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Inledning och protokollsjustering 

§78 Information 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A. Landstingsdirektören informerar 
Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg 

Områden som berörs är bland annat 

• Sommarsituationen inom hälso- och sjukvården 
• Erfarenhetsutbyten SKL 
• VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning) 
• Centrum för internationell rekrytering 
• Projektet Mer tid för patienten 
• Samordnad asylsjukvård 

Två nya förvaltningschefer: 
• Karin Gunnars Hellgren, Folktandvården 
• Ulf Cristoffersson, Landstingsservice 

Tre av fyra divisionschefer på plats: 
• Ulf Börjesson, division primärvård 
• Tomas Riman, division kirurgi 
• Pär Lennart Ågren, division medicin 
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• Per Söderberg, division psykiatri, tillträder när efterträdare är utsedd 

B. Lägesrapport ekonomi och personal 
Ekonomidirektör Peter Hansson 
Personaldirektör Anna Cederlöf 
Bilaga§ 78 B 

Rapporten omfattar läget per juli månad 
• Volymer hälso- och sjukvården 
• Sommarkostnader 
• SKL prognos 
• Kostnadsutveckling 
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• Kostnadsutveckling 
• Åtgärder inom hälso- och sjukvården 
• Sammanfattning, tendens jmf prognos 

• Likviditet 
• Kommentarer kring sjukfrånvaron 

C. Vart tar sjuksköterskorna vägen? 
Bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist 
Bilaga§ 78 C 
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Lars-Olof Björkqvist lämnar en övergripande redovisning, men utlovar att en 
mer detaljerad information kommer att lämnas vid ett senare tillfälle av 
utbildningschef Niklas Hermansson. 
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Anmälningsärenden 

§79 Anmälan av delegeringsbeslut 

Landstingsstyrelsens beslut. 
1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. 

A) Ordföranden/vice ordföranden 
Bilaga§ 79 A 

B) Landstingsdirektör/bitr landstingsdirektör 
Bilaga§ 79 B 

C) Förvaltningschef 
Bilaga§ 79 C 

D) Övriga chefer 
Bilaga§ 79 D 

§80 Övriga anmälningsärenden 

Landstingsstyrelsens beslut. 
1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. 

Bilaga§ 80 
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Landstingsful/mäktiges Beslutsärenden 

§81 Skattesats för 2015 
Diarienummer LD14/02060 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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1. Skattesatsen för år 2015 behålls oförändrad d v s 11, 16 kr per 
skattekrona. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande lagstiftning ska förslag till budget upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget 
upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads 
utgång föreslå skattesats. Landstinget Dalarnas budgetprocess innebär att 
denna möjlighet måste utnyttjas. 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag § 81 

§82 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) 
Diarienummer LD13/03489 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. SKL:s cirkulär 13:75 "Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL)" med bilagor antas att gälla 
fr.o.m. 2014-10-20, bilaga b). 

2. Landstingsstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda. 
3. OPF-KL omfattar förtroendevalda som väljs i samband med valet 

2014 eller senare och som inte omfattas eller har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller äldre 
bestämmelser/reglementen för förtroendevalda i Landstinget Dalarna. 

4. Kvalifikationstid för omställningsstöd beräknas endast på uppdragstid i 
Landstinget Dalarna. 

5. Aktiva omställningsinsatser beslutas i varje enskilt fall av 
pensionsmynd igheten. 

6. Pensionsavgift för år 2014 utbetalas kontant senast 31 mars 2015. 
Från år 2015 avsätts pensionsavgift enligt OPF-KL. 
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7. Efterlevandeskydd är obligatoriskt men kan väljas bort vid ansökan 
om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
(pensionsbehållning). 

8. Vid sjuk- eller aktivitetsersättning under efterskyddstid (270 
kalenderdagar) avsätts pensionsavgift. 

9. Ansökan om förmåner enligt OPF-KL skall ske skriftligt enligt 
pensionsmyndighetens anvisningar, bilaga c). 

10. Uppdragstiden förlängs till och med 31 december 2014 för 
landstingsråd och oppositionsråd som avgår efter valet 2014. 

11. Uppdragstiden för landstingsråd och oppositionsråd ska valår gälla till 
och med det årets slut. 

Sammanfattning av ärendet 
SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) avser att underlätta och möjliggöra 
för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag. OPF-KL följer 
livsinkomstprincipen och arbetslinjen och är därmed i paritet med övriga 
pensionsavtal på arbetsmarknaden. 
Landstinget Dalarna föreslås anta förslagen i SKL:s cirkulär. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 82 A 
b) SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL) med bilagor. Bilaga § 82 B 
c) Anvisningar vid ansökan. Bilaga § 82 C 

Utredare Robert Carlsson och pensionshandläggare Kaisa Rothoff föredrar 
ärendet. 

Bilaga§ 82 D 
Göran Engström (C) yrkar bifall till förslaget. 

§83 Förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 
reglementen 
Diarienummer LD14/01455 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. De föreslagna ändringarna i fullmäktiges arbetsordning enligt bilaga c) 

fastställs. 
2. De föreslagna ändringarna i Landstingsstyrelsens reglemente enligt 

bilaga d) fastställs. 
3. De föreslagna ändringarna i de allmänna bestämmelserna i 

nämndernas reglementen enligt bilaga e) fastställs. 
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Landstingsfullmäktige gav 2014-06-16--17, § 61 Landstingsstyrelsen i 
uppdrag att till fullmäktigesammanträdet 2014-10-20 ge förslag på de 
förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen, 
som krävs för att precisera de föreslagna förändringarna i den politiska 
organisationen. Revideringar föreslås också till följd av förändringarna i 
kommunallagen som trädde i kraft den 1 februari i år. I samband med detta 
arbete har en översyn av de aktuella dokumenten gjorts och föranleder 
några förslag till förändringar. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 83 A 
b) Protokollsutdrag från Landstingsfullmäktiges sammanträde 

2014-06-16--17, § 61. Bilaga§ 83 B 
c) Förslag till ny arbetsordning för landstingsfullmäktige (ändringsförslag 

markerade) Bilaga§ 83 C 
d) Förslag till nytt reglemente för Landstingsstyrelsen (ändringsförslag 

markerade) Bilaga§ 83 D 
e) Förslag till nya allmänna bestämmelser i nämndernas reglementen 

(ändringsförslag markerade) Bilaga§ 83 E 

Chefsjurist Kerstin Cederberg föredrar ärendet. 

Yrkanden och beslutsgång 

Ordförande Ingalill Persson (S) ställer proposition om bifall eller avslag till 
förslag enligt punkt 1 ovan och finner att landstingsstyrelsen beslutar i 
enlighet med sitt eget förslag: De föreslagna ändringarna i fullmäktiges 
arbetsordning enligt bilaga c) fastställs. 

Lena Reyier (C) anser att ett Personalutskott ska tillskapas och yrkar 
därmed att formuleringen Politiskt personalorgan ändras till Personalutskott 
i § 1 Ordföranden och presidieutskott i Landstingsstyrelsens reglemente, 
punkt 2 ovan. 

Ordförande Ingalill Persson yrkar bifall till punkt 2 ovan, med formuleringen 
i § 1 enligt förslag. 

Ordförande Ingalill Persson ställer proposition på sitt eget yrkande mot Lena 
Reyiers yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med 
sitt eget förslag punkt 2: De föreslagna ändringarna i Landstingsstyrelsens 
reglemente enligt bilaga d) fastställs. 
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Håkan Frank (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), 
Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) 
reserverar sig mot beslutet punkt 2 ovan, till förmån för Lena Reyiers 
yrkande avseende § 1. 

Ordförande Ingalill Persson ställer proposition om bifall eller avslag till 
förslag enligt punkt 3 ovan och finner att landstingsstyrelsen beslutar i 
enlighet med sitt eget förslag: De föreslagna ändringarna i de allmänna 
bestämmelserna i nämndernas reglementen enligt bilaga e) fastställs. 

§84 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Region Dalarna 
Diarienummer LD14/01867 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. överlämna ärendet till fullmäktige för ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna överlämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 
revisionsberättelse. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns 
och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 

Enligt årsredovisningen ingår följande ledamöter från Landstinget Dalarna i 
direktionen: Lena Reyier, förste vice ordförande, Ingalill Persson andre vice 
ordförande, Sören Bertilsson, Bo Brännström, Gunilla Franklin, Mikael 
Rosen, Torsten Larsson, Bengt Lindström, Thomas Ylven, Ann-Catrin 
Lofvars. 

Landstingets ersättare i direktionen är: Gunnar Barke, Hans Gleimar, Nils 
Gossas, Elin Noren, Lisbeth Mörk-Amnelius, Mai Olofsson, Anders Ahlgren, 
Birgitta Sacredeus, Kristina Svensson och John Thornander. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 84 A 
b) Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013, revisionsberättelse 

Clas Jacobsson (M) yrkar bifall till förslaget. 
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§85 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Borlänge 
Diarienummer LD14/01746 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Borlänge Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Borlänge Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 85 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse 

Protokollsanteckning 

Kristina Svensson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

§86 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Falun 
Diarienummer LD14/01738 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Falun Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 86 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 
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§87 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Nedansiljan 
Diarienummer LD14/01364 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Nedansiljans Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 87 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

§88 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Södra Dalarna 
Diarienummer LD14/02364 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 88 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse. 
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§89 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Västerdalarna 
Diarienummer LD14/01567 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 89 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

§90 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Västerbergslagen 
Diarienummer LD14/01745 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 90 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

§91 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Norra Dalarnas 
Finsamförbund 
Diarienummer LD14/02361 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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1. Styrelsen för Finsam Norra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas Finsamförbund överlämnar årsredovisning, revisionsrapport 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 91 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse. 

§92 Handlingsplan - Psykiater inom vuxenpsykiatrin 
Diarienummer LD14/00893 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Inom vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsproblematik då det 
saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett 
utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya och bibehålla 
anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna 
åtgärder inom flera olika områden. Genomförandet av handlingsplanen 
kräver samordning men också extra resurser, bl. a. en lönesatsning för 
läkargruppen. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 92 A 
b) Handlingsplan Psykiater inom vuxenpsykiatrin. Bilaga§ 92 B 

Bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist föredrar ärendet. 
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§93 Förlängning av samverkansavtal inom Uppsala/Örebroregionen 
Diarienummer LD14/02390 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Avtal om regional samverkan inom Uppsala/Örebroregionen förlängs 

att gälla till 2015-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samverkansavtal mellan landstingen inom Uppsala/Örebro
regionen upphör att gälla 2014-12-31. Det finns önskemål om tid för 
fördjupad dialog om framtida samverkan och arbetsformer varför 
Samverkansnämnden föreslår landstingen att förlänga nuvarande avtals 
giltighet tom 2015-12-31. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 93 A 
b) Protokollsutdrag, Uppsala/Örebroregionens Samverkansnämnd 

2014-07-04-05 § 7. Bilaga§ 93 B 
c) Avtal om regional samverkan i Uppsala - örebroregionen. Bilaga § 93 C 

§94 Samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala/Örebroregionen om 
ambulanshelikopterverksamhet 
Diarienummer LD14/02391 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Förslaget till "Samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala/Örebro 

sjukvårdsregion om ambulanshelikopterverksamhet" antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansnämnden i Uppsala/Örebroregionen har vid sitt sammanträde 
2014-06-12--13 beslutat rekommendera medlemslandstingen att anta ett 
förslag till samarbetsavtal om ambulanshelikopterverksamhet som tillåter 
gränslös utlarmning. Avtalet är ett underavtal till "Avtal om regional 
samverkan i Uppsala/Örebroregionen". 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 94 A 
b) Utdrag ur Samverkansnämndens protokoll från 2014-06-04-05 § 8 

inklusive bilagt förslag till samverkansavtal för ambulanshelikopter 
verksamhet. Bilaga § 94 B 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokoll 
Landstingsstyrelsen 

Sammanträde 2014-09-08 

Bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist lämnar kompletterande 
information i ärendet. 

§95 Två nya vårdplatser i Ludvika gällande akutgeriatriska platser 
Diarienummer LD14/02281 

Landstingsstyrelsens beslut 

Sida 17 (18) 

1. Två nya vårdplatser för akutgeriatriskt bruk öppnas så snart praktiskt 
möjligt på medicinavdelningen i Ludvika. 

Sammanfattning av ärendet 
En studie av ambulanstransporter mellan Västerbergslagen och Falun har 
gjorts för att utvärdera om vissa äldre patienter, med kända sjukdomar, vid 
behov skulle kunna läggas in direkt på medicinavdelningen i Ludvika. 
Studien har påvisat att en mindre grupp äldre patienter med fördel skulle ha 
kunnat läggas in direkt på vårdavdelningen i Ludvika. Ett hinder för dessa 
direktinläggningar är en brist på vårdplatser i Ludvika. 

För att förbättra vården för denna patientgrupp föreslås att två nya 
akutgeriatriska platser öppnas på medicinavdelningen i Ludvika. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 95 A 
b) Studie av ambulanstransporter mellan Ludvika och Falun (bilaga 1) 

Bilaga§ 95 B 

Chefläkare Pehr Guldbrand föredrar ärendet. 
Bilaga§ 95 C 

Protokollsanteckning 
Clas Jacobsson (M), vill - med instämmande av Jan Wiklund (M) Kerstin 
Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och 
Birgitta Sacredeus (KD) - lämna ett tilläggsyrkande: 
Att återöppna medicinjouren i Ludvika under 2015 med medicinläkarjour 
dygnet runt. 
Att förlänga öppettiderna för medicinskt laboratorium och röntgen mellan 
kl 06.00-22.00 alla dagar i veckan. 

Ledamoten Ivan Eriksson (S) påpekar - med instämmande av ordförande 
Ingalill Persson - att detta är en helt ny fråga och faller därmed utanför det 
här aktuella ärendet. Chefsjurist Kerstin Cederberg instämmer med 
hänvisning till reglementet (LS reglemente 3 § 3:e stycket och 7 §). 
Ordföranden awisar därmed yrkandet och föreslår att Clas Jacobsson med 
flera tar upp frågan i en motion. 




