Protokoll

1(14)

2011-11-15

Landstingsstyrelsen
Tid och plats för

OSD (Folkets hus), Rum 2, Östersund den 15 november 2011, klockan 08.00 – 08.45

Sammanträdet
Beslutande

Harriet Jorderud (S)

Margareta Gladh (M)

för Christer Siwertsson (M)

Mats El Kott (FP)

ej tjänstgörande

Robert Uitto (S)
Lena Bäckelin (S)
Anne-Marie Johansson (S)
Bengt Bergqvist (S)
Susanné Wallner (M)
Marianne Larm-Svensson (C)
Bernt Söderman (C)
Monalisa Norrman (V)
Anna Hildebrand (MP)
Finn Cromberger (FP)
Övriga deltagare

Karin Strandberg Nöjd

Johanna Vackdahl

Helge Scharf Wramling

Anne-Marie Jaarnek

Helge Jonsson

Malin Gunnarsson

Gun Råberg Kjellerstrand
Utses att justera
Justeringens plats

OSD (Folkets hus), den 15 november

Och tid
Sekreterare

Paragrafer 317 - 327
Helge Scharf Wramling

Ordförande
Harriet Jorderud
Justerande
Susanné Wallner

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Jämtlands läns landstingsstyrelse

Sammanträdesdatum

2011-11-15

Datum för anslags

2011-11-16

Datum för anslags nedtagande

Uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Landstingshuset, Östersund

Underskrift
Astrid Johansson

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2(14)

2011-11-15

Innehållsförteckning
§ 317 Fastställande av föredragningslista

3

§ 318 Information - Avtal om gemensam nämnd Närvård Frostviken

3

§ 319 Landstingsdirektörens uppdrag till centrumen 2012 (LS/1611/2011)

3

§ 320 Landstingsplan 2012-2014 (LS/1735/2010)

6

§ 321 Införande av metod för beräkning av kostnad per patient (KPP)
(LS/1422/2011)

6

§ 322 Synpunkter på flyglinjen Östersund - Umeå (LS/1794/2011)

8

§ 323 Försäljning av fastigheterna Krokom Torsta 1:22, Krokom Ösa 1:36,
Krokom Trättgärde 1:34 (LS/1770/2011)

8

§ 324 Ändring i arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige
(LS/1743/2011)

11

§ 325 Ändring i Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse (LS/1744/2011)

12

§ 326 Ändring i Arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting
(LS/1745/2011)

13

§ 327 Information om Norrtåg AB

14

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-11-15

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

1. Som extraärende tas upp:
Införande av metod för beräkning av kostnad per patient (KPP)
(LS/1422/2011)
Information om Norrtåg
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.

Protokollsanteckning
Finn Cromberger (FP) lämnar följande anteckning till protokollet:
Jag protesterar, och alliansen håller med mig, att arbetsklimatet för styrelsen blir
oacceptabelt när handlingarna och även själva ärenden når styrelsen så sent. Som i detta
fall då vi fick handlingar först kl 18.00 i går kväll. Extra styrelse och extra ärenden får
bara förekomma i yttersta nödfall, ja nästan aldrig.

§ 318 Information - Avtal om gemensam nämnd Närvård
Frostviken
Information om avtal om gemensam nämnd Närvård Frostviken lämnas.

§ 319 Landstingsdirektörens uppdrag till centrumen 2012
(LS/1611/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutar, genom landstingsplanen, om mål och aktiviteter som
verksamheten ska verkställa. Utifrån landstingsplanen ska landstingsstyrelsen,
patientnämnden och revisionen besluta om uppdrag för respektive verksamhet.
Uppdragen ska konkretisera landstingsplanen. Uppföljning och avrapportering sker efter
april, augusti och december.
Budgeten fördelas i en ekonomisk ram per centrum. Ramfördelningen framgår nedan.
Utgångspunkten i budget 2012 har varit att skapa rimliga ekonomiska förutsättningar för
all verksamhet. Omdisponering av landstingsbidrag har genomförts samtidigt som ett
rationaliseringskrav på totalt 18 mkr har ålagts all verksamhet förutom Hälsovalet.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(14)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

4(14)

2011-11-15

2011 års ekonomiska ram uppräknas med Landstingsprisindex (LPIK) 1,8 procent.
Läkemedelskostnaderna i primärvård räknas inte upp utifrån att de sammantaget inte
bedöms öka. Övriga ramjusteringar framgår nedan.

Verksamhetsindelning
Verksamhet
Omfördelat
(mkr)
kostnadsansv
ar
Primärvård
1,7
Specialiserad vård -1,7
Tandvård
Regional
utveckling
Landstingsservice
Landstingsdirekt
ör med staber
Motsedda
kostnader
Politik
Patientnämnd
Revision
Summa JLL
0

Justerandes sign
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Ramförändrin
g inkl
inprio.
1,2
77,4

-6,6

Rationalisering
s-krav

Landstings
-bidrag
2012

-0,2
-13,9
-0,5
-1,4

610,7
1 929,4
76,2
182,2

-0,1
-1,7

15,5
215,2

2,2

74,2

56,0
-0,2
-0,0
-0,0
-18,0
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2,5
4,8
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kostnadsansv
ar
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Ramförändrin
g inkl
inprio.
38,4

Rationalisering Landsting
s-krav
s- bidrag
2012

Opererande
-0,4
-5,7
779,3
specialiteter
Medicinska
-1,2
38,4
-4,6
633,4
specialiteter
Barn, Kvinna,
-0,1
0,4
-3,6
468,3
Psykiatri
MDoT
2,3*
Primärvård
-0,2
30,5**
Folktandvård
-0,5
63,3**
Landstingsservice
-0,1
15,5
Landstingsdirektöre 1,7
-5,2
-3,1
1036,5**
ns stab
Motsedda
2,2
56,0
kostnader
Politik
-0,2
20,1
Patientnämnd
-0,0
2,5
Revision
-0,0
4,8
Summa JLL
0
74,2
-18,0
3112,6
* Ramförstärkning utifrån inprioritering. Kommer att fördelas ut till köparna
**Landstingsbidrag för Hälsoval, privat tandvård och del av riks-/regionvård ingår i
landstingsdirektörens stab, liksom Kultur, Folkhögskolor, Länstrafik och
Regionförbund Jämtlands län.
Landstingsdirektören fastställer årligen uppdrag till centrumen. För år 2012 har
direktören fastställt uppdrag enligt beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens uppdrag till Centrum Psyk –BK 2012
Landstingsdirektörens uppdrag till Centrum MDoT 2012
Landstingsdirektörens uppdrag till Centrum Opererande 2012
Landstingsdirektörens uppdrag till Centrum Medicin 2012
Landstingsdirektörens uppdrag till Centrum Folktandvård 2012
Landstingsdirektörens uppdrag till Centrum Primärvård 2012
Landstingsdirektörens uppdrag till Centrum L-dir med staber 2012
Landstingsdirektörens uppdrag till Centrum Landstingsservice 2012

Landstingsdirektörens förslag
1. Fördelning av landstingsbidrag till centrumen för verksamhetsår 2012 fastställs
enligt ovanstående tabell.
2. Redovisningen av landstingsdirektörens uppdrag till centrumen godkänns.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Fördelning av landstingsbidrag till centrumen för verksamhetsår 2012 fastställs
enligt ovanstående tabell.
2. Redovisningen av landstingsdirektörens uppdrag till centrumen godkänns.

§ 320 Landstingsplan 2012-2014 (LS/1735/2010)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige antog vid sitt sammanträde 2011-06-15, § 123, landstingsplan
2012 – 2014. Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att senast i november redovisa
uppdraget till landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan för
landstingsfullmäktige.
Landstingsstyrelsen har tidigare gett landstingsdirektören ett generellt uppdrag att
verkställa landstingsstyrelsens beslut samt att ansvara för förvaltningens drift och
resultat och för att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt.
Landstingsplanen är budget med uppdrag till landstingsstyrelsen, patientnämnden och
revision. För landstingsstyrelsens del ska planen verkställas av landstingsdirektören.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsfullmäktige § 123, 2011, Landstingsplan

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att verkställa landstingsplan
2012-2014 i de delar som avser verksamheter som styrelsen ansvarar för.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att verkställa landstingsplan
2012 – 2014 i de delar som avser verksamheter som styrelsen ansvarar för.

§ 321 Införande av metod för beräkning av kostnad per
patient (KPP) (LS/1422/2011)
Ärendebeskrivning
Önskemål om att införa system för att beräkna KPP (kostnad för patient) i Jämtlands
läns landsting har väckts både politiskt och från tjänstemannahåll. KPP är en metod för
att beräkna kostnaden för varje enskild vårdkontakt. Genom att alla relevanta
sjukvårdskostnader fördelas på de vårdtjänster som utförs och sedan kopplas till
enskilda vårdepisoder kan man få information om kostnaden per patient. KPP
innehåller inte bara kostnadskalkyler utan även en rad andra uppgifter om patienten, om
Justerandes sign
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sjukdomen och om de åtgärder som utförts som tillsammans ger en god grund för att
beskriva och analysera den verksamhet som utförs.
SKL driver frågan sedan många år och ser gärna att alla landsting inför KPP.
Landstinget har tidigare avstått från KPP av resursskäl då ett införande kräver
investering i såväl systemstöd som arbetstid. Allt fler landsting ansluter sig nu till KPPdatabasen och SKL använder sig alltmer av dessa data vid nationella jämförelser. För att
förbättra den egna analysen av sjukvårdens kostnader, inte minst inför kommande
regiondiskussioner, föreslås nu att JLL inleder arbetet med att beräkna KPP-data för
jämtländsk sjukvård.
Totalkostnadsbokslut (TKB) är en separat kostnadsredovisning där patientrelaterade
enheter bär alla sjukvårdskostnader dvs. även det som vanligen betraktas som ”fri
nyttighet”.
TKB ligger till grund för KPP-beräkningar men även för ett flertal av landstingets
statistikredovisningar exempelvis Nysam, Räkenskapssammandraget till SCB och för att
klara tandvårdens transparenskrav. För att sammanställa ett TKB med god kvalitet och
kontinuitet krävs systemstöd. Idag betalar landstinget licenskostnader för ett systemstöd
som sägs upp vid anskaffning av ny systemlösning enligt detta förslag.
Det finns idag ett antal leverantörer av KPP-system som landstingen och regionerna
använder sig av. Några landsting använder egenutvecklade system.
Jämtlands läns landsting har en option från Prodacapo på ett komplett systemstöd för
TKB och KPP som även innehåller ett analysverktyg för KPP-data. Företagets
produkter ingår i Kammarkollegiets ramavtal från 2007 vilket möjliggör ett direktavrop.
Positiva referenser har inhämtats från landstinget i Dalarna som använder sig av
Prodacapos programvara.

Beslutsunderlag
Förstudie KPP

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstinget inför KPP och investerar i systemstöd i enlighet med förstudien.
2. Investeringen finansieras inom landstingsdirektörens stab.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstinget inför KPP och investerar i systemstöd i enlighet med förstudien.
2. Investeringen finansieras inom landstingsdirektörens stab.
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§ 322 Synpunkter på flyglinjen Östersund - Umeå
(LS/1794/2011)
Ärendebeskrivning
Den 10 juni 2011 gick Trafikverket ut med ett pressmeddelande om att flygtrafiken
fortsätter på samma nivå som tidigare när det gäller flygtrafiken i Norrlands inland. I
pressmeddelandet uttalar sig Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm genom att säga
att:
Vi säkrar en god tillgänglighet för regionernas näringsliv, invånare och besökare utan att det kostar
skattebetalarna mer än idag.
Jämtlands läns landsting är självklart positiva till att flygförbindelsen mellan Östersund
och Umeå är bibehållen. Mindre positivt är däremot att alla inte har möjlighet att nyttja
förbindelsen. Människor med vissa funktionsnedsättningar har inte möjlighet att nyttja
flyget eftersom kabinpersonal saknas på flygmaskinen som ska användas för
transporten. Landstinget bör i samverkan med handikapporganisationerna skriva till
Trafikverket, Näringsdepartementet och Diskrimineringsombudsmannen och peka på
brister som den upphandlade transportlösningen medför. Eftersom denna situation är
oacceptabel bör synpunkterna lämnas snarast. Landstingstyrelsens ordförande bör
därför få i uppdrag att formulera och avge yttrande efter samråd med landstingstyrelsens
presidium.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingstyrelsens ordförande får i uppdrag att efter samråd med landstingstyrelsens
presidium formulera och avge yttrande till Trafikverket, Näringsdepartementet och
Diskrimineringsombudsmannen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingstyrelsens ordförande får i uppdrag att efter samråd med landstingstyrelsens
presidium formulera och avge yttrande till Trafikverket, Näringsdepartementet och
Diskrimineringsombudsmannen.

§ 323 Försäljning av fastigheterna Krokom Torsta 1:22,
Krokom Ösa 1:36, Krokom Trättgärde 1:34
(LS/1770/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-06-14--15, § 118 att landstinget bör avveckla sin
drift av Åsbygdens naturbruksgymnasium. Detta sker genom att Jämtlands läns
landsting upphör med intagning av elever till naturbruksutbildning från och med läsåret
Justerandes sign
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2012/2013. När samtliga intagna elever fullföljt sin utbildning avslutar landstinget sin
drift av utbildningarna. Landstingsstyrelsen påpekade i beslutet att det är oerhört
angeläget att tillsammans med övriga länet finna en långsiktig lösning för skolans
framtid.
I början av 2011 beslutade medlemskommunerna i Jämtlands Gymnasieförbund (JGY)
att genomföra en utredning om JGY ska kunna erbjuda utbildningar inom
naturbruksprogrammet från 2012. Utredningen redovisades i slutet av juni och innehöll
bl a förslag att JGY överväger att från och med hösten 2012 erbjuda utbildningar inom
bland annat Naturbruksprogrammet och att Krokoms kommun inleder förhandlingar
med landstinget om ett eventuellt övertagande av berörda fastigheter i Ås och
Mot bakgrund av ovanstående har Krokoms kommun och landstinget under hösten
2011 förhandlat om överlåtelsen av berörda fastigheter i Ås.
Förhandlingarna har resulterat i följande förslag:
Berörda fastigheter i Ås är Krokom-Torsta 1:22, Krokom-Ösa 1:36 och KrokomTrättgärde 1:34.
Fastigheterna ska överlåtas 2012-07-01. Bokfört värde på försäljningsdagen inklusive allt
är för Torsta och Trättgärde 26 394 000:- och för Ösa (Rösta) 8 616 000:-, dvs totalt
bokfört värde är 35 010 000:-.
Förhandlingarna om försäljningspriset har handlat om dels fastigheternas bokförda
värde och dels om ett marknadsvärde som ger förutsättningar för att bedriva
utbildningsverksamheten till ett rimligt elevpris. Parterna har enats om försäljningspriset
27 500 000:-. Det innebär en realisationsförlust för Jämtlands läns landsting på
7 510 000:-.
I ovanstående ingår inte verksamhetsinventarier. Inventarierna i ”Carl Malmstenrummet” (kulturrummet) inkl väggfasta bokhyllor betraktas som ett regionalt och
nationellt kulturhistoriskt värde som det är viktigt att bibehålla intakt, varför särskild
överenskommelse med Krokoms kommun behöver tecknas i form av depositionsavtal.
Utöver detta ingår i överenskommelsen också följande punkter:
- Krokoms kommun har visst tillträde till fastigheten fr o m årsskiftet 2011/2012 för
ev åtgärder inför övertagandet.
- Parterna är överens om att eventuella momskonsekvenser av fastighetsöverlåtelsen
ska vara kostnads/intäktsneutral för parterna.
- Krokoms kommun ska via sin roll i Jämtlands Gymnasieförbund verka för att både
Gymnasieförbundet och Grönt Center AB övertar landstingets berörda personal
enligt reglerna för verksamhetsövergång.
- Enligt vanlig utbildningsverksamhet inom skogsutbildningen nyttjas fastighetens
skogsbestånd i utbildningen, men det innebär också avverkningsintäkter. Parterna är
överens om att intäkter (nettot) från skogsavverkningar som startar efter 26 oktober
ska tillfalla Krokoms kommun. Intäkter för avverkning som pågår 26 oktober (vid
Justerandes sign
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elljusspåret) har avräknats i fastighetspriset och tillfaller därför landstinget.
Landstinget har också uttalat vilja att stödja verksamhetsförändringen med ett
omställningsbidrag inom ramen för landstingets nuvarande verksamhetsbidrag till
Regionförbundet Jämtlands län. Formerna för detta är ännu inte klara, och
förutsätter att Regionförbundet Jämtlands län också accepterar detta.

Vid Jämtlands gymnasieförbunds direktionsmöte 7 november beslutade de att erbjuda
Naturbruksprogrammet med inriktningar Lantbruk, Skog och Djur (ej häst) i Ås. Det
innebär att landstinget kommer att uppta förhandlingar med Jämtlands
Gymnasieförbund angående överlåtelse av utbildningsverksamheten fr o m 1 juli 2012.
Troligen kommer Jämtlands Gymnasieförbund och Regionförbundet Jämtlands län
också att tillsammans med näringen bilda ett Grönt Center AB i Ås. Även med detta
bolag kan det bli aktuellt att förhandla överlåtelse för vissa delar av nuvarande
verksamhet t ex verkstad, kök mm. Reslutat av de förhandlingarna kommer
Landstingsfullmäktige att få ta ställning till vid ett senare tillfälle.

Beslutsunderlag
PM ang Försäljning av fastigheterna Krokom Torsta 1:22, Krokom Ösa 1:36, Krokom
Trättgärde 1:34

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Fastigheterna Krokom-Torsta 1:22, Krokom-Ösa 1:36 och Krokom-Trättgärde
1:34 säljs till Krokoms kommun 2012-07-01 för en köpeskilling på 27 500 000
kronor med de förutsättningar som anges ovan.
2. Landstingets realisationsförlust 7 510 000 kr belastar 2012 års resultat.
3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att genomföra försäljningen och teckna de
avtal som behövs för genomförandet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Fastigheterna Krokom-Torsta 1:22, Krokom-Ösa 1:36 och Krokom-Trättgärde
1:34 säljs till Krokoms kommun 2012-07-01 för en köpeskilling på 27 500 000
kronor med de förutsättningar som anges ovan.
2. Landstingets realisationsförlust 7 510 000 kr belastar 2012 års resultat.
3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att genomföra försäljningen och teckna de
avtal som behövs för genomförandet.
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§ 324 Ändring i arbetsordning för Jämtlands läns
landstingsfullmäktige (LS/1743/2011)
Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för Jämtlands läns landstingsfullmäktige behöver revideras.
Verksamheterna inom Länskulturen och Folkhögskolorna Birka och Bäckedal ska
överföras till Regionförbundet Jämtlands län från 1 januari 2012. Det innebär att det
inte längre finns något behov av att en beredning arbetar med frågor inom området
kultur. Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur kan därför också byta namn till
Beredningen för demokrati och folkhälsa.
En översyn har gjorts av regler för resor som genomförs av ordföranden och vice
ordföranden i landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse. För ordförande och vice
ordföranden i landstingsfullmäktige ska den särskilda budgetberedningen besluta om
deltagande i sammanträden och förrättning, i de uppdrag där de deltar på uppdrag av
landstingsfullmäktige.
Revideringen av arbetsordningen omfattar också ett antal redaktionella ändringar, bland
annat vad gäller hänvisningar till olika avsnitt och språkliga korrigeringar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reviderad arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige fastställs enligt
upprättat förslag.
2. Arbetsordningen gäller från och med 2012-01-01.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reviderad arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige fastställs
enligt upprättat förslag.
2. Arbetsordningen gäller från och med 2012-01-01.
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§ 325 Ändring i Reglemente för Jämtlands läns
landstingsstyrelse (LS/1744/2011)
Ärendebeskrivning
Verksamheten inom Länskulturen och Folkhögskolorna Birka och Bäckedal ska
överföras till Regionförbundet Jämtlands län från 1 januari 2012. Med anledning av
beslutet behöver Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse revideras.
Överföringen av de olika verksamheterna till Regionförbundet innebär att
landstingsstyrelsens Bildningsutskott, som har till uppgift att bereda ärenden inom
bildnings- och kulturområdet, kan avvecklas från och med år 2012. Ärenden inom
bildnings- och kulturområdet hanteras istället inom landstingsstyrelsens ansvarsområde.
De uppgifter som Bildningsutskottet tog över från Arbetsgruppen för
organisationsbidrag, som lades ner den 31 december 2010, får hanteras av
Regionförbundet eftersom de övertar ansvaret för organisationsbidraget.
Uppgifterna för landstingsstyrelsens utskott regleras i Reglemente för Jämtlands läns
landstingsstyrelsen. Med anledning av beskrivning ovan kan avsnittet om
Bildningsutskottets uppgifter tas bort i reglementet.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för landstingsstyrelsen

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reviderat Reglemente för Landstingsstyrelsen fastställs enligt upprättat förslag.
2. Reglementet gäller från och med 2012-01-01.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar att följande tillägg införs i Reglemente för landstingsstyrelsen
på sidan 5 under punkten ”Landstingsstyrelsen ska”:
”Se till att den interna kontrollen är tillräcklig”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-11-15

1. Reviderat Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2011-2014 fastställs
enligt upprättat förslag med antaget tillägg.
2. Reglementet gäller från och med 2012-01-01.

§ 326 Ändring i Arvodesregler för förtroendevalda i
Jämtlands läns landsting (LS/1745/2011)
Ärendebeskrivning
Arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting reglerar ersättningar till
förtroendevalda i landstingets organ i form av bland annat årsarvoden,
förrättningsarvoden, kostnadsersättningar eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Arvodesreglerna måste nu revideras med anledning av att verksamheterna inom
Länskulturen och Folkhögskolorna Birka och Bäckedal ska överföras till
Regionförbundet Jämtlands län från 1 januari 2012. Överföringen av de olika
verksamheterna till Regionförbundet innebär att landstingsstyrelsens Bildningsutskott
avvecklas. I tabellen över årsarvoden avsnitt 10 i arvodesreglerna kan därför stycket om
bildningsutskottet tas bort.
Revideringen av arvodesreglerna omfattar också att den tidsbegränsning som enligt
punkten 3.2.2 har gällt för landstingsstyrelsen tas bort. Bestämmelsen handlar om
möjligheten att, vid sjukdom eller andra ändrade förutsättningar som begränsar
möjligheten att fullfölja uppdraget helt eller delvis, göra omfördelningar av arvodering
av landstingsstyrelsens ledamöter och ordföranden. Vidare har ett antal redaktionella
ändringar i arvodesreglerna gjorts.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderade Arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reviderade Arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting
fastställs enligt upprättat förslag.
2. Arvodesreglerna gäller från och med 2012-01-01.

Yrkanden
Bernt Söderman (C) yrkar att förslaget till förändring i den del som avser ”2.2 särskilda
bestämmelser för landstingsstyrelsens ledamöter” återremiteras och att i och med det
nuvarande reglering kvarstår.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2011-11-15

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag med antaget yrkande
och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Ärendet återremiteras i den del som avser förslaget till förändring av ”2.2 särskilda
bestämmelser för landstingsstyrelsens ledamöter” i förslaget till reviderade
Arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reviderade Arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting fastställs
enligt upprättat förslag med undantag av förslaget till förändring av ”2.2 särskilda
bestämmelser för landstingsstyrelsens ledamöter”. Den gamla regleringen kvarstår
avseende denna punkt.
2. Arvodesreglerna gäller från och med 2012-01-01.

§ 327 Information om Norrtåg AB
Information om Norrtåg – Trafiken på Mittnabolinjen kommer att starta med nya tåg
och utökat trafik den 11 december 2011.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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