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Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarar landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar samtliga
välkomna.

§ 217

Upprop av ledamöter

Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöter och de till
tjänstgöring inkallade ersättarna.

§ 218
Kungörelse av landstingsfullmäktiges
sammanträde
Fullmäktiges ordförande har den 12 november 2013 utfärdat kungörelse i enlighet med
arbetsordning för landstingsfullmäktige.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Till protokollet antecknas att kungörelsen skett i laga ordning.

§ 219
Interpellation från Jan-Olof Andersson (M) om
ändring i arvodesreglerna (LS/1631/2013)
Jan-Olof Andersson (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”I februari i år, alltså för 9 månader sedan, återremitterade landstingsfullmäktige
ett ärende som handlade om ändring i arvodesreglerna för förtroendevalda inom
Jämtlands läns landsting. Det var framförallt arvodet till vice ordföranden i närvård
Frostviken, Bengt Bergqvist (S), som var aktuellt då i februari, eftersom det uppdagats
att landstinget betalat ut över 200 000 i arvode trots att det inte fanns något beslut.
Nu undrar jag hur det går med ärendet.
Min första fråga är:
1. Ska det behöva ta 9 månader för ett återremitterat ärende att komma tillbaka till
fullmäktige? Det krävs som bekant politiska beslut för att betala ut arvoden till
politiker.
Därför blir min andra fråga:
2. Om det är så att arvodet har fortsatt att betalats ut även under det här året, på vilka
grunder har landstingets lönekontor kunnat betala ut ca 300 000 kronor i arvode nu i
snart tre år, när det inte finns några politiska beslut?
3. Och till sist: Vem har godkänt utbetalningarna?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.
Justerandes sign
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§ 220
Interpellation från Susanné Wallner (M) om
långa köerna till neuropsykiatrisk utredning
(LS/1643/2013)
Susanné Wallner (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”Köerna ringlar långa inom Jämtlands läns landsting för att få göra en neuropsykiatrisk
utredning. Landstinget behöver skjuta till resurser till den psykiatriska vården för att
komma till rätta med de långa köerna. När en person fått en neuropsykiatrisk diagnos är
det i Jämtlands läns landsting upp till 1 års väntetid för att träffa en läkare och få
medicin utskriven. Någon annan behandling ex. med KBT är mycket sällsynt att man
får. När stafettläkare är det enda som finns i den psykiatriska vården så skriver de inte ut
medicin eftersom de inte kan följa upp behandlingen. Det finns heller inte möjlighet att
få vård i annat landsting.
Mot bakgrund av detta undrar jag:
1. Varför är köerna så långa i vårt landsting?
2. Hur ser ni i det stora hela på problematiken samt kostnaden för samhället att
låta medborgare gå obehandlade med sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning
och hamnar i sjukskrivning, depression, ångest och/eller utmattningsproblem?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 221
Fullmäktigefråga från Marianne Larm Svensson
(C) om diagnostisering av gynekologiska cellprover
(LS/1642/2013)
Marianne Larm-Svensson (C) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse:
”Den tragiska cellprovsskandalen som uppdagades under våren 2012 skedde i ett
laboratorium på Östersunds sjukhus som Västerbottens läns landsting var huvudman
för. När skandalen var ett faktum blev det känt att ackreditering av labbet i Östersund
inte hade genomförts. Konsekvensen blev att minst 19 kvinnor med förstadier till
cancer fick sina prover korrekt analyserade.
Fråga: Sker analys av labbprover av detta slag nu på att patientsäkert sätt? Vilken
huvudman ansvarar för labbverksamheten just? Har jämtlands läns landsting inlett
rättslig prövning utifrån att Västerbottens läns landsting inte fullgjort sina åtaganden
mot jämtlands läns landsting och framför allt de drabbade patienterna?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.
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§ 222
Fullmäktigefråga från Berit Johansson (C) om
patientsäkerhetsarbetet (LS/1694/2013)
Berit Johansson (C) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse:
”Under ett styrelsemöte tidigare i höst fick vi information från vår nyinrättade Patientsäkerhetsenhet om deras arbete med patientsäkerhetsfrågorna inom verksamheterna på
olika nivåer. Vid det tillfället reflekterade jag över att de tittar över rutiner kring bland
annat hygien och läkemedel men vad gäller kost nämndes inget. Kostens innehåll ur
näringssynpunkt och antal timmar mellan intag, till exempel nattfasta, har även betydelse
för patientsäkerheten vid olika diagnoser. Under senare år har sjukhuspatientens
näringsstatus uppmärksammats allt mer och anses som en viktig del i utvecklingen av
patientsäkerhetsarbetet!
Min fråga är:
Kommer dietister att medverka i Patientsäkerhetsenhetens fortsatta arbete?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 223
Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M)
om psykiatrins kompetens för att möta flyktingars
behov (LS/1707/2013)
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse:
”Allt fler flyktingar som finns vid förläggningen vid Grytans läger kommer nu i kontakt
med psykiatrin.
Fråga: Vilken fortbildning har personalen vid psykiatrin fått för att på ett professionellt
sätt möta detta behov, med tanke på bland annat kulturkompetens, samt i förekommande fall även tortyr och krigsskador som många flyktingar upplevt och fått?
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 224
Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motion från Susanné Wallner (M) om möjlighet till intäkter genom att sälja
rehabilitering som finns på reumatologen (LS/1644/2013) fördelas till
landstingsstyrelsen och besvaras senast juni 2014.
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2. Motion från Berit Johansson (C) om Arbetsgivare för anhöriga - att skapa en
användarvänlig arbetsplats (LS/1657/2013) fördelas till landstingsstyrelsen och
besvaras senast juni 2014.

§ 225
Motioner och medborgarförslag under beredning
2013 (LS/813/2013)
Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium 2 gånger per år redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt. Även medborgarförslag redovisas.
Följande motioner och medborgarforslag har anmälts till landstingsfullmäktige:
1. Motion från Ann-Marie Johansson (S), om rätt kompetens för att möta
kommande vårdbehov i kommunerna och landstinget (LS/1825/2011),
inlämnad den 15 november 2011.
Fullmäktige beslutade april 2012 att motionen överlämnas till beredningen för
vård och rehabilitering för att besvaras i samband med behandlingen av policyn
Ny hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län.
2. Motion från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i landstinget och Regionförbundet (LS/1419/2012), inlämnad den 28
september 2012.
Motionen fördelades till den särskilda beredningen för översyn av den politiska
organisationen efter 2014 och behandlades av fullmäktige i oktober 2013.
Motionen överlämnades till fullmäktiges presidium för beredning.
3. Motion från Karin Ekblom (M) om utredning av försäljning av delar av
landstingsbostäders fastighetsbestånd (LS/421/2013), inlämnad 15 mars 2013.
Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och besvaras på fullmäktige 26-27
november 2013.
4. Motion från Berit Johansson (C) om etablering av urangruva (LS/481/2013),
inlämnad 26 mars 2013.
Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och besvaras på fullmäktige 26-27
november 2013.
5. Medborgarförslag från Maria Pettersson om att läkemedelsordinationer ska
skrivas med dator för att undvika fel i läkemedelshantering (LS/511/2013),
inlämnad 3 april 2013.
Justerandes sign
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Medborgarförslaget fördelades till landstingsstyrelsen och besvaras på fullmäktige 26-27 november 2013.
6. Medborgarförslag från Emma och Gunnar Hagqvist om att införa
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) (LS/542/2013), inlämnad 11 april
2013.
Medborgarförslaget fördelades till landstingsstyrelsen och ska besvaras på fullmäktige 26-27 november 2013. Styrelsen begär anstånd hos fullmäktige i väntan
på beslut om PGD i Norrlandstingens regionförbund och att medborgarförslaget ska besvaras i februari 2014.
7. Medborgarförslag från Gusten Rolandsson och Kaj Sjö om att inrätta en
obligatorisk nämnd/utskott för pensionärsfrågor (LS/696/2013), inlämnad 3
maj 2013.
Medborgarförslaget fördelades till landstingsstyrelsen och ska besvaras på
fullmäktige 26-27 november 2013.
8. Medborgarförslag från Åke Durre om att landstinget inte ska tillhandahålla fria
kondomer (LS/725/2013), inlämnad 10 maj 2013.
Medborgarförslaget fördelades till landstingsstyrelsen och ska besvaras senast
februari 2014.
9. Motion från Finn Cromberger (FP) om hemvist för pensionskapitalets
avkastning (LS/743/2013), inlämnad 14 maj 2013.
Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och ska besvaras senast februari
2014.
10. Medborgarförslag från Elisabet From och Ann-Margreth Bergvall om en mötesplats för barn och deras föräldrar i utanförskap (LS/769/2013), inlämnad 20 maj
2013.
Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och ska besvaras senast februari
2014.
11. Motion från Christer Siwertsson (M) om höjning av landstingets studiemedel
(LS/1147/2013), inlämnad 23 augusti 2013.
Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och ska besvaras senast april 2014.
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12. Motion från Finn Cromberger (FP) om ungdomsjobb inom landstinget
(LS/1224/2013), inlämnad 6 september 2013.
Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och ska besvaras senast april 2014.
13. Motion från Christer Siwertsson (M) om digitalisering av läkemedelslistor
(LS/1232/2013), inlämnad 6 september 2013.
Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och ska besvaras senast april 2014.
14. Motion från Christer Siwertsson (M) om koordination mellan akutens datasystem och övriga avdelningars datasystem (LS/1245/2013), inlämnad 10
september 2013.
Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och ska besvaras senast april 2014.
15. Motion från Christer Siwertsson (M) om rätten till heltidsanställning
(LS/1426/2013), inlämnad 11 oktober 2013.
Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och ska besvaras senast april 2014.
16. Medborgarförslag från Cecilia Bengtsson om monitor/bildskärm med
prioriteringsordning i akutmottagningens väntrum på Östersunds sjukhus
(LS/1452/2013), inlämnad 16 oktober 2013.
Motionen fördelades till landstingsstyrelsen och ska besvaras senast april 2014.

Tjänstemannaförslag
Landstingsfullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Redovisningen av aktuella motioner och medborgarförslag läggs till handlingarna.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT

Landstingsfullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Redovisningen av aktuella motioner och medborgarförslag läggs till handlingarna.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Redovisningen av aktuella motioner och medborgarförslag läggs till handlingarna.
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§ 226
Anstånd med svar på medborgarförslag från
Emma och Gunnar Hagqvist om att införa Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) (LS/542/2013)
Ärendebeskrivning
Emma och Gunnar Hagqvist har lämnat in ett medborgarförslag om att införa Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD). Medborgarförslaget ska besvaras senast vid
landstingsfullmäktige 26-27 november 2013.
Preimplantatorisk genetisk diagnostik PGD är en teknik som kan användas i samband
med IVF för att underlätta för personer med känd genetisk sjukdom att få barn som inte
genetiskt är fria från sjukdomen.
Resursåtgången för att genomföra PGD är avsevärt större än vid konventionell IVF
med sämre resultat och antalet behandlingar, för att ge paret en rimlig chans till ett barn,
är betydligt fler.
Frågan om PGD har tidigare varit aktuell inom såväl Jämtlands läns landsting som inom
Norra regionen. Chefsamrådet för gynekologi och obstetrik har efter diskussion
rekommenderat att inte införa PGD som metod inom Norra regionen . Med ledning av
detta togs januari 2009 beslut i Norrlandstingens Regionförbund om att inte införa
PGD (LS/35/2009) – ett beslut som Jämtlands läns landsting följer.
Det har dock förts nya diskussioner i chefssamrådet för gynekologi och obstetrik om att
göra revideringar av riktlinjerna. Beslut om ändrade riktlinjer kan komma att tas på
Norrlandstingens regionförbunds direktionssammanträde i december 2013.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Emma och Gunnar Hagqvist har lämnat in ett medborgarförslag
om att införa Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD).

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”I avvaktan på beslut i frågan från Norrlandstingens regionförbund begär landstingsstyrelsen anstånd hos landstingsfullmäktige med svar på medborgarförslaget till februari
2014.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och sitt eget yrkande
och finner sitt eget yrkande antaget.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(55)

Jämtlands läns landsting
Landstingsfullmäktige

Protokoll
2013-11-26--27

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Ärendet återremitteras till landstingsdirektören för att omarbetas med hänsyn till
kommande beslut i Norrlandstingens regionförbund.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen får anstånd till februari 2014 med svar på medborgarförslaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Landstingsstyrelsen får anstånd till februari 2014 med svar på medborgarförslaget.

§ 227
Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (LS/1607/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 2003-06-18, § 115 om pensionsbestämmelse för
förtroendevalda. Bestämmelserna var framtagna av dåvarande Landstingsförbundet.
Sveriges Kommuner och Landsting har nu tagit fram förslag till nya bestämmelser för
omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Bestämmelserna bygger på livsinkomstprincipen och arbetslinjen d v s på intjänandeprincipen och inte på förmånsprincipen och är anpassade till vad som gäller på arbetsmarknaden. Bestämmelserna
kräver beslut i landstinget för att gälla. De är avsedda att träda ikraft 2015 och gälla för
förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014. Innan beslut tas behöver
bland annat förmånernas storlek utredas.

Beslutsunderlag
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL)
Kommentarer till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Tjänstemannaförslag
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Fullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram förslag till beslut om nya bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT

Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Fullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram förslag till beslut om nya bestämmelser
Justerandes sign

Justerandes sign
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om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Fullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram förslag till beslut om nya bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

§ 228

Fullmäktiges presidiums information

Fortsatta diskussioner om hur fullmäktige ska hantera hot och våld mot förtroendevalda
kommer att tas upp på kommande gruppledarträffar.

§ 229
Svar på interpellation från Finn Cromberger (FP)
om ungdomsjobb inom landstinget (LS/1223/2013)
Bengt Bergqvist (S) besvarar den av Finn Cromberger (FP) ställda och under § 150,
2013-10-22—23, antecknade interpellationen om ungdomsjobb inom landstinget
(LS/1223/2013).
Finn Cromberger frågar:
Har det personalpolitiska utskottet diskuterat och kanske beslutat om möjligheten att
”anställa” arbetslösa ungdomar som numera är möjligt om man träffar lokala avtal
mellan arbetsgivare och fackorganisation?
Svar:
Personalpolitiska utskottet har i dialog med Svenska Kommunalarbetareförbundet lokalt
diskuterat på vilket sätt landstinget kan bidra till att introducera ungdomar på arbetsmarknaden.
Vår gemensamma inställning är att landstinget ska anställa utbildade ungdomar inom de
kompetensområden där behov finns och det ska ske till avtalsenliga löner. Huvuddelen
av de ungdomar som landstiget anställer är arbetslösa eller saknar en fast tillsvidare
anställning.
Finn Cromberger (FP), Thomas Andersson (C), Inger Jonsson (C), Harriet Jorderud (S),
Kia Carlsson (FP) och Monalisa Norrman (V) yttrar sig. Finn Cromberger tackar för
svaret.

§ 230
Svar på fullmäktigefråga från Christer
Siwertsson (M) om styrelsens kännedom om arbetsförhållandena på Östersunds sjukhus under sommaren
(LS/1233/2013)
Justerandes sign
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Anna Hildebrand (MP) besvarar den av Christer Siwertsson (M) ställda och under § 158,
2013-10-22—23, antecknade fullmäktigefrågan om styrelsens kännedom om arbetsförhållandena på Östersunds sjukhus under sommaren (LS/1233/2013).
Christer Siwertsson frågar:
Varför förnekade du, Anna Hildebrand, dessa fakta, när styrelsen är och var välinformerad om arbetsförhållandena och arbetsmiljön för landstingets hälso- och sjukvårdspersonal?
Svar:
Uttalandet som frågan syftar på berör en radiointervju med mig den 25 juli, vilken i sin
tur härrörde en uppgift som hade uppdagats efter Vårdförbundets genomgång av
aktuellt läge på en av sjukhusets vårdavdelningar; Sjuksköterskor på en och samma
avdelning hade arbetat 20 dubbelpass inom loppet av två veckor.
Jag svarade således på den specifika uppgiften och jag underströk tydligt och klart att vi i
politiken inte hade vetskap om att bemanningsproblemen var så extrem, och att sjuksköterskor dessutom valt att avsluta sin anställning som uppgivits i media.
Jag sade även att arbetsmiljöproblemen inom hälso- och sjukvården i sig inte är något
nytt, och att det är en situation som både Vårdförbundet sedan länge, och nu även
läkarkåren i Sverige, protesterar emot.
Bemanningssituationen på sommaren är som regel alltid mer eller mindre sårbar. Men,
denna sommar var situationen den att patientinflödet ökade på centrum medicin och
område kirurgi.
När en sådan oväntad ökning av vårddagar sker under pågående semesterperiod så finns
det, med något enstaka undantag, inga möjligheter att rekrytera ytterligare personal. Det
innebar därför att det ökade personalbehovet lästes genom att befintlig personal
arbetade mer, och ändrade i sina scheman och semesteruttag.
Därutöver var det en ökning, i jämförelse med sommaren 2012, av vård av sjukt barn
med 1 047 timmar (som motsvarar en ökning med 21%). Vård av barn är en oplanerad
frånvaro vilket också ställer krav på att lösa akuta bemanningsproblem.
Sammantaget gjorde detta att en sårbar bemanningssituation blev mycket ansträngd, och
något som vare sig landstingsstyrelsen eller styrelsens personalpolitiska utskott av
naturliga skäl inte kunnat förutse och följaktligen inte hade vetskap om.
Christer Siwertsson yttrar sig och tackar för svaret.
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§ 231
Svar på fullmäktigefråga från Christer
Siwertsson (M) om rätten att patienten själv får skriva
egenremiss /egenanmälan (LS/1387/2013)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Christer Siwertsson (M) ställda och under § 159,
2013-10-22—23, antecknade fullmäktigefrågan om rätten att patienten själv får skriva
egenremiss /egenanmälan (LS/1387/2013).
Christer Siwertsson frågar:
Har Jämtlands läns landsting infört denna rättighet, eller finns planer på att göra det?
Om inte, vad är motivet till det?
Svar:
Egen vårdbegäran finns inskrivet i tillämpningsanvisningarna för vårdgaranti. Vid egen
vårdbegäran gäller vårdgaranti från dag då patientens vårdbegäran tagits emot av verksamheten.
I nuläget kan patienter söka utan remiss till Kvinnosjukvården. Föräldrar och barn kan
söka utan remiss till Barn- och ungdomsmedicin samt Barn- och ungdomspsykiatri.
Patient kan också, utan att bli remitterad av läkare, själv söka vård hos sjukgymnast.
Samtliga ovan nämnda verksamheter innebär att patient och i förekommande fall
förälder söker vård själv, dock fyller inte patienten i remissen skriftligt. Det finns inte
något dokumenterat ställningstagande om införande av egenremiss/egenanmälan inom
Jämtlands läns landsting.
Christer Siwertsson yttrar sig och tackar för svaret.

§ 232
Svar på fullmäktigefråga från Christer
Siwertsson (M) om landstingets möjligheter att ge
personer med elöverkänslighet en tillfredsställande
mottagning och/eller behandling (LS/1389/2013)
Anna Hildebrand (MP) besvarar den av Christer Siwertsson (M) ställda och under § 160,
2013-10-22—23, antecknade fullmäktigefrågan om landstingets möjligheter att ge
personer med elöverkänslighet en tillfredsställande mottagning och/eller behandling
(LS/1389/2013).
Christer Siwertsson frågar:
Finns handlingsplaner framtagna för patienter med denna problematik, och vilka
möjligheter har landstinget för att personer med denna funktionsnedsättning också ska
få en tillfredsställande mottagning och/eller behandling, samt känna sig trygga med den?
Justerandes sign
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Svar:
Det finns ingen framtagen handlingsplan, men väl ett rutindokument för nyttjande av
det elavskärmningstält (kallad baldakinen) som köptes in för ett antal år sen till
Östersunds sjukhus. Baldakinen har varit sparsamt använd men finns tillgänglig när
behov uppstår. Den förvaras på akutmottagningens OBS-platser, men kan nyttjas av alla
avdelningar. Se bifogad rutin.
Christer Siwertsson yttrar sig och tackar för svaret.

§ 233
Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP)
om omflyttning av arvode och vilka arbetsuppgifter AM Johansson och ML Norrman övertog från R Uitto som
motsvarar det extra tillfälliga arvodet (LS/1421/2013,
LS/1423/2013)
Harriet Jorderud (S) besvarar de av Mats El Kott (FP) ställda och under § 161 och 163,
2013-10-22—23, antecknade fullmäktigefrågorna om omflyttning av arvode och vilka
arbetsuppgifter A-M Johansson och ML Norrman övertog från R Uitto som motsvarar
det extra tillfälliga arvodet (LS/1421/2013, LS/1423/2013).
Mats El Kott frågar:
Jag undrar nu vilka arbetsuppgifter du övertog och som motsvarar det extra tillfälliga
arvodet?
Svar:
I och med bildandet av regionförbundet och Robert Uittos förändrade förtroendemannauppdrag har ett antal rockader av fördelningen av ansvaret skett inom styrelsens
majoritet.
Ordförandeskapet i personalpolitiska utskottet som tidigare låg på styrelsens vice
ordförande har lagts på Bengt Bergqvist, ledamot i styrelsen. Den ändringen har också
beslutats i arbetsordningen för styrelsen.
Ann-Marie Johansson, ledamot i styrelsen, har ålagts särskilt ansvar på primärvård,
tandvård samt övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor.
Landstingsrådet Monalisa Norrman har ett särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor och
frågor rörande forskning och utveckling. Båda dessa frågor har i landstingsplanen fått
ytterligare fokus vilket innebär ett större engagemang också läggs från politikens sida.
Landstingsrådet Anna Hildebrand har ett särskilt ansvar för folkhälsa samt miljö- och
energifrågor. Här har också större fokus lagts på folkhälsofrågorna vilket gör att ett från
majoritetens sida läggs större tid på området.
Justerandes sign
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I övrigt kan nämnas att även förtroendeuppdrag försvunnit från majoritetens område då
kulturen och utbildningsfrågorna överförts till regionförbundet.
I övrigt sker ett stort arbete inom majoriteten med gemensamma ordförande- och
styrelseträffar. Även landstingsråden har kontinuerligt planerade möten. Samma gäller
med avseende på möten med den högsta tjänstemannaledningen. Varje vecka sker
avstämningsmöten med direktör och ordförande och vice ordförande samt kontinuerligt
även med de 3:e vice ordföranden. Vid frågor som är annan ansvarig i majoriteten deltar
även denne.
Mats El Kott yttrar sig och tackar för svaret.

§ 234
Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP)
om varför arvodet till styrelseledamot (A-M J) inte
omedelbart återbetalades och om det var rätt att ta
emot arvodena (LS/1422/2013)
Ann-Marie Johansson (S) besvarar den av Mats El Kott (FP) ställda och under § 162,
2013-10-22—23, antecknade fullmäktigefrågan om varför arvodet till styrelseledamot
(A-M J) inte omedelbart återbetalades och om det var rätt att ta emot arvodena
(LS/1422/2013).
Mats El Kott frågar:
Enligt de besked jag fått betalade du inte omedelbart tillbaka dessa arvoden. Jag undrar
nu varför du inte gjorde så och om du anser att det var rätt att ta emot arvodena?
Svar:
Domstolen undanröjde styrelsens arvodesbeslut dels på grund av jäv och dels på grund
av att styrelsen, då frågan om tolkningen av bestämmelsen kom upp vid behandlingen
av ärendet, inte hänskjutit frågan om tolkningen till landstingsfullmäktiges ordförande.
Själva huvudfrågan om rätten för styrelsen att omfördela arvode har förvaltningsrätten
godkänt i två domar.
Ja, jag tycker det var rätt att ta emot arvodena. Majoriteten har varit överens om den
omfördelning som styrelsen beslutade om och majoriteten hade för avsikt att ta upp
frågan för nytt beslut i styrelsen. Det fanns mot bakgrund av de två domarna ingen
anledning att anta att ett nytt beslut taget på rätt sätt skulle bli ogiltigt.
Utbetalningar av arvoden från landstinget görs utifrån de beslut som finns. Domen blev
känd för landstinget den 19 juni 2013. Det var då för sent att stoppa utbetalningen för
juni månad. Juli månads utbetalning kunde däremot ha stoppats.
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Mats El Kott yttrar sig och tackar för svaret.

§ 235
Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP)
om varför arvodet till styrelseledamot (ML N) inte
omedelbart återbetalades och om det var rätt att ta
emot arvodena (LS/1424/2013)
Monalisa Norrman (V) besvarar den av Mats El Kott (FP) ställda och under § 164,
2013-10-22—23, antecknade fullmäktigefrågan om varför arvodet till styrelseledamot
(ML N) inte omedelbart återbetalades och om det var rätt att ta emot arvodena
(LS/1424/2013).
Mats El Kott frågar:
Enligt de besked jag fått betalade du inte omedelbart tillbaka dessa arvoden. Jag undrar
nu varför du inte gjorde så och om du anser att det var rätt att ta emot arvodena?
Svar: Domstolen undanröjde styrelsens arvodesbeslut dels på grund av jäv och dels på
grund av att styrelsen, då frågan om tolkningen av bestämmelsen kom upp vid behandlingen av ärendet, inte hänskjutit frågan om tolkningen till landstingsfullmäktiges
ordförande. Själva huvudfrågan om rätten för styrelsen att omfördela arvode har
förvaltningsrätten godkänt i två domar.
Ja, jag tycker det var rätt att ta emot arvodena. Majoriteten har varit överens om den
omfördelning som styrelsen beslutade om och majoriteten hade för avsikt att ta upp
frågan för nytt beslut i styrelsen. Det fanns mot bakgrund av de två domarna ingen
anledning att anta att ett nytt beslut taget på rätt sätt skulle bli ogiltigt.
Utbetalningar av arvoden från landstinget görs utifrån de beslut som finns. Domen blev
känd för landstinget den 19 juni 2013. Det var då för sent att stoppa utbetalningen för
juni månad. Juli månads utbetalning kunde däremot ha stoppats.
Mats El Kott yttrar sig och tackar för svaret.

§ 236
Svar på fullmäktigefråga från Thomas Andersson
(C) om granskning från Konkurrensverket
(LS/1431/2013)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Thomas Andersson (C) ställda och under § 165,
2013-10-22—23, antecknade fullmäktigefrågan om granskning från Konkurrensverket
(LS/1431/2013).
Thomas Andersson frågar:
Justerandes sign
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Hur ser du (Harriet Jorderud) på att landstinget granskas av Konkurrensverket, och
vilka slutsatser drar du av detta?
Svar:
Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp landstingens arbete med
vårdvalssystem i primärvården ur konkurrenssynpunkt. Vidare ska Konkurrensverket
inom ramen för uppdraget analysera utvecklingen beträffande mångfalden av vårdgivare
inom primärvården och förutsättningarna för kvalitetskonkurrens mellan dessa.
Regeringen ser ett behov av följa utvecklingen av vårdvalsreformen.
Inom ramen för ovanstående har Konkurrensverket lämnat två ärenden till Jämtlands
läns landsting. Ett ärende som handlar om ekonomiska resultat och ett om landstingets
filial på Vemdalsskalet. Granskningen som avser vårdcentralers ekonomiska resultat är
ett uppdrag för hela landet och inte specifikt för Jämtlands läns landsting. I det andra
som handlar om filialen på Vemdalsskalet vill Konkurrensverket bl a ha mer
information om bakgrund till beslutet. I båda fallen välkomnar Jämtlands läns landsting
en granskning av Konkurrensverket för att kunna rätta till eventuella brister.
Thomas Andersson yttrar sig och tackar för svaret.

§ 237
Svar på fullmäktigefråga från Inger Jonsson (C)
om artrosskola (LS/1450/2013)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Inger Jonsson (C) ställda och under § 166, 201310-22—23, antecknade fullmäktigefrågan om artrosskola (LS/1450/2013).
Inger Jonsson frågar:
1. Är utgångspunkten att alla offentligt finansierade sjukgymnaster (med rätt
utbildning) ska kunna erbjuda artrosskola? Eller är det bara landstingets sjukgymnaster?
2. På vilkets sätt samarbetar landstinget med de privata (offentligt finansierade)
sjukgymnasterna när det gäller artrosskola?
3. Får alla patienter med dessa behov erbjudande om artrosskola oavsett vilken
sjukgymnast man har valt att få sin behandling av?
Svar på fråga 1: BOA-projektets (Bättre Omhändertagande av personer med Artros)
önskemål var att alla offentligt finansierade leg sjukgymnaster skulle erbjuda artrosskola
men idag är det enbart landstingets primärvårdssjukgymnaster som erbjuder det. Inom
hälsovalet ställs samma krav på sjukgymnaster oavsett driftform.
Svar på fråga 2: Projektledare för artrosskola informerade alla sjukgymnaster med
vårdavtal eller etablering i JLL brevledes och om införandet av artrosskola i landstinget
hösten 2011 (se bifogat informationsbrev). Artrosskoleutbildning erbjuds via BOAregistret i Göteborg till leg sjukgymnaster.
Justerandes sign
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Uppdraget för sjukgymnaster som arbetar enligt nationella taxan styrs av Lag och förordning för sjukgymnastetablering LOS (1993:1652) (1994:1120). Landstinget kan därför
inte kräva att de ska genomföra artrosskolor. Detta sker i samverkan och på frivillig bas,
vilket också i vissa fall skett.
Svar på fråga 3: Nej, det är endast patienter som besöker landstingets primärvårdssjukgymnaster och några av de privata hälsocentralerna som erbjuder patienter artrosskola.
Inger Jonsson Yttrar sig och tackar för svaret.
Bilaga: Information till privata vårdgivare med ersättning från Jämtlands läns landsting
Artrosskola i Jämtlands läns landsting
Samtliga patienter i Jämtlands läns landsting med besvär/artrostecken från höft och/eller knäled
av sådan grad att de söker sjukvård skall erbjudas artrosskola. Primärvårdssjukgymnasterna
kommer att erbjudas utbildning i artrosskola enligt BOA (Bättre Omhändertagande av personer
med Artros), under två dagar i december 2011, under ledning av leg sjukgymnast, Dr Med Vet
Carina Thorstensson med flera. Primärvårdssjukgymnaster kommer att vara delaktiga i artrosskola som ledare, i Jämtlands läns landsting. BOA-artrosskolor i primärvården planeras starta
under år 2012.
Syftet med BOA i Jämtlands läns landsting är att personer med höft- och knäledsbesvär/artros
skall erbjudas likvärdig vård som kännetecknas av bra tillgänglighet och god kvalitet. Vidare är
syftet att säkerställa att alla patienter med kliniska tecken på höft- och knäledsartros i ett tidigt
skede skall erbjudas individuell- eller gruppbehandling enligt gällande evidens samt att patienter
med ytterligare behov erbjuds kompletterande insatser baserade på evidens och beprövad
erfarenhet, utifrån den enskilde individens behov. Kirurgiska ingrepp skall endast övervägas i de
fall då icke-kirurgisk behandling inte ger tillfredssälland resultat.
I den preliminära versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens
sjukdomar fastslås att primärvårdsläkarna instrueras att alla artrospatienter, först skall erbjudas
grundbehandling enligt BOA och sjukgymnastkontakt, innan remiss utfärdas till en ortopedklinik (www.boaregistret.se).
Artrosskola enligt BOA
Artrosskolan som tidigare hette "Spenshults artrosskola" används nu i den nationella satsningen
BOA. BOA syftar till att de behandlingsrekommendationer som finns nationellt och internationellt ska följas i praktiken (Figur 1). Vi vet att så inte sker idag. Målet är att minska ohälsa
och sjukskrivning hos patienter med artros i höft och knä. Artrosskolan stämmer väl med de
behandlingsriktlinjer för artros som nyligen har utarbetats av Socialstyrelsen. Enligt dessa riktlinjer kommer sjukvården att åläggas att ta hand om (alla) patienter med artros genom adekvat
icke-kirurgisk behandling som ett första steg.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(55)

Jämtlands läns landsting
Landstingsfullmäktige

Protokoll
2013-11-26--27

Målet med BOA är också att alla vi ska kunna följa patienter med artros genom hela vårdkedjan. Genom att registrera patienter som går artrosskolan i det sjukgymnastiska Nationella
Kvalitetsregistret, BOA-registret, kan varje enhet som rapporterar patienter få återkoppling på
de egna resultaten och även jämföra med landets genomsnitt. På så sätt kan vi lära oss mer om
vilka faktorer som påverkar resultatet och förbättra vårt omhändertagande av patienterna. På
sikt kan vi med hjälp av data från registret genomföra världsunik forskning inom det sjukgymnastiska området, men även inom hälsoekonomi, ortopedi med flera områden.
Mer information om artrosskola enligt BOA och BOA-registret samt möjlighet till utbildning i
artrosskola enligt BOA hittar Du under www.boaregistret.se
Styrgruppen för BOA-projektet i Jämtlands läns landsting
Projektledare Rita Sjöström

§ 238
Svar på fullmäktigefråga från Christer
Siwertsson (M) om förhållandet mellan läkemedelsföretagen och medarbetarna i den offentliga sjukvården (LS/1467/2013)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Christer Siwertsson (M) ställda och under § 168,
2013-10-22—23, antecknade fullmäktigefrågan förhållandet mellan läkemedelsföretagen
och medarbetarna i den offentliga sjukvården (LS/1467/2013).
Christer Siwertsson frågar:
Mot bakgrund av syftet med överenskommelsen, som är antagen av landstingsstyrelsen,
frågar jag dig Harriet Jorderud hur du ser på de arbetsuppgifter som de medicinska
sekreterarna gör och det faktum att vissa läkemedelsföretag har ständigt återkommande
informationer om samma läkemedel där företagen bjuder på lunch?
Svar:
Det Christer beskriver i sin fråga avviker från det regelverk och de rutiner som vi har i
Jämtlands läns landsting. Om och när den här typen av agerande kommer till tjänstemannaledningens kännedom åtgärdas det omgående. Jämtlands läns landsting har
antagit de rekommendationer till etikavtal som överenskommits mellan läkemedelsindustriföretagen (LIF) och SKL. Detsamma gäller relationerna till teknikföretagen.
Landstingets regelverk är anpassat efter det och ska självklart efterlevas.
Christer Siwertsson yttrar sig och tackar för svaret.
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Landstingsplan 2014-2016 (LS/504/2013)

Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2013-10-31, § 88 Inför reviderad
landstingsplan (LS/504/2013).

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige fastställde landstingsplan 2014-2016 vid sitt junisammanträde.
I beslutet fastslogs att beslut om landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014, inprioriteringar för 2014, Länstrafikens budget 2014 samt taxor och avgifter återkommer till
landstingsfullmäktiges novembersammanträde.
Landstingsstyrelsens verksamhetsplan motsvarar för år 2014 den del av landstingsplanen
som beskriver de framgångsfaktorer som ska driva mot landstingets övergripande mål.
Landstingsdirektörens verksamhetsplan konkretiserar framgångsfaktorerna i mätbara
mål och aktiviteter. Landstingsstyrelsen fastställde landstingsdirektörens verksamhetsplan vid styrelsens sammanträde i september.
Inprioriterade kostnader för år 2014 uppgår till 29 miljoner kronor enligt nedan.
Om landstinget får återbetalning från AFA år 2014 ska 6 mkr av dessa tillfalla den
särskilda satsningen på sjuksköterskors löner så att den redan år 2014 uppgår till 11 mkr.
2014
(tkr)

2015
(tkr)

2016
(tkr)

10 000

10 000

10 000

Särskild lönesatsning sjuksköterskor

5 000

11 000

11 000

NUS

5 000

5 000

5 000

LEAN och annan utveckling

3 000

3 000

3 000

ARIL-läkemedel

2 500

2 500

2 500

150

150

150

1 000

1 000

1 000

Inprioriterad kostnad
Länstrafiken

Höjd OH-ersättning Hälsoval
Psykiatri neuro
Projekt PSYNK

125

Tobaksfri duo

150

150

150

Forskarskola

250

500

500

Frostvikenambulans

200

200

200

Klinisk behandlingsforskning

700

1 000

1 000

Folkhälsoenkät

400

P-pillersubvention
Summa

500

500

500

28 975

35 000

35 000

I verksamheten finns behov av ytterligare inprioriteringar för ca 50 miljoner kronor.
Dessa kommer att rangordnas och läggas fram för beslut så snart landstingets ekonomi
så medger.
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Avgift för dygnsvården höjs med 20 kronor från 80 till 100 kronor per dygn samt för
65+ med 10 kronor från 70 till 80 kronor per dygn. I övrigt inga förändringar för taxor
och avgifter.
Skattesatsen är oförändrad 10.85.

Beslutsunderlag
Reviderad landstingsplan 2014-2016

Förslag till beslut
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår Landstingsfullmäktige
1. Skattesatsen för år 2014 fastställs till 10.85.
2. Reviderad Landstingsplan 2014-2016 antas.
3. Avgift för dygnsvården höjs med 20 kronor från 80 till 100 kronor per dygn
samt för 65+ med 10 kronor från 70 till 80 kronor per dygn.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår Landstingsfullmäktige
1. Skattesatsen för år 2014 fastställs till 10.85.
2. Reviderad Landstingsplan 2014-2016 antas.
3. Avgift för dygnsvården höjs med 20 kronor från 80 till 100 kronor per dygn
samt för 65+ med 10 kronor från 70 till 80 kronor per dygn.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att under 2014 göra en översyn
av avgifter och taxor.”
Thomas Andersson och Ulf Edström (båda C) yrkar följande:
”Centerpartiet yrkar åter på vårt förslag till landstingsplan som vi presenterade i juni
2013, med kompletterande underlag 2013-11-06.
Utöver detta vill vi yrka på ett tillägg i vår alternativa plan:
5 miljoner kronor tillförs vårdvalssystemet för att satsa på tillgänglighet, kvalité och
arbetsmiljö inom primärvård. Samt för att kompensera de merkostnader alternativa
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utförare har när det gäller IT kostnader och att ersätta dem för de underskott landstingsdriven primärvård har.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Förslag till beslut:
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Skattesatsen för år 2014 fastställs till 10,85 kr
Landstingsplanens resultat för år 2014 budgeteras till 5 mkr, 2015 till 10 mkr, och 2016
till 15 mkr. Resultat som är långt från vad som menas med ”god ekonomisk hushållning” men som vi anser är realistiska, och ger landstinget andrum att under tre år
sanera ekonomin. Och bli av med ”förlustryggsäcken” som nu uppgår till ca 150 mkr.
Fp har inte resurser att själv utforma en hel landstingsplan utan nöjer sig med skattesats
och slutraden i resultaträkningen.
Vi ansluter oss till de föreslagna in prioriteringarna om 29 mkr och noterar med tillfredsställelse den extra satsningen på sjuksköterskornas löner. Ytterligare inprioriteringar
kan ske först då ekonomin påtagligt förbättrats. Vi ansluter oss inte till den politiska
inledningen. Vi förväntar oss att en seriös prövning kommer att ske av den mångfald av
förslag som Fp lämnade då aug månads delårsbokslut behandlades i fullmäktige.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att under 2014 göra en
översyn av avgifter och taxor
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Skattesatsen för år 2014 fastställs till 10.85.
b. Reviderad Landstingsplan 2014-2016 antas.
c. Avgift för dygnsvården höjs med 20 kronor från 80 till 100 kronor per
dygn samt för 65+ med 10 kronor från 70 till 80 kronor per dygn.
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Reservation
Thomas Andersson och Ulf Edström (båda C) reserverar sig till förmån för
Centerpartiets förslag till landstingsplan.
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
-----

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Harriet Jorderud yrkar vidare följande tillägg med hänvisning till Balanskravet på sidan
51 i Landstingsplanen:
”Landstingsfullmäktige uppdrar till landstingsstyrelsen att till årsbokslutet återkomma
med åtgärdsplan för återställande av de uppkomna underskotten.”
Christer Siwertsson (M) yrkar ”bifall till Moderaternas landstingsplan för åren 20142016.”
Thomas Andersson (C) yrkar ”bifall till Centerpartiets reviderade landstingsplan med
kompletterande satsning på 5 miljoner kronor till vårdvalet för kvalitet, arbetsmiljö och
tillgänglighet. Del av satsningen ska gå till en höjning av overheadkostnad och ersätta
alternativa utförare för landstingsdriven primärvårds underskott.”
Finn Cromberger (FP) yrkar bifall till Folkpartiets yrkande vid landstingsstyrelsens
sammanträde 6 november 2013 § 286:
”Förslag till beslut:
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Skattesatsen för år 2014 fastställs till 10,85 kr
Landstingsplanens resultat för år 2014 budgeteras till 5 mkr, 2015 till 10 mkr, och 2016
till 15 mkr. Resultat som är långt från vad som menas med ”god ekonomisk hushållning” men som vi anser är realistiska, och ger landstinget andrum att under tre år
sanera ekonomin. Och bli av med ”förlustryggsäcken” som nu uppgår till ca 150 mkr.
Fp har inte resurser att själv utforma en hel landstingsplan utan nöjer sig med skattesats
och slutraden i resultaträkningen.
Vi ansluter oss till de föreslagna in prioriteringarna om 29 mkr och noterar med tillfredsställelse den extra satsningen på sjuksköterskornas löner. Ytterligare inprioriteringar
kan ske först då ekonomin påtagligt förbättrats. Vi ansluter oss inte till den politiska
inledningen. Vi förväntar oss att en seriös prövning kommer att ske av den mångfald av
förslag som Fp lämnade då aug månads delårsbokslut behandlades i fullmäktige.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande ändring i landstingsstyrelsens förslag:
”Skattesatsen för år 2014 fastställs till 11.10.”
Justerandes sign
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Monalisa Norrman (V), Robert Uitto (S) och Chatrine Blomqvist yrkar bifall till
landstingsstyrelsens förslag.
Gunnar Geijer (OP), Owen Laws (MP) och Alf Lundin (MP) yrkar bifall till Anna
Hildebrands ändringsyrkande.
Susanné Wallner (M) och Anna-Karin Vernberg (M) yrkar bifall till Christer Siwertsson
yrkande.
Bernt Söderman (C), Inger Jonsson (C), Mats El Kott (FP), Jan-Olof Andersson (M)
och Elin Hoffner (V) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands ändringsyrkande och finner det
avslaget.

Omröstning
Omröstning begärs

Propositionsordning
Den som avslår ändringsyrkandet röstar ”Ja”.
Den som bifaller ändringsyrkandet röstar ”Nej”.

Omröstningsresultat
Med 50 ja-röster och 5 nej-röster avslås ändringsyrkandet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och Christer
Siwertssons, Thomas Anderssons och Finn Crombergers yrkanden och finner landstingsstyrelsens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Skattesatsen för år 2014 fastställs till 10.85.
2. Reviderad Landstingsplan 2014–2016 antas.
3. Avgift för dygnsvården höjs med 20 kronor från 80 till 100 kronor per dygn
samt för 65+ med 10 kronor från 70 till 80 kronor per dygn.
4. Landstingsfullmäktige uppdrar till landstingsstyrelsen att till årsbokslutet återkomma med åtgärdsplan för återställande av de uppkomna underskotten.
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Reservationer
Thomas Andersson, Marianne Larm-Svensson, Berit Johansson, Inger Jonsson, Danuta
Finke, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, Bernt Söderman och Göte Norlander (samtliga
C) lämnar följande skriftliga reservation:
”Vi reserverar oss till förmån för Centerpartiets landstingsplan.”
Finn Cromberger, Mats El Kott och Kia Carlsson (samtliga FP) lämnar följande
skriftliga reservation:
”Vi reserverar oss till förmån för Finn Crombergers yrkande i ärendet.”
Anna Hildebrand, Owen Laws, Alf Lundin, Bodil Sihm (samtliga MP) och Gunnar
Geijer (OP) lämnar följande skriftliga reservation:
- ”Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag om en skattehöjning med 25 öre, som
ger en skattesats på 11.10.
- Vi stödjer inte något av de övriga förslagen.
- Vi tar ansvar för att inte lägga en ofinansierad budget. En budget som vilar på vaga
förhoppningar om ökade intäkter och effekter som vi ännu inte kan bedöma
effekten av är ohållbar.”

§ 240

Allmänhetens frågestund

Inga frågor från allmänheten har inkommit till dagens sammanträde.

§ 241
Svar på medborgarförslag från Gusten
Rolandsson och Kaj Sjö om att inrätta en obligatorisk
nämnd/utskott för pensionärsfrågor (LS/696/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 40 Medborgarförslag från Gusten
Rolandsson och Kaj Sjö om att inrätta en obligatorisk nämnd/utskott för
pensionärsfrågor (LS/696/2013).

Ärendebeskrivning
Gusten Rolandsson och Kaj Sjö har i ett medborgarförslag föreslagit att inrätta en
särskild organisation som nämnd eller utskott med de legala funktioner som följer med
det för pensionärsfrågor.
Beredningen har diskuterat pensionärsrådet, ungdomsrådet och länets handikappråd.
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att det görs en översyn av reglementena för
råden med sikte på att tydliggöra syfte med råden och rådens uppgifter. Råden bör vara
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rådgivande till landstinget. Med hänsyn till detta bör i avvaktan på utredningen
pensionärsrådet inte göras om till nämnd eller utskott. Medborgarförslaget bör därför
avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gusten Rolandsson och Kaj Sjö om att inrätta en obligatorisk
nämnd/utskott för pensionärsfrågor

Tjänstemannaförslag
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 föreslår landstingsfullmäktige.
Medborgarförslaget avslås.
BEREDNINGENS BESLUT

Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 föreslår landstingsfullmäktige.
Medborgarförslaget avslås.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Medborgarförslaget avslås.

§ 242
Svar på medborgarförslag från Maria Pettersson
om att läkemedelsordinationer ska skrivas med dator
för att undvika fel i läkemedelshantering
(LS/511/2013)
Ärendebeskrivning
Maria Pettersson har lämnat ett medborgarförslag, om att alla läkemedelsordinationer
skall skrivas med dator för att undvika fel i läkemedelshanteringen på grund av oläslig
skrivstil eller otillräckligt ordinationsunderlag från ordinerande läkare.
JLL har för närvarande journalsystemet VAS. I detta finns en läkemedelsmodul för att
ordinera läkemedel inom slutenvården. Slutenvårdsmodulen har dock inte ansetts vara
tillräckligt säker för ordination. Under hösten 2009 genomfördes en pilot på kvinnokliniken på Östersunds sjukhus för läkemedelsordinationer i slutenvården via VAS. Den
riskanalys som gjordes i samband med piloten visade på alltför allvarliga patientsäkerJusterandes sign
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hetsrisker för att fortsätta använda läkemedelsmodulen i slutenvården. En ny pilot
diskuterade i samband med införandet av Infektionsverktyget 2012, men ingen verksamhet var villig att använda funktionen fullt ut eftersom det varit känt en tid att JLL är
på väg att lämna VAS.
Bytet till journalsystemet Cosmic under 2014 öppnar nya möjligheter. I Cosmic kommer
alla läkemedelsordinationer/förskrivningar i både öppen- och slutenvård att ske
elektroniskt. Det är viktigt att en ordentlig riskanalys genomförs på området innan
modulen implementeras fullt ut. Pilot kommer att genomföras under våren 2014.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maria Pettersson om att läkemedelsordinationer ska skrivas med
dator för att undvika fel i läkemedelshantering.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Medborgarförslaget anses besvarat.

§ 243
Revisionsrapport över Regionförbundets delårsrapport för augusti 2013 (LS/1447/2013)
Göran Fürstenberg, revisor för Regionförbundet Jämtland, redovisar revisorernas
utlåtande avseende Regionförbundets delårsrapport per augusti 2013.

Yrkande
Hans Lundqvist (S) yrkar att rapporten läggs till handlingarna.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Regionförbundets delårsbokslut för augusti 2013 läggs till handlingarna.

§ 244

Landstingsstyrelsens rapport

Harriet Jorderud presenterar landstingsstyrelsens rapport
Justerandes sign
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Ulla Schill, områdeschef och Ulrica Jönsson, vårdutvecklare, presenterar
ortopedprojektet som syftar till att effektivisera patientflödet, sänka medelvårdtiderna, öka tillgängligheten samt öka kvalitén och patientsäkerheten med medarbetarnas arbetsmiljö och patienternas bästa i fokus.
Harriet Jorderud presenterar månadsrapport för oktober.
Robert Uitto informerar om aktuellt inom Regionförbundet och om arbetet inför bildandet av Region Jämtland.

§ 245
Beredningarnas, revisorernas och patientnämndens dialog med fullmäktige
Beredningen för vård och rehabilitering
Anna Gundersson (S) informerar om beredningens arbete med ny hälso- och sjukvårdspolitik som tas upp för beslut vid fullmäktiges sammanträde i februari. Beredningen
planerar uppföljning i december 2014 efter valet.

Beredningen för demokrati och folkhälsa
Monica Hallqvist (S) informerar om beredningens arbete under 2013 bland annat medborgardialoger, långsiktig utvecklingsplan – område miljö, policys och besvarande av
motioner.

§ 246

Landstingsfullmäktiges frågestund

-

Harriet Jorderud (S) besvara fråga från Thomas Andersson (C) om lappar med
information om begränsad tillgänglighet på Brunflo HC.

-

Harriet Jorderud (S) besvarar två frågor från Marianne Larm-Svensson (C) om
psykiatriteam för äldre och om arbetsfördelning inom majoriteten med anledning av
miljöpartiets avhopp.

-

Harriet Jorderud (S) besvarar fråga från Mats El Kott (FP) om folkhälsoarbetets
fortsatta inriktning med anledning av det höga sjukskrivningstalet.

-

Ann-Marie Johansson (S) besvarar fråga från Christer Siwertsson (M) om brev från
PRO Hede/Vemdalen om namnlistor mot etablering av filial vid Vemdalsskalet.

-

Bengt Bergqvist (S) och Christer Siwertsson (M) besvarar fråga från Owen Laws
(MP) om regler om partistöd i beslutet om ny politisk organisation.

-

Christer Siwertsson (M) besvarar fråga från Gunnar Geijer (OP) om privat vård och
stafettläkare.
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Hälsoval 2015 (LS/1867/2012)

Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting införde den 1 januari 2010 Hälsoval Jämtlands län enligt riksdagens beslut om ett obligatoriskt vårdvalssystem för primärvården. Syftet var att öka
patienternas valfrihet och underlätta för vårdgivare att etablera sig i primärvården med
offentlig ersättning. När landstinget inför ett vårdvalssystem tillämpas lagen om valfrihetssystem 1531:2008 (LOV).
År 2010 ansågs som ett startår där prioritet var att leva upp till lagens grundläggande
krav på fri etablering och valfrihet för medborgarna, inklusive rätten till ickevalsalternativ. Modellen skulle därefter utvecklas.
Inom ramen för nuvarande avtal finns möjlighet att årligen, vid landstingsfullmäktige i
juni, genomföra smärre förändringar i förfrågningsunderlaget inför kommande år. Då
avtalstiden för vårdgivarna löper ut år 2014 finns en möjlighet för landstinget att göra
större förändringar av modellen från år 2015.
För att kunna ta ställning till fortsatt drift av verksamhet behöver befintliga vårdgivare
veta nya förutsättningar ett år i förväg.
Under våren 2013 utsågs representanter från samtliga partier med uppdrag att tillsammans med tjänstemän analysera och revidera modellen för Hälsoval Jämtlands län
inför 2015. Områden som har diskuterats är:
• Innehåll i uppdraget
• Ersättningsmodellen, främst glesbygdsfaktor
• Filialverksamhet
• Listningsregler
• Avtalstid
Mått och mätetal för år 2015 lyfts ut från detta ärende och tas upp som en bilaga i samband med fullmäktigemötet i juni 2014.

Beslutsunderlag
PM sammanfattning av ändringsförslag
Förfrågningsunderlag Hälsoval 2015
Bilaga 1 Listningsregler
Bilaga 2 IT- och telefonitjänster

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förfrågningsunderlag Hälsoval 2015 med bilagor fastställs.
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Yrkanden
Christer Siwertsson (M), Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP) yrkar
följande ändring:
”När det gäller förändringar i kapiteringen/ersättningsmodellen förordar vi att behålla
dagens system. Vi ser att det i grunden inte är fel på systemet som vi har i dag, utan att
det saknas ekonomiska medel i vårdvalssystemet som ger negativa konsekvenser i länets
primärvård.”
Christer Siwertsson m.fl. yrkar vidare på följande tillägg:
” Vi vill att landstinget kompenserar för merkostnader som alternativa utförare har för
it-kostnader samt gör en plan för återbetalning till dessa för det underskott den landstingsdrivna primärvården har.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Jag yrkar att hela ärendet om Hälsovalet återremitteras till styrelsen för fördjupade
diskussioner om ett antal frågor jag anser inte tillräckligt noggrant penetrerade. Med en
snabb handläggning och rätt inriktning hinner beslut fattas innan årsskiftet vilket innebär att det nya regelsystemet kan verka från avsett datum och ingen tidspillan skett.
i.

Jag hävdar att uppdragsbeskrivningen är för detaljerad vilket innebär att de
enskilda enheterna inte har manöverutrymme att forma sin egen verksamhet.
Detta hämmar den kreativitet jag förväntar mig av utövarna.

ii.

Jag anser att begreppet ”filial” skall bort ur uppdraget. Som jag tolkar det är det
en efterkonstruktion för att kunna ”få till” landstingsverksamhet. Varje enhet
bör själv skapa sin egen organisation och inriktning efter de huvudprinciper
landstinget uppställt för uppdraget. Det ”stora” regelsystemet beslutas av landstingsfullmäktige men själva ”hantverket” bestäms av utföraren.

iii.

Vetenskapliga sammanhang och evidens som underlag för beslut är produktivt
och bejakas. Socioekonomi och hälsa är flerfaldigt belagt och bör kanske än mer
kopplas till ersättningssystemet. Förhållandet 70 – 30 bör ytterligare en gång
prövas mot föreslagna 75 – 25.

iv.

Ytterligare hänsyn bör tas till förebyggande och hälsofrämjande folkhälsoarbete.
Landstinget måste våga ta steget och välja hälsa främst. Att bejaka hälsofrämjande förhållande är produktivt och skapar utrymme för sjukvård. Hälsocentralernas huvuduppgift är just (folk)hälsa.

v.

Att fokusera på mantalsskrivningsort för individen i stället för HC:s geografiska
läge är en efterkonstruktion för att ”lappa ihop” ett dåligt konstruerat uppdrag
från början.

vi.

Med ett annat mer inbjudande upplägg kan intresset från andra aktörer öka viket
gynnar mångfalden av intressenter av hälso- och friskvård till nytta för länets
invånare.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande om återremiss eller om
ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertsson m.fl. ändringsyrkande och finner
det avslaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som avslår ändringsyrkandet röstar ”Ja”.
Den som bifaller ändringsyrkandet röstar ”Nej”.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster avslås ändringsyrkandet (se bifogat omröstningsprotokoll).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertsson m.fl. tilläggsyrkande och finner
det avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förfrågningsunderlag Hälsoval 2015 med bilagor fastställs.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande om återremiss.
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M), Thomas Andersson (C), Ulf Edström (C)
och Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för Christer Siwertsson m.fl.
yrkanden.
----

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg:
1. ”Privata vårdgivare i Hälsovalet ska kompenseras för it-kostnader.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att senast vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni 2014 återkomma med förslag till modell.”
Thomas Andersson (C) yrkar följande ändring:
Justerandes sign
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”Att hälsovalsreglerna för 2014 även ska gälla efter 1 januari 2015.”
Thomas Andersson yrkar vidare följande tillägg:
”Att hälsovalet tillförs 800 000 kronor att fördela till privata vårdgivare för kostnader
kring it och att fördelningsprinciper fastställs av landstingsstyrelsen.”
Christer Siwertsson (M) yrkar på återremiss med följande motivering:
”För en ny översyn av ersättningssystemet i hälsovalet, där nuvarande avtal som löper ut
under år 2014, förlängs till utgången av år 2015. I översynen ska ingå it-kostnader,
djupare analys avseende konkurrensneutralitet och OH kostnader.”
Mats El Kott (FP), Anna Hildebrand (MP), Alf Lundin (MP), Kia Carlsson (FP) och
Susanné Wallner (M) yttrar sig.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 15.40.
Sammanträdet återupptas 15.55

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) återtar tidigare yrkande om återremiss och lämnar nytt yrkande
om återremiss med följande motivering:
” För att djupare analysera och redovisa i första hand it-kostnader och OH-kostnader
vad gäller konkurrensneutralitet.”
Thomas Andersson (C) och Kia Carlsson (FP) yrkar bifall till Christer Siwertssons nya
återremissyrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons yrkande om återremiss och om
ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska återremitteras till styrelsen.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet Hälsoval 2015 återremitteras till landstingsstyrelsen med följande motivering:
För att djupare analysera och redovisa i första hand it-kostnader och OH-kostnader vad
gäller konkurrensneutralitet.”

§ 248
Förhandling angående lån till Regionförbundet
för aktier Länstrafiken (LS/843/2011)
Ärendebeskrivning
I samband med bildandet av Regional Kollektivtrafikmyndighet i länet beslutade landstingsfullmäktige, § 24/2012, att lämna ett räntefritt lån till Regionförbundet Jämtlands
län med fyra miljoner kronor för den del av Länstrafikens aktiekapital som tidigare var
landstingets aktier (50 %). Kommunerna lånade tillsammans ut fyra miljoner kronor för
Justerandes sign
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den del som avsåg kommunernas aktier. Lånen är räntefria och villkoren för amortering
tas upp till förhandling 2013 enligt beslutet i februari 2012.
Lånet föreslås bli amorteringsfritt även 2014 och att landstinget fattar beslut om detta
under förutsättning att kommunerna tar motsvarande beslut.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Lånet till Regionförbundet Jämtlands län med fyra miljoner kronor ska även
2014 vara räntefritt och amorteringsfritt.
2. Under 2014 fastställs vad som ska gälla efter 2014.
3. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner fattar motsvarande
beslut för den del som kommunerna lånat ut avseende Länstrafikens aktier.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Lånet till Regionförbundet Jämtlands län med fyra miljoner kronor ska även
2014 vara räntefritt och amorteringsfritt.
2. Under 2014 fastställs vad som ska gälla efter 2014.
3. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner fattar motsvarande
beslut för den del som kommunerna lånat ut avseende Länstrafikens aktier.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Lånet till Regionförbundet Jämtlands län med fyra miljoner kronor ska även
2014 vara räntefritt och amorteringsfritt.
2. Under 2014 fastställs vad som ska gälla efter 2014.
3. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner fattar motsvarande
beslut för den del som kommunerna lånat ut avseende Länstrafikens aktier.
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§ 249
Revidering av reglemente för kortsiktig
likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning
(LS/1358/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-10-11, § 83 Revidering av
reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning.

Ärendebeskrivning
Avkastningsmålet för likviditetsförvaltningen föreslås höjas från 0,03 procentenheter till
0,1 procentenheters påslag på marknadsräntan STIBOR en vecka.
Andelen räntepapper på penningmarknaden med officiell kreditrating blir allt mindre.
Eftersom landstinget, med några få undantag, endast får placera i värdepapper med
officiell rating, har det blivit svårare att fördela placeringarna på många olika låntagare.
De stora bankerna gör ofta egna så kallade ”skuggratingar” på låntagare utan rating. Det
föreslås bli tillåtet att köpa räntebärande värdepapper med en skuggrating från någon av
de stora bankerna med följande begränsningar: Värdepapper med skuggrating
motsvarande A- får köpas för max 20 miljoner kronor per emittent (låntagare), med en
duration (kapitalviktad återstående löptid) på max 6 månader. Värdepapper med en
skuggrating motsvarande BBB- får köpas för max 10 miljoner kronor per emittent, med
en duration på max 3 månader. Förändringarna införs i avsnitten 3.4 och 3.4.2.

Beslutsunderlag
Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning
version 2.0 (LS/1358/2013).

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderat reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning version 2.0 antas.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderat reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning version 2.0 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign
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Reviderat reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning version 2.0 antas.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Reviderat reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning version 2.0 antas.

§ 250
Revidering av placeringsreglemente för
förvaltning av pensionsmedel (LS/1386/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-10-11, § 84 Revidering av
placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel (LS/1386/2013).

Ärendebeskrivning
Under de senaste åren har utförsäljningar gjorts från landstingets värdepappersportfölj
för pensioner. Syftet var att möta landstingets sjunkande likviditet, till följd av en hög
investeringstakt och negativa verksamhetsresultat. Sedan ett år tillbaka har likviditeten
stabiliserats. Avsättningar till pensionsportföljen bedöms nu åter kunna göras.
Nuläget, med marknadsräntor på en historiskt låg nivå, varav de långa nu börjat stiga,
kräver förändringar av placeringsreglementet. Landstingets likviditetsutveckling de
senaste åren har visat på behovet av att ha mer flexibla placeringar, som kan säljas utan
stora kursförluster, om landstinget i framtiden behöver medel för stora investeringar i
till exempel nya byggnader.
Den längsta tillåtna löptiden för obligationer förslås därför sänkas från 20 till 10 år.
Vidare föreslås en höjning av maxgränsen för aktier till 50 procent för att kunna ha en
normalandel på 25-30 procent. En större andel aktier syftar till att uppnå en jämnare och
högre avkastning över tiden.

Beslutsunderlag
Tjänstemannarapport med motivering till och beskrivning av föreslagna förändringar i
reglementet.
Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel.

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel version 2.0
(LS/1386/2013) antas.
Justerandes sign
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2. Avsättningar börjar göras till pensionsportföljen i en takt, som tar hänsyn till
landstingets behov av en likviditetsbuffert och planerade verksamhetsinvesteringar.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel version 2.0
(LS/1386/2013) antas.
2. Avsättningar börjar göras till pensionsportföljen i en takt, som tar hänsyn till
landstingets behov av en likviditetsbuffert och planerade verksamhetsinvesteringar.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar att punkt 2 i landstingsdirektörens förslag förs in i Placeringsreglementet för förvaltning av pensionsmedel sid 6:
3.1 Avsättningar till pensionsportföljen
Avsättningar börjar göras till pensionsportföljen i en takt, som tar hänsyn till
landstingets behov av en likviditetsbuffert och planerade verksamhetsinvesteringar.
Punkten 2 i landstingsdirektörens förslag avslås.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och landstingsdirektörens förslag
och finner sitt eget yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Följande tillägg förs in i Placeringsreglementet för förvaltning av pensionsmedel
sid 6:
3.1 Avsättningar till pensionsportföljen
Avsättningar börjar göras till pensionsportföljen i en takt, som tar hänsyn till
landstingets behov av en likviditetsbuffert och planerade verksamhetsinvesteringar.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel antas.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel antas.
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§ 251
Huvudmannadirektiv 2015-2018 gällande
Stiftelsen Jamtli (LS/892/2013)
Ärendebeskrivning
Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting och Regionförbundet Jämtlands län har
tillsammans utarbetat förslag till nytt huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jamtli perioden
2015-2018. Eventuella nya skrivningar har även diskuterats med övriga stiftare,
Föreningen Heimbygda och Jämtlands läns konstförening.
Vid Jamtlisamråd i september diskuterades frågor som har koppling till huvudmannadirektiven.

Beslutsunderlag
Huvudmannadirektiv avseende stiftelsen Jamtli 2015-2018

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Huvudmannadirektiv Stiftelsen Jamtli 2015-2018 antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Huvudmannadirektiv Stiftelsen Jamtli 2015-2018 antas.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Huvudmannadirektivet återremitteras till styrelsen i avvaktan på förnyade diskussioner
med huvudmännen vid Jamtlisamrådet i december.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande om återremiss och om
ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska återremitteras till styrelsen.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet återremitteras till landstingsstyrelsen i avvaktan på förnyade diskussioner med
huvudmännen vid Jamtlisamrådet i december.

§ 252
Långsiktig utvecklingsplan, område miljö
(LS/1792/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 40 Långsiktig utvecklingsplan, område miljö (LS/1792/2012).
Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har arbetat fram ett förslag till långsiktig
utvecklingsplan, område miljö. Beredningen har med sakstöd från samordningskansliet
tagit fram ett förslag till beslut.
En långsiktig utvecklingsplan är ett styrande dokument och beskriver vad som ska
åstadkommas inom landstinget på lång sikt. Enligt ”Riktlinjer för internt arbete med
styrmodellen inom Jämtlands läns landsting” (LS/1613/2012) ligger långsiktiga utvecklingsplaner till grund för landstingsplanen. Planen har ett har ett tolvårsperspektiv och
följs upp och revideras vart fjärde år under det första året av respektive mandatperioden
med start 2015.
I den långsiktiga utvecklingsplanen område miljö finns långsiktiga målsättningar för
områdena kunskap och utbildning, användning av material och produkter, avfall,
kemikalier och kemiska ämnen i produkter, läkemedel, energi, resor och transporter,
livsmedel samt strategiskt arbete. Planen anger också prioriterade aktiviteter för att nå
respektive mål.
En god miljö är en förutsättning för god, jämlik och jämställd hälsa, både för nuvarande
och kommande generationer. Att arbeta förebyggande med miljö- och klimatfrågor
bidrar till att minska negativ miljö- och hälsopåverkan. Viktigt är att förebygga de
klimatförändringar som både på kort och lång sikt riskerar att medföra förändringar som
hotar kommande generationers rätt till ett bra liv och livskraftig miljö.

Beslutsunderlag
Långsiktig utvecklingsplan, område miljö (LS/1792/2012).

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Långsiktig utvecklingsplan, område miljö antas.

Tilläggsyrkande
Elin Hoffner (V) yrkar att långsiktig utvecklingsplan, område miljö kompletteras med
följande text under punkt 4.10.1 sidan 31. ”Jämtlands län har i flera områden en berggrund bestående av bland annat alunskiffrar som är rikt på uran och andra tungmetaller.
Under de senaste åren har ett antal tillstånd för prospektering av uran i Jämtlands län
lämnats av Bergsstaten. Brytning av alunskiffer riskerar att hota miljön både direkt, i
form av ökade strålningshalter och utsläpp till luft och vatten, och indirekt, genom att
den positiva bilden av länet och produkter från länet kan förändras”.

Yrkande
Kia Carlsson (FP) yrkar att långsiktig utvecklingsplan, område miljö antas som den föreligger. Ytterligare tillägg eller förändringar kan ske vid den vidare processen i landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige.
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Elin Hoffners (V) yrkande och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på Kia Carlssons (FP) yrkande och finner det avslaget.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Långsiktig utvecklingsplan, område miljö antas med Elin Hoffners (V) tilläggsyrkande.

Reservation
Kia Carlsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkande
Finn Cromberger (FP) yrkar att långsiktig utvecklingsplan, område miljö antas som den
föreligger. Ytterligare tillägg eller förändringar kan ske vid den vidare processen i landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
----

Yrkanden
Susanné Wallner (M) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Bakgrund
Den långsiktiga miljöplanen som landstingets miljöstrateg tagit fram är tydlig och klar på
flera områden. Landstinget når inte upp till vad som krävs för att möta dom långsiktiga
utmaningarna vi står inför i vår blivande region Jämtland/Härjedalen. Underlagen är av
strategen väl genomarbetade och ger tydliga besked i var det brister. Det brister i
politiska beslut. Bristen på tydliga strategiska mål och resurstilldelning till område miljö
är tydlig och klar.
För att förklara bristerna följer nu några exempel:
De mått på ekologiska livsmedel som finns vill man öka till 30 % år 2026. För 2012
hade vi nått 21,1 %. De nationella målet som man gemensamt kommit fram till hos SKL
ligger på 25 % för år 2010. Målet på 8,9 % på en 14 års period med ett klimathot
hängande runt hörnet känns som ett hån mot alla de människor som redan nu drabbas
än hårdare än oss av klimathotet.
Läser man vidare inom samtliga områden:
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(55)

Jämtlands läns landsting
Landstingsfullmäktige

Protokoll
2013-11-26--27

- Material och produkter
- Avfall
- Kunskap och utbildning
- Kemikalier och kemiska ämnen i produkter
- Läkemedel och miljö
- Resor och transporter
- Livsmedel
- Strategiskt arbete
Ser man under varje del av dessa områden saknas resurser, planer, analyser och den
värdefulla personalen som kan frågorna får vare sig möjlighet eller utrymme att jobba,
utbilda och vidareutveckla området.
Sist men inte minst står det att man har planerade utbildningar för ett område man inte
har möjlighet att utbilda inom, då utbildningsmaterial saknas och då kan man inte ha
utbildningar. Här behövs resurser till ett grundligt och seriöst arbete som kan skapa
trovärdighet både hos medborgare och anställda i vårt landsting.
Jag vill att man ser över planen och sätter tydligare mål med konkreta aktiviteter.”
Monica Hallqvist (S), Jonny Springe (S), Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till
beredningens förslag.
Christer Siwertsson (M), Thomas Andersson (C), Berit Johansson (C), Kia Carlsson (FP)
yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallners yrkande om återremiss och om
ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas idag.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som avslår yrkandet om återremiss röstar ”Ja”.
Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar ”Nej”.

Omröstningsresultat
Med 42 ja-röster, 11 nej-röster och 2 frånvarande avslås återremissyrkandet (se bifogat
omröstningsprotokoll).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Långsiktig utvecklingsplan, område miljö antas

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 253
Policy om mångfald som utvecklingskraft
(LS/1101/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 36 Policy
om mångfald som utvecklingskraft (LS/1101/2013).

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av landstingets policy om mångfald som utvecklingskraft. Beredningen
har med sakstöd från Hälso- och sjukvårdsstaben tagit fram ett förslag till beslut.
Landstingets intention utifrån styrningsperspektiv är att revidera befintliga policys så att
de stämmer överens med landstingets riktlinjer för policys.
Policyn har reviderats genom att policyn Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och
jämställdhet för personer med funktionsnedsättning (LS/1055/2008) intentioner och
värderingar integrerats i policy om mångfald som utvecklingskraft. Språket i policyn har
reviderats för att vara mer lättillgängligt.

Beslutsunderlag
Policy om mångfald som utvecklingskraft Jämtlands läns landsting (LS/1101/2013).

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Policy om mångfald som utvecklingskraft i Jämtlands läns landsting antas.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Policy om mångfald som utvecklingskraft i Jämtlands läns landsting antas.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningen förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningen förslag.

Yrkanden
Monica Hallqvist (S) yrkar följande ändring:
Policyns namn ska ändras till ”Policy om jämställdhet och jämlikhet som utvecklingskraft”.
Monica Hallqvist yrkar vidare att följande läggs till:
”Flickors och pojkars, samt queera personers..” i texten där ”kvinnor och män” står i
meningen. Lydelsen blir då ”kvinnors, mäns, flickors och pojkars, samt queera
Justerandes sign

Justerandes sign
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personers…” genomgående i policyn. T.ex. på sidan 133 under Värdering, femte
stycket, första meningen. På det viset täcker policyn in flera olika perspektiv som är
nödvändiga i vårdens bemötande.”
Elin Hoffner (V) och Thomas Andersson (C) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Monica Hallqvist ändringsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monica Hallqvist tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Policy om mångfald som utvecklingskraft i Jämtlands läns landsting ändrar
namn till Policy om jämställdhet och jämlikhet som utvecklingskraft.
2. Policy om jämställdhet och jämlikhet som utvecklingskraft inklusive antagna
tillägg antas.

§ 254
Policy. Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet
och jämställdhet för personer med funktionsnedsättning (LS/1055/2008)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Beredning för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 35 Policy.
Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer med
funktionsnedsättning (LS/1055/2008).

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av landstingets policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och
jämställdhet för personer med funktionsnedsättning. Beredningen har med sakstöd från
Hälso- och sjukvårdsstaben tagit fram ett förslag till beslut.
Landstingets intention utifrån styrningsperspektiv, implementering och verkställighet är
att minska antalet policys.
Policyn innehåller formuleringar som redan är fastslagna i andra dokument såsom
landstingets värdegrund, hälso- och sjukvårdslagen etc. Policyns grundvärderingar är
likställiga med värderingar i policy för mångfald som utvecklingskraft och föreslås
integreras med den samma.
Den sedan tidigare fastställda policyn föreslås upphöra att gälla.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Policy. Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer med
funktionsnedsättning (LS/1055/2008).

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
1. Policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer
med funktionsnedsättnings intentioner integreras med policy för mångfald som
utvecklingskraft.
2. Policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer
med funktionsnedsättning upphör att gälla.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
1. Policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer
med funktionsnedsättnings intentioner integreras med policy för mångfald som
utvecklingskraft.
2. Policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer
med funktionsnedsättning upphör att gälla.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer
med funktionsnedsättnings intentioner integreras med Policy om jämställdhet
och jämlikhet som utvecklingskraft/Policy för mångfald som utvecklingskraft
(gamla namnet).
2. Policy Alla på lika villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer
med funktionsnedsättning upphör att gälla.

§ 255
Revidering av jämlikhetspolicy för förtroendevalda (LS/31/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 37
Revidering av jämlikhetspolicy (LS/31/2012).

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av jämlikhetspolicy för förtroendevalda. Beredningen har i samarbete
med fullmäktiges presidium och med sakstöd från hälso- och sjukvårdsstaben tagit fram
ett förslag till reviderad policy.
Landstingets intention utifrån styrningsperspektiv är att revidera befintliga policys så att
de stämmer överens med landstingets riktlinjer för policys.
Jämlikhetspolicyn för förtroendevalda har reviderats till att bättre stämma överens med
de värderingar som är fastslagna i andra dokument såsom policy om mångfald som
utvecklingskraft, Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå etc. I och med revideringen föreslås även att policyns namn
ändras till jämställdhets- och jämlikhetspolicy för förtroendevalda. Syftet är att stärka
jämställdhetsperspektivet i styrdokumentet och synliggöra diskrimineringsgrunden kön i
högre utsträckning.

Beslutsunderlag
Jämställdhets- och jämlikhetspolicy för förtroendevalda Jämtlands läns landsting
(LS/31/2012).

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Jämställdhets- och jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns antas.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Jämställdhets- och jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns antas.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkanden
Monica Hallqvist (S) yrkar att följande läggs till i texten:
”Flickors och pojkars, samt queera personers…” där ”kvinnor och män” står i
meningen. Lydelsen blir då ”kvinnors, mäns, flickors och pojkars, samt queera
personers…” genomgående i policyn.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monica Hallqvists yrkande och finner det antaget.
Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Jämställdhets- och jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns inklusive
antaget tillägg antas.

§ 256

Internationell Policy (LS/1538/2012)

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 39
Internationell Policy (LS/1538/2012).

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
ta fram förslag till en internationell policy.
Jämtlands läns landsting beslutade vid fullmäktige 2013-04-16- -17 att ansöka om att
från och med 2015-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret, bilda region i
Jämtlands län. Regering och riksdag väntas besluta i frågan under 2014. Att utifrån
ovanstående under år 2013 ta fram förslag till en internationell policy bedöms inte
ändamålsenligt då den sannolikt blir kortvarigt verkande. Framtagande av policyn bör
avvakta regering och riksdagens beslut i regionfrågan

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Avvakta framtagande av en internationell policy till regering och riksdagen beslutat i
regionfrågan.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Avvakta framtagande av en internationell policy till regering och riksdagen beslutat i
regionfrågan.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkanden
Monica Hallqvist (S) yrkar att ärendet överförs till landstingsstyrelsen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Monica Hallqvist yrkande
och finner Monica Hallqvist yrkande antaget.
Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet överförs till landstingsstyrelsen som får i uppdrag att ta fram förslag till en
internationell policy.

§ 257
Forskning och utvecklingspolicy för Jämtlands
läns landsting (LS/1882/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-10-03, § 38
Forskning och utvecklingspolicy för Jämtlands läns landsting (LS/1882/2012).

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av landstingets forskning och utvecklingspolicy. Beredningen har med
sakstöd från hälso och sjukvårdstaben, kliniskt forskningscentrum KFC-Z tagit fram ett
förslag till reviderad policy.
Forskning och utvecklingspolicyn beskriver grundläggande värderingar, ambitioner och
viljeriktningar för forskning och utveckling vid landstinget. Policyn betonar vikten av att
alla yrkeskategorier inom landstinget ska ha möjlighet att bedriva forsknings- och
utvecklingsprojekt, samt att förhållanden att stärka den akademiska miljön och
forskningen inom landstinget skapas. Forskning och utveckling är en förutsättning för
att landstingets verksamheter ska kunna möta kunskapssamhällets behov i framtiden.

Beslutsunderlag
Forskning och utvecklingspolicy Jämtlands läns landsting (LS/1882/2012).

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Forskning och utvecklingspolicy för Jämtlands läns landsting antas.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Forskning och utvecklingspolicy för Jämtlands läns landsting antas.

Landstingsdirektörens förslag
Lanstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Forskning och utvecklingspolicy för Jämtlands läns landsting antas.
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 258
Svar på motion från Karin Ekblom (M) om
utredning av försäljning av delar av landstingsbostäders fastighetsbestånd (LS/421/2013)
Ärendebeskrivning
Karin Ekblom (M) har lämnat en motion om utredning av försäljning av delar av landstingsbostäders fastighetsbestånd för att kunna finansiera och bygga nya bostäder.
Motionen ska besvaras på landstingsfullmäktige senast 26-27 november.
Landstingsbostäders verksamhet bedrivs i första hand för att hyra ut bostäder till nyanställd, svårrekryterad personal. Landstingsbostäder ska även inom Jämtlands län förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter.
Vid personalrekrytering är det viktigt att det finns bra bostäder i attraktivt läge att
erbjuda och det är ibland helt avgörande för att locka personal till Jämtlands läns
landsting. Nyrekryterad personal bor ofta första tiden i någon av landstingsbostäders
lägenheter för att därefter hitta ett annat boende som passar för den enskildes behov.
Vid uthyrning av lägenheter ska fastställd prioriteringsordning gälla. De bostadssökande
från landstinget indelas i fem prioriteringsgrupper:
1. Nyanställd inflyttad svårrekryterad personal
2. Svårrekryterad personal, redan anställd
3. Lägenhetsbyten svårrekryterad personal
4. Övriga landstingsanställda
5. Byten övriga anställda
2012 registrerades 201 bostadsansökningar och 73 lägenheter inom prioriteringsgrupp 1
till 3 kunde förmedlas. Samtliga i prioriteringsgrupp 1 som sökte lägenhet fick ett
erbjudande och alla förmedlade lägenheter har gått till personal inom JLL. Tyvärr har
inte några i grupperna 4 eller 5 kunnat få erbjudande om lägenhet under 2012.
Av 477 lägenheter är idag 82% uthyrda till anställda inom landstinget, 14% till
pensionärer som tidigare oftast varit landstingsanställda samt 4% till externa hyresgäster.
Dagens bestånd, med den omflyttning som sker, räcker tyvärr inte till för att tillfredställa
de högst prioriterade grupperna anställda som önskar bostad. Som stöd i rekryteringsprocesser vore det positivt om Landstingsbostäder hade fler lägenheter att erbjuda. I
framtiden bör man se över möjligheten att producera nya attraktiva lägenheter med
normal finansiering inom bolaget.
Kostnaden för nyproduktion är idag relativt hög vilket innebär att nya bostäder får en
väsentligt högre hyra än dagens bestånd. Jämförbara nyproducerade objekt inom
Justerandes sign
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Östersundshem och Stadsdel Norr ligger i ett hyreskostnadsintervall mellan 1500-2000:per m² vilket innebär en månadshyra på ca 10 000:- för en lägenhet på 75m².
Mariedal på Frösön består av 108 lägenheter med en medelhyra på 815:- per m² vilket
innebär att en snittlägenheten på 71,6m² får en månadshyra på 4 863:-. Totalt inbringade
lägenheterna i Mariedal under 2012 en total årshyra på 6 304 324:-. Med årshyran,
beräknade driftkostnader, framtida underhållsbehov, prisutveckling mm är det troligt att
en presumtiv köpare bedömer marknadsvärdet för dessa 108 lägenheter till ca 30 till 50
miljoner.
Produktionskostnaden för nya lägenheter ligger idag på ca 30 000:- per m² vilket innebär
att man skulle kunna producera ca 15 till 25 lika stora lägenheter för de pengar
försäljningen av Frösödal skulle inbringa. De nya lägenheterna skulle få ungefär dubbelt
så hög hyra som dagens dvs. ca 9700:- per månad för snittlägenheten på 71,6m².
Om Landstingsbostäder skulle sälja ut delar av sitt fastighetsbestånd för att producera
nya lägenheter innebär det att Östersund visserligen tillförs fler hyresrätter men för
landstinget innebär det färre lägenheter att förmedla vid rekryteringsprocesser. Bostadsbristen i Östersund är allmänt ett problem för rekrytering. De hyresbostäder som finns
tillgängliga på marknaden är ofta nyproducerade och bedöms av många av våra landstingsanställda som för dyra.
För 100 sålda lägenheter skulle Landstingsbostäder kunna producera 15 till 25 lägenheter med ungefär dubbla hyran mot vad vi har idag i våra bostäder. För att behålla
möjligheten att kunna erbjuda framförallt svårrekryterad personal bostäder bör det
befintliga beståndet behållas och fortsätta att förvaltas på ett bra sätt.

Beslutsunderlag
Motion från Karin Ekblom (M) om utredning av försäljning av delar av landstingsbostäders fastighetsbestånd

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Gunnar Hjelm (M) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och Gunnar Hjelms
yrkande och finner landstingsstyrelsens förslag antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen avslås.

§ 259
Svar på motion från Berit Johansson (C) om
etablering av urangruva (LS/481/2013)
Ärendebeskrivning
Berit Johansson (C) har i en motion föreslagit att Jämtlands läns landsting dels säger nej
till uranbrytning och dels uppmanar Bergs kommun att lägga sitt veto och därmed
omöjliggöra uranbrytning i Oviken. Som skäl har hon anfört att uran är farligt både för
människors hälsa och för naturen. Det är farligt för generationer framåt när det bryts,
när det processas och sedan ska lagras. Skulle en urangruva etableras i Oviken och
uranet läcka ut skulle vattnet förgiftas i Storsjön, vidare i Indalsälven och hela vägen ut i
Bottenviken. På så sätt skulle stora delar av vårt läns befolkning drabbas. Eftersom det
inte i dag är klarlagt vad följden av en etablering av en urangruva skulle innebära för
hälsorisker för länets medborgare och besökares hälsa är det viktigt att Jämtlands läns
landsting stödjer kommunerna genom att säga nej till en etablering av en gruva.
Dåvarande beredningen för demokrati och folkhälsa diskuterade under hösten 2008
frågan om uranbrytning i länet. Beredningen ansåg att landstinget aktivt borde delta i
arbetet med att undersöka vilka effekter de redan givna provborrningstillstånden har
gett, vad fullskalig gruvdrift kan innebära för länet samt olika konsekvensbeskrivningar.
Resultatet av dessa undersökningar får visa hur tillväxt och utveckling i länet påverkas
och betydelsen för folkhälsan. Beredningen föreslog landstingsfullmäktige att ge uppdrag till landstingsstyrelsen att delta i och understödja kommunernas arbete med att
undersöka konsekvenserna av nuvarande borrningstillstånd och vad en eventuell fullskalig gruvdrift innebär i länet. Landstingsfullmäktige biföll beredningens förslag 200902-17 -- 18, § 18.
Landstingsstyrelsen gav, med anledning av fullmäktiges uppdrag, landstingsdirektören i
uppdrag att skapa beredskap för att kunna delta i och stödja kommunernas arbete med
att undersöka konsekvenserna av nuvarande borrningstillstånd och vad en eventuell
fullskalig gruvdrift innebär i länet.
Under våren 2009 skrev länsstyrelsen och länets kommuner till Naturvårdsverkat och
bad att verket skulle leda ett arbete med gemensam kunskapsuppbyggnad kring uranbrytning. Naturvårdsverket svarade att verket har tagit fram en sammanställning av
kunskapsläget.
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Prospektering och brytning av mineraler regleras i Minerallagen. Tillstånd till prospektering och brytning ges enligt lagen av staten. Brytning av mineraler kräver också tillstånd
till miljöfarlig verksamhet enligt miljölagstiftningen och i prövningen har kommuner
som berörs av gruvdriften möjlighet att yttra sig. För uranbrytning krävs också tillåtlighetsprövning av regeringen. Regeringen får tillåta verksamheten endast om den berörda
kommunens kommunfullmäktige har tillstyrkt det (kommunalt veto).
Frågorna om prospektering av mineraler och etablering av gruvdrift är frågor som inte
ligger inom landstingets ansvarsområde. Landstingets skulle överskrida sin kompetens
om motionen bifalls. Ett uttalande från landstinget i frågan skulle också innebära otillbörlig påverkan på kommunen.
Motionen ska därför avslås.
Regionförbundet Jämtlands län kan möjligtvis inom ramen för sitt uppdrag om det
regionala utvecklingsansvaret uttala sig i frågan.

Beslutsunderlag
Motion från Berit Johansson (C) om etablering av urangruva

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar bifall till motionens första förslag: att Jämtlands läns ländsting
säger nej till uranbrytning.
Thomas Andersson och Ulf Edström (båda C) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Elin Hoffners yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Thomas
Anderssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Berit Johansson (C) yrkar bifall till första att-satsen
- Att Jämtlands läns landsting säger nej till uranbrytning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

53(55)

Jämtlands läns landsting
Landstingsfullmäktige

Protokoll
2013-11-26--27

Owen Laws (MP) yrkar bifall till motionens första att-sats och att andra att-satsen anses
besvarad.
Finn Cromberger (FP) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Robert Uitto (S), Thomas Andersson (C), Elin Hoffner (V) och Jan-Olof Andersson
yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Owen Laws och Berit Johanssons yrkande och
finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionens första att-sats, Att Jämtlands läns landsting säger nej till uranbrytning,
bifalls.
2. Motionens andra att-sats, Att Jämtlands läns landsting uppmanar Bergs kommun
att lägga sitt veto och därmed omöjliggöra uranbrytning i Oviken, anses
besvarad.

Reservation
Finn Cromberger och Kia Carlsson (båda FP) lämnar följande skriftliga reservation:
”Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att motionen anses besvarad.”
Jan-Olof Andersson och Susanné Wallner (båda M) lämnar följande skriftliga
reservation: ”Vi reserverar oss mot beslutet eftersom beslutet strider mot 2 kap, 1 § KL
därför att frågan inte ryms inom landstingets kompetensområde.”

§ 260
Svar på interpellation från Jan-Olof Andersson
(M) om ändring i arvodesreglerna (LS/1631/2013)
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i februari 2014.
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§ 261
Svar på interpellation från Susanné Wallner (M)
om långa köer till neuropsykiatrisk utredning
(LS/1643/2013)
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i februari 2014.

§ 262
Svar på fullmäktigefråga från Marianne LarmSvensson (C) om diagnostisering av gynekologiska
cellprover (LS/1642/2013)
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i februari 2014.

§ 263
Svar på fullmäktigefråga från Berit Johansson
(C) om patientsäkerhetsarbetet (LS/1694/2013)
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i februari 2014.

§ 264
Svar på fullmäktigefråga från Christer
Siwertsson (M) om psykiatrins kompetens för att möta
flyktingars behov (LS/1707/2013)
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i februari 2014.
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