandvård.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om ruinerad tandvård.

§ 128 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på ungdomstingsmotion nr 19 Bidrag till personer med
synnedsättning (LS/649/2011)
Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallet en motion om bidrag till personer med synnedsättning.
Motionärerna skriver:
” Vi som har synnedsättning och därför behöver glasögon eller linser har en extra utgift
och det är något vi inte kan rå för. Studenter har överlag svårt med ekonomin och för
oss blir det ännu svårare, vilket gör att vi måste omprioritera eller be om ekonomiskt
stöd från våra föräldrar.
Vi yrkar att studerande med synnedsättning ska få ett bidrag.”
Landstingsfullmäktige har en 19 april fördelat motionen till landstingsstyrelsen.
Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18 oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ungdomstinget 2011-02-16 Nr 19

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om bidrag till personer med
synnedsättning.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om bidrag till personer
med synnedsättning.

§ 129 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på ungdomstingsmotion nr 22 Fler bidrag till syn- och
hörselskadade (LS/650/2011)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Ärendebeskrivning
Ungdomstinget 2011 har bifallet en motion om fler bidrag till syn- och hörselskadade.
Motionären skriver:
” En årsförbrukning av mina linser går på ca 3000 kronor - 3000 kronor som jag hellre
använt till annat med tanke på de ynka 1050 kronor vi får i studiebidrag per månad.
Jag finner det orättvist att de med medfödda syn- eller hörselskador får stå för sina
kostnader själv, eller om de har tur med hjälp av föräldrarna, efter att de fyllt 8 år.
Medfödda fysiska problem är något som bör stöttas.
Därför yrkar jag att åldern för att få bidrag till syn- och/eller hörsel- hjälpmedel bör höjas till i alla fall
18 år.”
Landstingsfullmäktige har en 19 april fördelat motionen till landstingsstyrelsen.
Motionen ska behandlas på landstingsfullmäktige senast den 18 oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ungdomstinget 2011-02-16 Nr 22

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om fler bidrag till syn- och
hörselskadade.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni ta fram ett underlag till svar på ungdomstingsmotionen om fler bidrag till synoch hörselskadade.

§ 130 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på landstingets revisorers granskningen av förvaltade
fonder (LS/612/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat hur landstinget förvaltar fonder. Syftet har varit att
se om förvaltningen sker i enlighet med gällande regelverk, om den interna kontrollen
varit tillräcklig samt om förvaltningen sker i enlighet med urkunderna. Granskningen
omfattar de fonder som in har krav på auktoriserad eller godkänd revisor.
Svar på granskningen ska efter överenskommelse med revisionskontoret vara inne
senast den 4 juni 2011.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorer granskning av förvaltade fonder (missiv)
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Landstingets revisorer granskning av förvaltade fonder

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
juni ta fram ett underlag till svar på revisorernas granskning av förvaltade fonder.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni ta fram ett underlag till svar på revisorernas granskning av förvaltade fonder.

§ 131 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på landstingets revisorers granskning av byggprocessen
(LS/614/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har genomfört en granskning av landstingets byggprocess.
Revisorerna har utgått ifrån byggnadsprojektet nybyggda dialysavdelningen. Revisorerna
har där funnit ett antal aktiviteter som behöver förbättras.
Svar på granskningen ska efter överenskommelse med revisionskontoret vara inne
senast den 4 juni 2011.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av byggprocessen (missiv)
Landstingets revisorers granskning av byggprocessen

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 1
juni ta fram ett underlag till svar på revisorernas granskning av byggprocessen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den
1 juni ta fram ett underlag till svar på revisorernas granskning av byggprocessen.

§ 132 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram svar
på landstingets revisorers granskning av Utomlänsvården
(LS/637/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har granskat hur landstinget sköter utomlänsvården. Syftet har
varit att undersöka om patientsäkerheten och vårdkvaliteten är säkerställd i hela
vårdprocessen för de patienter som skrivs ut direkt till hemmet efter utomlänsvården.
Granskningen är avgränsad till verksamhetsområdena medicin och ortopedi efter vård
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
vid Norrlands Universitetssjukhus 2009.
Svar på granskning ska lämnas senast den 4 juni 2011.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av utomlänsvården (missiv)
Landstingets revisorers granskning av utomlänsvården

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senaste till sammanträdet den
1 juni 2011 ta fram ett underlag till svar på revisorernas granskning av utomlänsvården.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senaste till sammanträdet
den 1 juni 2011 ta fram ett underlag till svar på revisorernas granskning av
utomlänsvården.

§ 133 Framställan om verksamhet överförs till regionförbundet (LS/553/2011)
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Jämtlands län har begärt att få överfört verksamheten inom
länskulturen och folkhögskolorna Birka och Bäckedal till sig. Den verksamhet som
avses är ansvaret för regional utveckling inom områdena kultur och folkbildning. Den
regionala kulturverksamheten omfattar regional teater-, musik- och museiverksamhet,
konsulentverksamhet, Filmpool, regional arkivverksamhet, regional barn- och
ungdomsverksamhet, regional folkbildnings- och folkrörelseverksamhet, regional
biblioteksverksamhet, kulturstipendier/bidrag, Designcentrum, Bilkonsten med mera.
Verksamheten önskas överförd tillregionförbundet den 1 januari 2012.
Inför beslut bör en utredning göras av vilken effekt överföringen har på de
verksamheter som berörs. Vidare behöver villkoren för överföringen mer i detalj
klarläggas. För att det ska kunna ske behöver förhandlingar föras med Regionförbundet.

Beslutsunderlag
Framställan om verksamhet överförs till regionförbundet

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktigesammanträde 2011-10-18
1. utreda överföringens effekter på de överförda verksamheterna
2. förhandla med Regionförbundet Jämtlans län om förslag till avtal om överföring
av verksamheter till Regionförbundet enligt Regionförbundets framställan.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Yrkande
Robert Uitto :
”Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den 28
september ta fram underlag till beslut om överföring av verksamhet till Regionförbundet
Jämtlands län samt förhandla med Regionförbundet om avtal för överföringen.”.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och landstingsdirektörens
förslag och finner Robert Uittos yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den 28
september ta fram underlag till beslut om överföring av verksamhet till Regionförbundet Jämtlands län samt förhandla med Regionförbundet om avtal för överföringen.

§ 134 Förfrågan hos medlemmarna om att få ta upp
långfristiga lån (LS/500/2011)
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Jämtlands Län har hos medlemmarna begärt tillstånd att få ta upp
långfristigt lån på 3 174 000 kronor för finansiering av inköp från Landstinget av
inventarier i jordbruket på Torsta samt aktier och andelar i de bolag som förs över i
samband med övertagande av ansvaret för regional utveckling. Enligt
Förbundsordningen får Regionförbundet inte ta upp långsiktigt lån utan medlemmarnas
samtycke. Landstinget har kostnadsansvaret för den verksamhet som överlämnas till
förbundet från Landstinget. Landstinget har redan fört över medel för täckande av 2011
års drift. Landstinget har inte fört över medel för täckande av investeringar. Behov av
upplåning torde därför föreligga såvida inte anskaffningen kan hanteras inom ramen för
rationaliseringar i verksamheten.
Det framgår inte i ansökan om regionförbundet tänker sig finansiera lånet inom ramen
för de medel som tilldelats eller om det kommer att kräva ytterligare bidrag från
medlemmarna.
Enligt förbundsordningen är det respektive medlems fullmäktige som ska ta beslut om
att bevilja regionförbundet att ta upp ett lån.

Beslutsunderlag
Förfrågan hos medlemmarna om att få ta upp långfristiga lån

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att bevilja Regionförbundet
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Jämtlans län rätten att under 2011 uppta ett långfristigt lån på 3 174 000 kronor inför
beslut i landstingsfullmäktige i oktober 2011.

Yrkande
Robert Uitto yrkar:
” Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den 28
september ta fram underlag till beslut om att ge Regionförbundet Jämtlands län rätt att
uppta begärt lån.”.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och landstingsdirektörens
förslag och finner Robert Uittos yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till sammanträdet den 28
september ta fram underlag till beslut om att ge Regionförbundet Jämtlands län rätt att
uppta begärt lån.

§ 135 Svar på SIS-Remiss 8619: Ledningssystem för
kvalitet i hälso- och sjukvården (LS/439/2011)
Ärendebeskrivning
Den europeiska kommittén CEN/TC 362, i vilken Sverige aktivt deltar har utarbetat det
förslag till Europastandard som presenteras i denna remiss.
Förslaget på ny standard är anpassad för hälso- och sjukvård och baseras på EN ISO
9001:2008.
Syftet med denna standard är att precisera kraven samt att förtydliga
"produktkonceptet" och kundperspektivet i ISO 9001 till de specifika förhållanden
inom Hälso- och Sjukvård. Inriktningen på denna standard är processer inom Hälsooch Sjukvård och dess riskhantering i syfte att bidra till vård med god kvalitet.
Jämtlands läns landsting tillstyrker förslaget med smärre redaktionella kommentarer.

Beslutsunderlag
Svar på SIS-Remiss 8619 Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till SIS, Swedish Standards Institute, enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till SIS, Swedish Standards Institute, enligt utarbetat förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(37)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 136 Svar på remiss: Riktiga betyg är bättre än höga
betyg (LS/263/2011)
Ärendebeskrivning
Landstinget har fått möjlighet att lämna remissvar på utredningen Riktiga betyg är bättre
än höga betyd (SOU) 2010:96). Utredningen handlar om att skapa förutsättningar för
rättvisa och likvärdiga betyg. Detta ska ske genom dels en bättre dokumentation av
elevens kunskaper och dels genomen en möjlighet till omprövning av betyget. Elever
ska kunna begära omprövning av sina betyg hos lärare och rektor. Införandet av dessa
regler kommer att innebära en ökad kostnad för skolorna dels genom en ökad
dokumentation och dels genom arbetet med omprövningen. Hur mycket det kommer
att kosta har utredningen inte preciserat.
Åsbygdens naturbruksgymnasium sätter varje år ca 1 400 betyg. Av dess skattas 1,5 %
överklagas. Det skulle innebära en öka tidsåtgång på cirka 200 timmar per år.
Landstinget är generellt positivt till att det kommer att finns en möjlighet till att
överpröva betyg. Det är en viktig rättsäkerhetsfråga. Kravet kommer att öka saklighet
och professionalitet i dokumentationen. Nackdelarna är att det kommer att gå åt mera
tid och att formerna för hur överklagandet ska gå till kan gynna de resursstarka eleverna.
Andra sätt att hantera rättvisa är att inträdesprov till högre utbildningar. Detta skulle på
ett bättre sätt värdera elevens kunskap.

Beslutsunderlag
Sammanfattning på utredningen Riktiga betyg är bättre än höga betyg SOU 2010:96
Yttrande över Riktiga betyg är bättre än höga betyg(SOU 2010:96)

Landstingsdirektörens förslag
Svar avges till Utbildningsdepartementet enligt utarbetat förslag.

Yrkande
Lena Bäckelin yrkar:
Tillägg i yttrande ”Landstinget förutsätter att en förändrad lagstiftning följer
finansieringsprincipen och att staten täcker eventuellt ökade kostnader.
Finn Cromberger yrkar:
Andra stycket i Ärendebeskrivningen ändras till ”Landstinget är av uppfattningen att
nackdelarna överväger fördelarna vid överprövning av betyg. Huvudargumentet är att
det leder till ökad byråkratisering av läraryrket. Lärarna behöver ägna mer tid åt
undervisning, inte åt byråkrati. Ytterligare ett starkt argument mot förslaget är att det
riskerar att bli en väldig fixering vid provresultaten om någon annan än den lärare som
följt eleven skall sätta betyget.” samt att yttrande arbetas om baserat på ovanstående
ärendebeskrivning.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Lena Bäckelins tilläggsyrkande och finner det antaget
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Ordförande ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar avges till Utbildningsdepartementet enligt utarbetat förslag med antagna ändringar.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Finn Cromberger till förmån för eget yrkande.

§ 137 Svar på remiss: Samverkande system av busstrafik i
de fyra nordligaste länen (LS/653/2011)
Ärendebeskrivning
Rikstrafiken /Trafikverket har ett avtal med Länstrafikbolagen i Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland kallat ”Samverkande system”. Avtalet
omfattar 35 miljoner kr årligen och löper under perioden 2007-06-17 - 2012-06-30.
I Norrlands inland finns många av de kommuner i landet som har den absolut sämsta
tillgängligheten i landet. Sett över tiden har befolkningen i området minskat, behovet av
en tillgänglig interregional kollektivtrafik kvarstår. Det är därför mycket angeläget att det
bidrag avtalet Samverkande system innebär får en fortsättning.
Trafikverket beräknar sin andel av trafikkostnaden till den andel av resandet som utgörs
av interregionala resor.
I utredningen framgår inte fördelningen av bidraget. Det är beräknat till 32,8 miljoner kr
men föreslås uppräknas till 38 miljoner kr. Detta ska kompensera att bidraget inte
indexeras under avtalstiden. Bidraget avser endast trafikkostnader, inga
overheadkostnader. Länstrafiken i Jämtlands län har i nuläget ca 6,6 miljoner kr årligen i
bidrag genom avtalet ”Samverkande system”.
Trafikverkets förslag innebär att bidraget ökar med ca 0,6 miljoner om linje 26 ersätts av
linje 56.
Landstinget i Jämtlands län föreslår följande:
 Bidraget för linje 63, Östersund – Umeå, utgår, vilket minskar bidraget med ca
1,5 milj kr.
 Fortsatt bidrag för linje 40, Östersund – Örnsköldsvik.
 Beslutet för linje 26, Sveg – Ytterhogdal – Ånge, behöver omprövas. Behovet
av trafikförsörjning Härjedalen - norra Sverige kvarstår.
 En förnyad prövning av bidrag för linje 631, Sveg – Vemdalen – Hede –
Funäsdalen, behöver göras.
 Bidrag till linje 56, Ljusdal – Sveg, kvarstår.
 Fortsatt bidrag till linje 164, Östersund – Vemdalen/Klövsjö och Funäsdalen.

Beslutsunderlag
Remiss: Samverkande system av busstrafik i de fyra nordligaste länen
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Yttrande över utredning om samverkande system av busstrafik i de fyra nordligaste
länen.

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande av ges till Trafikverket enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande av ges till Trafikverket enligt utarbetat förslag.

§ 138 Svar på remiss: Miljöstyrningsrådets
Upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter
(LS/675/2011)
Ärendebeskrivning
Landstinget har fått möjlighet att yttra sig över Miljöstyrningsrådets
upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter.
Miljöstyrningsrådet vill ta del av eventuella synpunkter och förslag på kriteriernas
utformning, praktiska tillämpning, miljörelevans etc. Allt för att höja kvaliteten på sina
upphandlingskriterier.
Jämtlands läns landsting ställer sig positivt vad gäller åtgärder för att ställa krav på
kemisk-tekniska produkter och deras ingående ämnens egenskaper. Landstinget delar
uppfattningen att detta förhållningssätt bidrar till att stimulera teknikutveckling så att
tekniska produkters miljö- och hälsoegenskaper ständigt förbättras.
Landstinget instämmer i Miljöstyrningsrådets bedömning vad gäller
upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter och förslaget bör således tillstyrkas.
Yttrade har tagits fram med sakstöd av Jigrelius arkiv och ledningsstab kvalitet.

Beslutsunderlag
Yttrande över Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till Miljöstyrningsrådet enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Miljöstyrningsrådet enligt utarbetat förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 139 Svar på remiss: Länsstyrelsens planer för
krishantering, räddningstjänst, resp sanering vid utsläpp
från kärnteknisk anläggning, m m (LS/583/2011)
Ärendebeskrivning
Landstinget har av Länsstyrelsen i Jämtlands län givits tillfälle att avge yttrande över
remissen Länsstyrelsens planer för krishantering, räddningstjänst, respektive sanering
vid utsläpp från kärnteknisk anläggning, övertagande av kommunal räddningstjänst och
instruktion för Länsstyrelsens krisorganisation och krisstab.
Remissen innehåller ett antal planverk och program som styrs av ett antal
författningskrav och syftar till att skapa förutsättningar för Länsstyrelsens arbete vid
allvarlig händelse och att samverkansparter ska få kunskap om Länsstyrelsens arbete och
uppgifter.
Landstinget förslår bland annat att huvudplanen bör bestå av en komprimerad plan med
bilagor för att undvika upprepningar och därigenom underlätta för samverkansparter att
få en bättre helhetsbild av Länsstyrelsens krishanteringsverksamhet. I övrigt föreslås
diverse förtydliganden.

Beslutsunderlag
Remiss: Länsstyrelsens planer för krishantering, räddningstjänst, resp sanering vid
utsläpp från kärnteknisk anläggning, övertagande av kommunal räddningstjänst med
mera.
Yttrande över Länsstyrelsens planer för krishantering, räddningstjänst, sanering vid
utsläpp från kärnteknisk anläggning, övertagande av kommunal räddningstjänst och
instruktion för Länsstyrelsens krisorgan.

Landstingsdirektörens förslag
Yttrande avges till Länsstyrelsen i Jämtlands län enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrande avges till Länsstyrelsen i Jämtlands län enligt utarbetat förslag.

§ 140 Svar på fråga till landstingsstyrelse om stolslingor
för hörselskadade (LS/132/2011)
Ärendebeskrivning
De hörselskadades förening har skrivit till landstingsstyrelsen och vill att decibelgränsen
för att man ska kunna få stolsling/slingkudde ändras. Den nuvarande gränsen har gjort
att allt färre personer har fått del av detta stöd.
Verksamhetsområde hud/Infektion/ögon/öron kommer att hantera önskemålet inom
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
ramen för ekonomi och hjälpmedelsplaneringen som en del i det ordinarie arbetet i
verksamheten.

Beslutsunderlag
Angående stolslingor för hörselskadade

Landstingsdirektörens förslag
Svar avges till de hörselskadades förening enligt ärendebeskrivningen ovan.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar avges till de hörselskadades förening enligt ärendebeskrivningen ovan.

§ 141 Organisation av E-panel för dialog med
medborgarna (LS/1417/2010)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har fattat beslut om att genomföra ett försök att införa e-paneler för
dialog med medborgare. Landstingsdirektören fick 2011-01-06 i uppdrag att återkomma
med förslag när det gäller organisation och budget.
Utgångspunkten för en e-panel är att få in åsikter från länets invånare. För att det ska
fungera visar erfarenheten att
• E-panelen är öppen för alla som vill vara med och som bor i länet eller har en
nära koppling till länet, t.ex. arbetar i länet, besöker länet ofta.
• Frågebatterier med 3-5 frågor genomförs efter behov men runt 4-6 gånger/år.
• Tekniken bör stödja såväl öppna frågor som fasta svarsalternativ.
Ledningsstab information och sekretariat ansvarar för genomförandet enligt beskrivning
i PM för genomförande av e-paneler. Tillsammans avsätter staberna cirka 25% av en
tjänst för att stödja arbetet – huvuddelen av arbetet görs av Ledningsstab information.
Kostnaden beräknas till totalt 85 000 kronor vilka ryms inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll från 2011-01-26
PM för genomförande av e-paneler
Kommunikationsplan för genomförande av e-panel.

Landstingsdirektörens förslag

1. Införa e-panel på försök för medborgardialog under tiden 2011-08-01 – 201206-30.

2. Kostnader och organisation enligt PM för genomförande av e-paneler hanteras
inom ramen för befintlig verksamhet.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Yrkande
Stefan Wikén yrkar:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Införa e-panel på försök för medborgardialog under tiden 2011-08-01 – 201206-30.
2. Kostnader och organisation enligt PM för genomförande av e-paneler hanteras
inom ramen för befintlig verksamhet.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Stefan Wikéns yrkande och landstingsdirektörens
förslag och finner Stefan Wikén yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

landstingsstyrelsen ska föreslå landstingsfullmäktige
1. Införa e-panel på försök för medborgardialog under tiden 2011-08-01 – 201206-30.
2. Kostnader och organisation enligt PM för genomförande av e-paneler hanteras
inom ramen för befintlig verksamhet.

§ 142 Förslag om Naboer AB:s strukturering,
dimensionering och refinansiering perioden 2012-2015
(LS/1667/2010)
Ärendebeskrivning
Landstinget har ett avtal med Naboer AB om en basfinansiering av verksamheten, för
perioden 2009-01-01—2011-12-31, med 50 000 Skr/år. Från och med 2012 övergår
ansvaret till Regionförbundet i Jämtlands län.
Från att ha varit ett bolag som främst verkar inom kulturturism där produktutveckling
och marknadskommunikation varit en stor del av verksamheten har bolaget successivt
förändrats till ett Jämt-Trönderskt utvecklingssällskap där insatserna riktas mot flera
olika teman. Den röda tråden är samhandling för interregional utveckling som ska ge
mervärden för ägarna i Jämtland och Tröndelag. De starka nätverk som byggts upp
under åren spelar en viktig roll.
Naboer AB har nu ett förslag ute på remiss som innebär att basfinansieringen för
kommunerna ökar till 25 000 Skr/år (idag 15 000 Skr), tillkommer en rörlig del
beroende på antal invånare. För Regionförbundet i Jämtlands län (tidigare landstinget)
blir enligt förslaget baskostnaden 125 000 Skr. Detsamma gäller fylkeskommunerna
Nord Tröndelag och Sör Tröndelag. Enligt förslaget ska denna utökning i första hand
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
finansiera en personalförstärkning. Bolaget har idag endast en person anställd.
Enligt landstingets mening är de viktigaste arbetsuppgifterna för Naboer AB att utveckla
kontakter över gränsen där nätverksarbetet, skapa arenor och initiera projekt är några av
de mest prioriterade områdena. Bolaget ska inte själv driva projekt.
Genom möjligheten att delta i Interreg samarbetet har den egna kunskapen och
arbetssättet utvecklats. Att arbeta gränsöverskridande är idag, vid många tillfällen, ett
naturligt arbetssätt. Landstinget driver egna Interreg projekt och agerar genom egna
nätverk för att nå uppsatta mål. Det har även vuxit fram andra, väl etablerade
gränsöverskridande samarbeten exempelvis Mittnordenkommittén och SÖT (SundsvallÖstersund-Trondheim) samarbetet.
Många av Naboer AB:s arbetsuppgifter som har anknytning till turist och idrott bör
istället i första hand drivas av turist- och idrottsorganisationer som är de som äger dessa
frågor. Detta skulle minska arbetsbelastningen på Naboer AB som då kan fokusera på
dess ursprungliga uppgift – att stimulera utveckling och inte ha driftansvar.

Beslutsunderlag
Struktur i Naboer AB från 2012

Landstingsdirektörens förslag

1. Jämtlands läns landsting höjer från och med 2012 grundstödet till Naboer AB
med 75 000 kronor per år.
2. Den ökade kostnaden ska tas på resultatet för 2012.

Yrkande
Robert Uitto yrkar:
1. Jämtlands läns landsting stödjer förslaget om ny strukturering, dimensionering
och refinansiering 2012-2015 för Naboer AB
2. Ökad kostnad, 75 000 kronor, får tas på resultatet 2012.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och landstingsdirektörens
förslag och finner Robert Uittos yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Jämtlands läns landsting stöder förslaget om ny strukturering, dimensionering
och refinansiering 2012-2015 för Naboer AB
2. Ökade kostnader, 75 000 kronor tas på resultatet 2012.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

§ 143 Förslag på budget för politisk verksamhet i
Landstingsplan 2012-2014 (LS/1735/2010)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige ska inom ramen för landstingsplanen besluta om budget för den
politiska organisationen. Det är särskilda budgetberedningen som har som uppgift att
föreslå den samlade budgeten för styrelsen, fullmäktige och fullmäktiges beredningar till
landstingsstyrelsen. Övriga kostnader för den politiska verksamheten följer beslut
fattade av fullmäktige. Särskilda budgetberedningen kommer därför att här föreslå
budget för all politisk verksamhet exklusive kostnader för Patientnämnd och revisorer
vilkas budget beslutas i särskild ordning. Budgeten för den politiska organisationen har
inför 2011 anpassats utifrån den verksamhet som ska bedrivas. I budgeten ingår ett
anslag för förtroendemannautbildning under 2011. Detta anslag behövs inte för år 2012.
Budgeten för den politiska organisationen styrelsen, fullmäktige och fullmäktiges
beredningar bör för år 2012 uppgå till nivån för 2011 års budget, med undantag för
anslaget för förtroendemannautbildningen, med tillägg av uppräkning enligt de principer
som gäller för landstingets budget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag SB 2011-04-05 § 6 Budget Pol org 2012

BESLUT AV SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGEN
Särskilda budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen
Budgeten för den politiska verksamheten för styrelsen, fullmäktige och fullmäktiges
beredningar för år 2012 ska, med undantag för anslaget för förtroendemannautbildningen, uppgå till samma nivå som för år 2011med tillägg av uppräkning enligt de
principer som gäller för landstingets budget.

Landstingsdirektörens förslag
Särskilda budgetberedningens förslag på budget för den politiska organisationen för
2012 överlämnas till ekonomiutskottet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Särskilda budgetberedningens förslag på budget för den politiska organisationen för
2012 överlämnas till ekonomiutskottet.

§ 144 Revidering av riktlinjer och rutiner - Bildkonst
(LS/549/2011)
Ärendebeskrivning
Under senare tid har landstinget överlåtit delar av sin verksamhet till annan huvudman.
Detta har föranlett en översyn av de riktlinjer och rutiner som landstinget upprättat för
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
hantering av bildkonst där landstinget behöver införa begränsningar för att inte försvåra
arbete gällande kontroll, uppföljning, vård och tillsyn av den landstingsägda konsten.
Tecknande av depositionsavtal föreslås i de reviderade riktlinjerna, från och med 201105-05, endast kunna tecknas av offentlig organisation där verksamhet som tidigare
bedrivits av landstinget har övergått till ny huvudman.
Utifrån den av landstinget antagna CEMR deklarationen föreslås ett tillägg i riktlinjerna
som lyfter fram jämställdhetsperspektivet gällande miljögestaltning och inköp av lös
konst. Den nya skrivningen föreslås utökas till att förutom att beakta kvalitet gällande
konstens form, teknik, innehåll och symbolvärde ska konstinköp och beställning av verk
även beakta ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv.

Beslutsunderlag
Landstingets riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Landstingsdirektörens förslag
Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst antas.

§ 145 Svar på föreläggande om laglighetsprövning enligt
kommunallagen, landstingsstyrelsens beslut 2011-02-23
§ 56 Tågfordon till Mittnabo (LS/639/2011)
Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Härnösand har förelagt Jämtlands läns landsting att svara på ett
överklagande av landstingsstyrelsen beslut om att teckna borgen för AB Transitios
förpliktelser. Klaganden har anfört att landstingsstyrelsen har överskridit sin befogenhet
varför beslutet inte tillkommit i laga ordning. Ett förslag till yttrade har upprättats inom
Ledningsstab sekretariat.
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2006-04-24--25, § 64, bland annat
att teckna avtal om borgensutfästelse till förmån för AB Transitio och avtal om reglering
av regressrätt mellan borgensmännen. Landstingsstyrelsen har genom det överklagade
beslutet verkställt landstingsfullmäktiges beslut om utfästelse att teckna borgen. Att
verkställa fullmäktiges beslut ankommer på landstingsstyrelsen. Beslutet har därför
tillkommit i laga ordning. Överklagandet bör därför lämnas utan bifall.

Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand.
Yttrande över överklagat beslut av Landstingsstyrelsen om borgen till förmån för AB
Transitio.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

Landstingsdirektörens förslag
Yttrandet avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrandet avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag.

§ 146 Förlängning av anställningsavtal för
landstingsdirektör (LS/664/2011)
Ärendebeskrivning
Anställningsavtal mellan Jämtlands läns landsting och 530713-9047, Karin Strandberg
Nöjd med en förordnandetid om 4 år att gälla fr.o.m. 20110101- t.o.m. 20141231.
Anställningsavtalet reglerar ett tidsbegränsat förordnande som landstingsdirektör och
med en tillsvidareanställning inom JLL utifrån kompetens och erfarenhet.
Nuvarande avtal gäller till och med 2011-12-31 och upphör i och med att nytt avtal
tecknas.
Anställningsavtalet reglerar villkoren under och efter förordnandet.

Beslutsunderlag
Anställningsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Karin Strandberg Nöjd

Landstingsstyrelsens ordförandes förslag

1. Karin Strandberg Nöjd förordnas som landstingsdirektör 2011-01-01 - 2014-1231.
2. Nuvarande anställningsavtal för Karin Strandberg Nöjd upphör från och med
2011-01-01.
3. Upprättat anställningsavtal med Karin Strandberg Nöjd antas.

Yrkande
Finn Cromberger yrkar avslag.
Finn Cromberger yrkar:
”Nya förhandlingar upptas med krav från landstingsstyrelsen på bibehållen nuvarande
lönenivå samt anställningsvillkor i övrigt baserade på landstingets policy eller
motsvarande för anställningsvillkor av chefer.”.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Finn Crombergers avslagsyrkande och finner det
avslaget.
Ordförande ställer proposition på Finn Crombergers ändringsyrkande och finner det
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Karin Strandberg Nöjd förordnas som landstingsdirektör 2011-01-01 - 201412-31.
2. Nuvarande anställningsavtal för Karin Strandberg Nöjd upphör från och med
2011-01-01.
3. Upprättat anställningsavtal med Karin Strandberg Nöjd antas.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Finn Cromberger till förmån för eget yrkande.

§ 147 Valärenden 2011 (LS/1/2011)
Ärendebeskrivning

Jämtlands Gilles samfond
Jämtlands Gilles samfond bildades 1988. Ändamålet har varit att fondens avkastning ska
årligen användas till:
a) såsom bidrag till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av
minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,
b) för att täcka kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eller eljest inte har
möjlighet att bekosta,
c) för att bestrida kostnader för ortopediska hjälpmedel och andra personliga
hjälpmedel, vilka patienter med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms behöva,
dock ej tandproteser och vanliga glasögon,
d) till personlig tillsyn och förströelse för att på bästa sätt tillgodose kravet på trygghet
och trivsel under sjukdomsperioden,
e) såsom bidrag till patientens egenavgifter för konvalescentvård och kostnader för
rekreationsresor.
Bidrag skall i första hand utgå till medlemmar av Jämtlands Gille eller deras nära
anförvanter och i andra hand till övriga patientgrupper som vårdas inom Jämtlands läns
landstings vårdinrättningar. De totala tillgångarna består av bankmedel, 104 314 kr
(enligt balansräkning per 31/12-10).
Fonden skall förvaltas av en särskild styrelse bestående av fyra personer. Styrelsens
ordförande och ytterligare en ledamot utses av Jämtlands Gille. Övriga två ledamöter
utses av direktionen för länssjukvården. Eftersom landstinget inte har någon direktion
för länssjukvården blir det landstingsstyrelsen som ska utse ledamöter i Jämtlands Gilles
Samfond.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Norrlands nätverk för Musikteater och Dans
Landstinget ska utse en ledamot och en ersättare i styrelsen till regionförbundet
Norrlands nätverk för Musikteater och Dans. I januari utsåg landstingsstyrelsen en
ledamot till styrelsen.

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsstyrelsen utser två ledamöter i Jämtlands Gilles Samfonds styrelse för
tiden 2011-04-01 -2011-12-31.
2. Landstingsstyrelsen utser en ersättare i styrelsen för regionförbundet Norrlands
nätverk för Musikteater och Dans

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Som ledamöter i Jämtlands Gilles Samfonds styrelse utses Bengt Bergqvist och
Susanne Wallner.
2. Som ersättare i styrelsen för regionförbundet Norrlands nätverk för
Musikteater och Dans utses Finn Cromberger.

§ 148 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen (LS/4/2011)
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2011-02-18
Ragunda kommun: Protokoll från Kommunala handikapp- och pensionärsrådet
2011-02-18
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur: Protokoll från sammanträdet
2011-02-25
Styrelsen i landstingsbostäder i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet
2011-03-01
Landstingets revisorer: Protokoll från sammanträdet 2011-03-01
Bildningsutskottet: Protokoll från sammanträdet 2011-03-01
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2011-03-09
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2011-03-15
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2011-03-17
Landstingets revisorer: Protokoll från sammanträdet 2011-04-04
Valärende 2011-2012 till Läkemedelskommittén LS/468/2011
Rapporten Samhällsbyggande för klimatet – kommuner och landsting som visar vägen
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

§ 149 Anmälan av delegationsbeslut till
landstingsstyrelsen 2011 (LS/3/2011)
Beslut fattade av verksamhetsområdeschef Folktandvård
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL mm.
Omfördelning av budgetram 2011 – Omfördelning av landstingsbidrag avseende
patienthotellet p g a förändrad organisationstillhörighet.
Representationsmiddag med vin den 26 maj 2011 med anledning av internationell
konferens, ”Tourism for all”.
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr Landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter mars – Verksamhetsområde Medicin.
Läns Finsam – Verksamhetsområde Lt-dir med staber.
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Bengt Bergqvist är beviljad att delta i utbildning Europaforum Norra Sverige
31/3-1/4 2011.
Monalisa Norrman är beviljad att delta i utbildning Nationell konferens –
Frågor kring funktionshinder.
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i utbildning om Äldres psykiska hälsa
10-11 maj 2011.
Remissvar – Betänkande E-legitimation och svensk e-legitimation
(SOU 2010:104)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

ÄRENDEN TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE
§ 150 Revidering av Folkhälsoplanen 2004-2010
(LS/368/2009)
Ärendebeskrivning
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har av fullmäktige fått uppdraget att
revidera Folkhälsoplanen 2004-2010. Arbetet med att ta fram den nya folkhälsopolicyn
har skett i en gemensam process med länets kommuner. Gemensamma arbetsgrupper
(fokusgrupper) har diskuterat fram förslag till områden som policyn fokuserar på.
Dialog har även förts med olika intresseorganisationer, myndigheter och näringsliv.
Justerandes sign
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
Förslag till policy har remissbehandlats hos länets kommuner.
Det slutliga förslaget har överlämnas till Regionförbundet Jämtlands län som den 24
februari antog folkhälsopolicyn och rekommenderade kommunerna och landstinget att i
sina respektive fullmäktige anta policyn.
Länets övergripande folkhälsopolicy utgör en grund för lokala handlingsplaner som
respektive huvudman ansvarar för - utifrån lokala förutsättningar.

Beslutsunderlag
Missiv: Länsgemensam Folkhälsopolicy - Jämtlands län 2011-2015
Länsgemensam Folkhälsopolicy - Jämtlands län 2011-2015

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Länsgemensam Folkhälsopolicy - Jämtlands län 2011-2015 antas.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta utifrån folkhälsopolicyn fram en strategi
för landstingets folkhälsoarbete.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Länsgemensam Folkhälsopolicy - Jämtlands län 2011-2015 antas.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta utifrån folkhälsopolicyn fram en strategi
för landstingets folkhälsoarbete.

§ 151 Jämtlands läns landsting som huvudman för
Åsbygdens naturbruksgymnasium (LS/895/2009)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har sedan 1852, med ett uppehåll mellan åren 1940 och 1950,
varit huvudman för den skola som nu är Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Genom
ändring i skollagen 1997 lades kostnadsansvaret för all gymnasieutbildning på
kommunerna. Landsting fick dock även fortsättningsvis var huvudman för naturbruksoch omvårdnadsprogram. Med anledning av ändringen i lagen beslutade landstinget och
kommunerna 1998 att genomföra en skatteveväxling mellan landstinget och länets
primärkommuner, att huvudmannaskapet för omvårdnadsprogrammet skulle övergå till
länets primärkommuner, att huvudmannaskapet för naturbruksprogrammet skulle
kvarstå hos landstinget, om landstingets ersättning från kommunerna för
naturbruksprogrammet och att samverkansavtal skulle ingås mellan landstinget och
Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen
kommunerna. Det ingångna samverkansavtalet ersattes 1993 av ett nytt avtal. Detta
avtal övergick till Jämtlands gymnasieförbund för de kommuner som gick med i
förbundet. Avtalet har sagts upp av gymnasieförbundet och samtliga kommuner som
inte är med i gymnasieförbundet utom Åre kommun.
Landstinget har flertalet gånger under 2000-talet utrett Åsbygdens naturbruksgymnasium. Även kommunförbundet har utrett skolan. Senaste utredningen
genomfördes under 2009 och utredningens slutsats var att naturbruksgymnasiet borde
föras över till Jämtlands Gymnasieförbund. Under hösten 2010 förde landstinget
förhandlingar med Jämtlands Gymnasieförbund om övertagande av utbildningen.
Förhandlingarna ledde inte till avtal eftersom Gymnasieförbundet , som i och för sig
ställde sig positiv till att i framtiden ta över utbildningen men på medlemskommunernas
inrådan, då inte var beredd att ta över utbildningen till den kostnad den hade i
landstinget.
Genom beslutet 1998 om huvudmannaskapet har landstinget tagit på sig att vara
huvudman för naturbruksgymnasiet. Samverkan om utbildningen skulle ske inom ramen
för det samverkansavtal som träffades i samband med beslutet om huvudmannaskapet.
Eftersom Jämtlands Gymnasieförbund och samtliga kommuner som inte är med i
gymnasieförbundet utom Åre kommun har sagt upp samverkansavtalet föreligger inte
längre förutsättningar för samverkan kring gymnasieskolan. Landstinget har inte laglig
skyldighet att bedriva gymnasieskola, utan det ansvaret ligger på primärkommunerna.
Landstinget har heller inte något rättsligt åtagande gentemot kommunerna i länet att bedriva naturbruksgymnasium. Landstinget bör därför avveckla sin drift av skolan.
Enligt skollagen har en elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en
nationell inriktning eller en särskild variant rätt att hos huvudmannen eller inom
samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den
aktuella inriktningen eller varianten. En avveckling av Naturbruksgymnasiet bör därför
ske genom att landstinget som huvudman för Åsbygdens naturbruksgymnasium upphör
med intagning av nya elever.
Bildningsutskottet har vid sitt sammanträde 2011-03-01 behandlat frågan om skolans
framtid och föreslagit landstingsstyrelsen att skolan bör bedrivas åtminstone till
utgången av år 2012 om inte någon ny huvudman dessförinnan tagit över ansvaret för
verksamheten.
Landstingsstyrelsen ser det som oerhört angeläget att tillsammans med övriga länet finna
en långsiktig lösning för skolans framtid.
Styrelsen anser att skolans verksamhet är av stor betydelse för hela länets utveckling
inom de gröna näringarna och vill därför komma fram till ett gemensamt utvecklingsansvar i länet för verksamheterna.

Beslutsunderlag
Jämtlands läns landsting som huvudman för Åsbygdens naturbruksgymnasium
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen
Protokollsutdrag Bildningsutskottet 2011-03-01 §9: Naturbruksgymnasiet

Landstingsdirektörens förslag

1. Jämtlands läns landsting säger upp samverkansavtalet med Åre kommun om
gymnasieutbildning inom naturbruksprogrammet.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting upphör med intagning av elever till Åsbygdens
naturbruksutbildning från och med läsåret 2012/2013.
2. När samtliga intagna elever fullföljt sin utbildning läggs skolan ner.

Yrkande
Anna Hilldebrand yrkar:
Punkt 2.2 ska ha följande lydelse: När samtliga intagna elever fullföljt sin utbildning
avslutar landstinget sin drift av utbildningarna.
Bernt Söderman yrkar:
Protokollanteckningen från styrelsen den 3 mars 2010 tas in i ärendebeskrivningen.
Bernt Söderman yrkar:
Uppdrag till landstingsstyrelsen att aktivt verka för att ny huvudman tar över ansvaret
för naturbruksgymnasiet inför läsåret 2012/2013.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och landstingsdirektörens
förslag punkt 2.2 finner Anna Hildebrands yrkande antaget.
Ordförande ställer proposition på Bernt Södermans första yrkande och finner det
antaget.
Ordförande ställer proposition på Bernt Södermans andra yrkande och finner det
avslaget.

Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller
Bernt Södermans andra yrkande röstar ”nej”, den som avslår yrkandet röstar ”ja”.
Vid voteringen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
(Se bif voteringsprotokoll).
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag punkt 1 och 2.1 och
finner det antaget.
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Protokoll
Landstingsstyrelsen
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Jämtlands läns landsting säger upp samverkansavtalet med Åre kommun om
gymnasieutbildning inom naturbruksprogrammet.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting upphör med intagning av elever till Åsbygdens
naturbruksutbildning från och med läsåret 2012/2013.
2. När samtliga intagna elever fullföljt sin utbildning avslutar landstinget
sin drift av utbildningarna.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lars-Eric Bergman, Susanne Wallner, Berit Johansson, Bernt
Söderman och Finn Cromberger till förmån för Bernt Södermans andra yrkande.

§ 152 Informationer
Onsdagen den 4 maj
E-hälsa (Marit Nilsson)
Vården på Webben (Gun Råberg-Kjellerstrand)
E-panel (Gun Råberg-Kjellerstrand)
Tillgänglighet och vårdgaranti (Marie Norlén)
Cancersjukvård (Lisbet Gibson och Ewa Lundgren)
Regionförbundet Jämtlands län (Robert Uitto)
Internationella frågor (Monalisa Norrman)
Åsbygdens naturbruksgymnasium (Helge Jonsson)
Landstingets nya förvaltningsorganisation (Helge Jonsson)
Hälsoval 2012 (Lena Weinstock-Svegh)
Ambulansutredningen (Ingalill Persson)
Sammanträdestider 2012 (James Winoy)
Torsdagen 5 maj
FoU och regionaliserad läkarutbildning (Christina Reuterwall)
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