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§ 32 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

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 33 Regionbildning tillsammans med Landstinget
Västernorrland, avskrivning av ärendet (LS/1613/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting och Landstinget Västernorrland har under sommaren och
hösten 2011 tillsammans utrett möjligheterna att gå samman i en regionkommun för att
tillsammans arbeta för regional utveckling, attraktionskraft och hälso- och sjukvård, och
härigenom skapa bättre förutsättningar för utveckling av välfärden. Det ledde fram till
att Landstingsfullmäktige den 15 november 2011, § 239, gav Landstingsstyrelsen i
uppdrag att arbeta vidare tillsammans med Landstinget Västernorrland för en
sammanläggning av landstingen i Västernorrlands län och Jämtlands län till en
regionkommun från och med 2015. Landstingsstyrelsen skulle också vidta åtgärder så att
Jämtlands läns landsting och Regionförbundet i Jämtlands län tillsammans med
Landstinget Västernorrland och i samverkan med länsstyrelserna Västernorrland och
Jämtlands län analyserar förutsättningarna för att bilda en regionkommun och belyser
behovet av och formerna för ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan de nuvarande
fyra nordliga länen. Fullmäktige beslutade också att noga följa förhandlingarna och
utarbetande av underlag och lyfta frågan för nytt ställningstagande under 2012. För
beslutet gäller att analysen av förutsättningarna visar att såväl verksamhet som ekonomi
ska vara i god ordning och balans vid en sammanläggning och att besked från staten ges
om att den nya regionens invånare inte får straffas i skatteutjämningssystemet.
Efter fullmäktigebeslutet har diskussionerna tillsammans med Landstinget
Västernorrland fortsatt och gemensamma kontakter har genomförts med den statliga
utredaren och regeringsrepresentanter för att få vägledning i arbetet med en ansökan om
att tillsammans bilda en regionkommun.
I januari 2012 har det blivit klart att det nu inte finns tillräckligt stark politisk majoritet
för att arbeta vidare med en ansökan varken i Västernorrland eller Jämtlands län.
Samarbetsgruppen konstaterar att de vill ta tillvara erfarenheterna och lärdomarna från
arbetet hittills i de fortsätta ansträngningarna att skapa goda utvecklingsförutsättningar i
Västernorrlands och i Jämtlands län.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag fullmäktige 2011-11-15, § 239, Regionbildning tillsammans med
Landstinget Västernorrland

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Uppdraget till landstingsstyrelsen att arbeta vidare tillsammans med Landstinget
Västernorrland för en sammanläggning av landstingen i Västernorrlands län och
Jämtlands län till en regionkommun från och med 2015 tas tillbaka.
2. Uppdraget till landstingsstyrelsen att vidta åtgärder så att Jämtlands läns
landsting och Regionförbundet i Jämtlands län tillsammans med Landstinget
Västernorrland och i samverkan med länsstyrelserna Västernorrland och
Jämtlands län analyserar förutsättningarna för att bilda en regionkommun och
belyser behovet av och formerna för ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan
de nuvarande fyra nordliga länen tas tillbaka.
3. Ärende om sammanläggning av landstinget Västernorrland och Jämtlands läns
landsting till en regionkommun är med detta avslutat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Uppdraget till landstingsstyrelsen att arbeta vidare tillsammans med Landstinget
Västernorrland för en sammanläggning av landstingen i Västernorrlands län
och Jämtlands län till en regionkommun från och med 2015 tas tillbaka.
2. Uppdraget till landstingsstyrelsen att vidta åtgärder så att Jämtlands läns
landsting och Regionförbundet i Jämtlands län tillsammans med Landstinget
Västernorrland och i samverkan med länsstyrelserna Västernorrland och
Jämtlands län analyserar förutsättningarna för att bilda en regionkommun och
belyser behovet av och formerna för ett fortsatt och fördjupat samarbete
mellan de nuvarande fyra nordliga länen tas tillbaka.
3. Ärende om sammanläggning av landstinget Västernorrland och Jämtlands läns
landsting till en regionkommun är med detta avslutat.
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§ 34 Initiativärende från Marianne Larm-Svensson (C) och
Finn Cromberger (FP), om att bilda en regionkommun av
Jämtlands läns landsting (LS/150/2012)
Ärendebeskrivning
Marianne Larm Svensson (C) och Finn Cromberger (FP) har lämnat in ett
initiativärende till Landstingsstyrelsen 2012-01-25 om att Landstingsstyrelsen tar initiativ
till att skyndsamt utröna om det finns politiskt stöd för att hos regeringen ansöka om att
bilda en regionkommun av Jämtlands läns landsting.
Christer Siwertsson (M) lämnat in ett initiativärende till Landstingsstyrelsen om att
Landstingsstyrelsen tar initiativ till att före påsk formulera en ansökan till regeringen om
att få bilda Region Jämtlands län, och att det formella beslutet i fullmäktige bör kunna
tas vid fullmäktige i april 2012. (LS/192/2012).
Det är för kort tid fram till påsk 2012 (8 veckor) för att frågan ska kunna hanteras
seriöst. Landstinget bör avvakta med ställningstagande kring bildande av
Regionkommun av Jämtlands läns landsting av nedan beskrivna skäl:
Vi vet redan en del konsekvenser till exempel
- att det uppdrag Regionförbundet Jämtlands län har angående regional
utveckling skulle övergå till Regionkommunen,
- att det uppdrag Regionförbundet Jämtlands län har angående kommunal
samordning (f.d. Kommunförbundets uppgifter) skulle behöva hitta ny form,
- att ytterligare en uppgift kan överföras från Länsstyrelsen – företagsstödet,
- att det inte går att se några effektiviseringsvinster eller samordningsvinster,
- att det hälso- och sjukvården blir som idag,
- att visionen för Regionförbundet Jämtlands län störs av så snar förändring utan
att det går att se några tydliga fördelar,
- att bilda en regionkommun är att skapa en ny samhällsstruktur. Det är en fråga
som kräver att det är en långsiktigt hållbara lösning. Det finns idag inte
övertygande fakta om att en Regionkommun med bara Jämtlands län är en
långsiktigt hållbar lösning.
Trots vetskapen om detta skulle det ändå behöva göras en konsekvensanalys av
förslaget att lämna in en ansökan om att bilda regionkommun med bara
Jämtlands län som bas.
En ny inriktning i regionbildningsfrågan behöver förankring i majoritetens
partiorganisationer i länet. Det hinns inte skapa en intern partidiskussion i
partierna med den korta tid som kvartstår innan landstinget måste fatta beslut i
frågan.
Ett krav som finns när det gäller en ansökan om att bilda regionkommun det är
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ett formellt ställningstagande från de kommuner som ingår i den geografi som
ska bilda regionkommun. Att nu med 8 veckor kvar hinna göra ovanstående
beskrivna konsekvensanalys, skicka ut en tydlig frågeställning till länets
kommuner och att kommunerna sen ska hinna diskutera och fatta beslut i sina
styrelser och fullmäktige är inte möjligt.
Majoritetspartierna har under hela processen med denna fråga fått kritik för
medborgardialogen. Om nu inriktningen ska ändra behöves verkligen en
medborgardialog i frågan så att vi inte bara lyssnar på dem som har kraften att
nå fram i media utan på så många som möjligt. En ny medborgardialog hinns
heller inte med inom den tid som är angiven.
Majoritetspartierna har under hela debatten om regionbildningen under
sommaren och hösten framfört sin tolkning av regelverket kring
Regionkommunerna, det vill säga att det inte är möjligt för ett så litet län som
Jämtland att få bilda Regionkommun. Nu har regeringen under hösten vägrat
svara på denna fråga och ge tydligt besked och vissa uttalanden kan tolkas som
det är möjligt. Majoritetspartierna anser att landstinget ska avvakta och se hur
ansökningar från enskilda län kommer att hanteras och hur besluten villkoras
och motiveras.
Majoritetspartierna anser också att landstinget ska avvakta den statliga
utredningen om statens indelning och vilka konsekvenser det beslutet ger för
den regionala nivån.
Det kanske tyngst vägande argumentet är att ge Regionförbundet Jämtlands län
arbetsro. Landstinget och kommunerna har äntligen kommit överens i länet om
att ta gemensamt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna i ett forum
(regionförbundet Jämtlands län) där både kommunerna och landstinget
tillsammans fattar besluten om länets framtid. Att då överföra de
verksamheterna till Regionkommunen tillsammans med landstingets nuvarande
hälso- och sjukvårdsverksamhet kommer de flesta att uppfatta som en
tillbakagång till landstinget. Majoritetspartierna ser inga fördelar som uppväger
denna nackdel. Låt oss avvakta vad som händer i Sverige i regionfrågan under de
närmste åren och låt oss fokusera våra ambitioner och visioner för länet i
gemensamt engagemang i Regionförbundet Jämtlands län istället. Så möts vi i
valrörelsen 2014 och debatterar denna fråga liksom alla andra frågor - med siktet
inställt på vad vi vill inför 2019.
Mot denna bakgrund bör Jämtlands läns landsting avvakta med ställningstagande kring
bildande av Regionkommun av Jämtlands läns landsting. Siktet mot regionbildning i
någon form är inställt på 2019.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Marianne Larm Svensson (C) och Finn Cromberger (FP)
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Marianne Larm Svenssons och Finn Crombergers initiativärende avslås.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att initiativärendet bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner ordförandens förslag antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ”ja”.
Den som bifaller Finn Crombergers yrkande röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 8 ja, 3 nej, 1 ledamot som avstår från att rösta och 1 frånvarande bifalls
ordförandens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Marianne Larm Svenssons och Finn Crombergers initiativärende avslås.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande och
lämnar följande anteckning till protokollet:
”Jag reserverar mig mot beslutet av tre skäl:
1. Vi tappar ett gyllene tillfälle att pröva att få bilda region i när tid. Dagens beslut
betyder att en region kan bildas först om ett 10-tal år.
2. Regionförbundet var sagt att vara en parantes till 2014 till den nya regionen
skulle bildas 1 januari 2015. Folkpartiet är i princip motståndare till indirekt
valda organ av denna typ. Vi kan inte finna att Regionförbundet är
demokratiskt i den mening vi menar i svensk demokrati.
3. Folkpartiet beslutade redan i april 2010 att arbeta för en direktvald Region
Jämtland snarast. Nu blir det inte så. Därför reserverar jag mig mot beslutet.”
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§ 35 Initiativärende från Christer Siwertsson (M) om att
få bilda Region Jämtlands län (LS/192/2012)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) lämnat in ett initiativärende till Landstingsstyrelsen om att
Landstingsstyrelsen tar initiativ till att före påsk formulera en ansökan till regeringen om
att få bilda Region Jämtlands län, och att det formella beslutet i fullmäktige bör kunna
tas vid fullmäktige i april 2012.
Marianne Larm Svensson (C) och Finn Cromberger (FP) har lämnat in ett
initiativärende till Landstingsstyrelsen 2012-01-25 om att Landstingsstyrelsen tar initiativ
till att skyndsamt utröna om det finns politiskt stöd för att hos regeringen ansöka om att
bilda en regionkommun av Jämtlands läns landsting. (LS/150/2012).
Det är för kort tid fram till påsk 2012 (8 veckor) för att frågan ska kunna hanteras
seriöst. Landstinget bör avvakta med ställningstagande kring bildande av
Regionkommun av Jämtlands läns landsting av nedan beskrivna skäl:
Vi vet redan en del konsekvenser till exempel
- att det uppdrag Regionförbundet Jämtlands län har angående regional
utveckling skulle övergå till Regionkommunen,
- att det uppdrag Regionförbundet Jämtlands län har angående kommunal
samordning (f.d. Kommunförbundets uppgifter) skulle behöva hitta ny form,
- att ytterligare en uppgift kan överföras från Länsstyrelsen – företagsstödet,
- att det inte går att se några effektiviseringsvinster eller samordningsvinster,
- att det hälso- och sjukvården blir som idag,
- att visionen för Regionförbundet Jämtlands län störs av så snar förändring utan
att det går att se några tydliga fördelar,
- att bilda en regionkommun är att skapa en ny samhällsstruktur. Det är en fråga
som kräver att det är en långsiktigt hållbara lösning. Det finns idag inte
övertygande fakta om att en Regionkommun med bara Jämtlands län är en
långsiktigt hållbar lösning.
Trots vetskapen om detta skulle det ändå behöva göras en konsekvensanalys av
förslaget att lämna in en ansökan om att bilda regionkommun med bara
Jämtlands län som bas.
En ny inriktning i regionbildningsfrågan behöver förankring i majoritetens
partiorganisationer i länet. Det hinns inte skapa en intern partidiskussion i
partierna med den korta tid som kvartstår innan landstinget måste fatta beslut i
frågan.
Ett krav som finns när det gäller en ansökan om att bilda regionkommun det är
ett formellt ställningstagande från de kommuner som ingår i den geografi som
ska bilda regionkommun. Att nu med 8 veckor kvar hinna göra ovanstående
Justerandes sign
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beskrivna konsekvensanalys, skicka ut en tydlig frågeställning till länets
kommuner och att kommunerna sen ska hinna diskutera och fatta beslut i sina
styrelser och fullmäktige är inte möjligt.
Majoritetspartierna har under hela processen med denna fråga fått kritik för
medborgardialogen. Om nu inriktningen ska ändra behöves verkligen en
medborgardialog i frågan så att vi inte bara lyssnar på dem som har kraften att
nå fram i media utan på så många som möjligt. En ny medborgardialog hinns
heller inte med inom den tid som är angiven.
Majoritetspartierna har under hela debatten om regionbildningen under
sommaren och hösten framfört sin tolkning av regelverket kring
Regionkommunerna, det vill säga att det inte är möjligt för ett så litet län som
Jämtland att få bilda Regionkommun. Nu har regeringen under hösten vägrat
svara på denna fråga och ge tydligt besked och vissa uttalanden kan tolkas som
det är möjligt. Majoritetspartierna anser att landstinget ska avvakta och se hur
ansökningar från enskilda län kommer att hanteras och hur besluten villkoras
och motiveras.
Majoritetspartierna anser också att landstinget ska avvakta den statliga
utredningen om statens indelning och vilka konsekvenser det beslutet ger för
den regionala nivån.
Det kanske tyngst vägande argumentet är att ge Regionförbundet Jämtlands län
arbetsro. Landstinget och kommunerna har äntligen kommit överens i länet om
att ta gemensamt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna i ett forum
(regionförbundet Jämtlands län) där både kommunerna och landstinget
tillsammans fattar besluten om länets framtid. Att då överföra de
verksamheterna till Regionkommunen tillsammans med landstingets nuvarande
hälso- och sjukvårdsverksamhet kommer de flesta att uppfatta som en
tillbakagång till landstinget. Majoritetspartierna ser inga fördelar som uppväger
denna nackdel. Låt oss avvakta vad som händer i Sverige i regionfrågan under de
närmste åren och låt oss fokusera våra ambitioner och visioner för länet i
gemensamt engagemang i Regionförbundet Jämtlands län istället. Så möts vi i
valrörelsen 2014 och debatterar denna fråga liksom alla andra frågor - med siktet
inställt på vad vi vill inför 2019.
Mot denna bakgrund bör Jämtlands läns landsting avvakta med ställningstagande kring
bildande av Regionkommun av Jämtlands läns landsting. Siktet mot regionbildning i
någon form är inställt på 2019.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson (M)
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Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Christer Siwertssons initiativärende avslås.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att initiativärendet bifalls.
Christer Siwertsson (M) yrkar att initiativärendet bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och Finn Crombergers m.fl.
yrkande och finner ordförandens förslag antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ”ja”.
Den som bifaller Finn Crombergers m.fl. yrkande röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 8 ja, 3 nej, 1 ledamot som avstår från att rösta och 1 frånvarande bifalls
ordförandens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Christer Siwertssons initiativärende avslås.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande och
lämnar följande anteckning till protokollet:
”Jag reserverar mig mot beslutet av tre skäl:
1. Vi tappar ett gyllene tillfälle att pröva att få bilda region i när tid. Dagens beslut
betyder att en region kan bildas först om ett 10-tal år.
2. Regionförbundet var sagt att vara en parantes till 2014 till den nya regionen
skulle bildas 1 januari 2015. Folkpartiet är i princip motståndare till indirekt
valda organ av denna typ. Vi kan inte finna att Regionförbundet är
demokratiskt i den mening vi menar i svensk demokrati.
3. Folkpartiet beslutade redan i april 2010 att arbeta för en direktvald Region
Jämtland snarast. Nu blir det inte så. Därför reserverar jag mig mot beslutet.”
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Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande och lämna följande anteckning till protokollet:
”Processen med en ansökan till regeringen bör vara klar till påsk och det formella
beslutet bör tas i fullmäktige i april 2012. En Region Jämtlands län bör vara öppen för
omkringliggande kommuner och län/regioner, att ansluta sig till, om länets invånare så
skulle önska. Vidare kan en region snabbt ersätta det indirektvalda Regionförbundet.”
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