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§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande förklarar landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar samtliga
välkomna.

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

§ 3 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde
Anmäls att fullmäktiges ordförande den7 februari 2012 har utfärdat kungörelse samt
kungörelse för tilläggsärenden i enlighet med arbetsordningen för landstingsfullmäktige.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Till protokollet antecknas att kungörelsen skett i laga ordning.

§ 4 Interpellation från Berit Johansson (C) om det
psykosociala stödet kring den palliativa vården
(LS/77/2012)
Ärendebeskrivning
Berit Johansson (C) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”Storsjögläntans verksamhet har nu både breddats till fler diagnoser och därmed utökats
till många patienters och deras anhörigas belåtenhet och trygghet. När en person kommer till det stadiet i livet när man vet att sjukdomen inte går att bota så kan funderingarna och frågorna bli av allt mer djupare karaktär. Det är då betydelsefullt att få möjlighet till samtal och stöd i detta, både som patient och/eller anhörig. Eftersom det ser
olika ut i länets kommuner inom primärvårdens psykosociala team så blir mina frågor:
1. Kan primärvården möta upp dessa behov i samarbete med Storsjögläntan?
2. Sker det samarbeten med andra verksamheter i någon kommun, t ex kyrkan i dessa
frågor?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.
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§ 5 Interpellation från Mats El Kott (FP) om friskvård för
landstingsanställda (LS/125/2012)
Ärendebeskrivning
Mats El Kott (FP) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”Av § 76 Arbetsmiljö i protokollet 2011-10-19 från det personalpolitiska utskottet
framgår att sjukfrånvaron ökat. Flera områden inom verksamheten anger som grund
minskad bemanning och ökad produktion. En sådan rapport är ju mycket alarmerande
och kräver omedelbara åtgärder. Arbetsgivare har olika sätt att försöka aktivera sina anställda i fysiska aktiviteter som syftar att stärka hälsan. Landstinget har bland annat
friskvårdstimme.
Jag undrar nu
1. Vilka direkta åtgärder har landstinget vidtagit eller planerat med anledning av rapporteringen enligt ovan?
2. I vilken utsträckning används friskvårdstimmen? Jag vill ha ett svar med uppdelning
på avdelningar och yrkeskategorier.
3. Varför finns det ingen friskvårdspeng inom landstinget?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 6 Interpellation från Susanné Wallner (M) om
landstingets primärvårds central i Hoting
(LS/193/2012)
Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”I Hoting har vi en av länets företagare som driver Nya Närvården. Företaget har visat
att man kan driva privat vård i ett glesbygds län. Parallellt med Nya Närvården driver
landstinget en egen primär vårdsverksamhet. För att detta skall vara möjligt, hyr landstinget in en privat läkare, med eget privat bemanningsföretag. På så sätt kan man därför
påstå att Hoting har två privata utförare, men där landstinget ger sken av att den ena
hälsocentralen är i alla delar offentligt driven.
Fråga
1. Nya närvården har ca 3000 listade patienter, samtidigt är ca 200 patienter listade på
landstingets egen primärvårds central. Anser du Harriet Jorderud, att det är försvarbart
för skattebetalarna att försöka konkurrera ut Nya Närvården, med hjälp aven annan privat utförare?
2. Har det skett någon upphandling av Jämtlands läns landsting för att driva verksamheten i den egna primärvårdscentralen i Hoting?”
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 7 Interpellation från Finn Cromberger (FP) om avtalet
mellan landstinget och Regionförbundet Jämtlands
län (LS/224/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
” Jag har sett i landstingshandlingar att ett avtal mellan Landstinget och Regionförbundet i Jämtlands län har tolkats som att landstinget inte kan lägga besparingskrav på Regionförbundet. Jag pratade med Landstingsdirektören om det och som jag tolkar svaret är
det så. Det finns alltså ett avtal mellan Regionförbundet och Landstinget som begränsar
Landstingets makt över sina egna medel. Är detta avtal framförhandlat under Landstingsrådet Harriet Jorderuds och Regionrådet/ Landstingsrådet Robert Uittos överinseende och vetskap. Kanske det är de som är undertecknare. Landstinget kan inte ha ett
sådant avtal. Det måste sägas upp omgående. Det är fullständigt orimligt att då Landstinget måste spara och införa stränga ekonomiska begränsningar i sin ekonomi, som
extra sparkrav, förändrade verksamheter och till och med nedläggningar under budgetåret så skall Regionförbundet kunna segla vidare med hänvisning till ett tokigt formulerat avtal. Dom skall kunna vara stadd i kassa på vårdens bekostnad. Vården måste alltid
vara prioritet ett för landstinget, även mitt under budgetåret. Kräver vården mer av befintliga resurser så måste regionförbund och andra finansiella mottagare av landstingsmedel stå tillbaka. Detta som är självklart för mig tycker jag landstingsfullmäktige bör
diskutera. Därför denna interpellation.”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 8 Interpellation från Finn Cromberger (FP) om att
minimera de så kallade "stafetterna" (LS/223/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”Ett stort ekonomiskt problem inom landstingsvärlden är förekomsten av stafettpersonal, oftast läkare som på sin lediga tid från det ordinarie arbetet tjänstgör hos annan
vårdgivare. Vårt landsting har länge försökt minska kostanden för stafetter och våra
landstingsråd har från o till sagt hur duktiga vi varit. Jag skulle vilja se statistik, siffror
och grafer på hur det i verkligheten ser ut de senaste 5-6 åren, både i antal stafetter och
kostnaderna för dem. De lär vara dubbelt så dyra som fast anställd personal, över 30 000
Justerandes sign
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kr i veckan lär en stafettdoktor kunna tjäna. Är det sant? Jag vill se svart på vitt det ungefärliga pris vårt landsting betalar för en veckas stafettdoktor samt vad den vanlige
doktorn som stafetten ersätter kostar. Har vi koll på hur vår egen personal är, hur
många förvandlar sig till stafettdoktor på ledig tid och hur kan vi i så fall stoppa det.
Måste vi ge kompensationsledighet istället for lön. Kan vi skriva in i anställningskontraktet en klausul om att ledig tid skall vara tid för återhämtning och inte till inkomstförstärkning. Hur mycket kostade stafetterna i fjol jämfort med budget?
På vad sätt och hur arbetar man inom Jämtlands läns landsting för att minimera i första
hand stafettläkeriet. Hur agerar den politiska majoriteten som styrt detta landsting i över
80 år varav merparten av tiden med en socialdemokratisk regering. Kan vi stoppa stafetterna som många av oss anser etiskt/moraliskt tveksamma. Den högst betalda yrkesgruppen inom vården profiterar på bristen på en yrkeskategori till den milda grad att
kanske vården försämras för några.”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 9 Fullmäktigefråga från Finn Cromberger (FP), om
"vårt" eller rättare sagt landstingspensionärernas
vindkraftverk (LS/226/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har ställt en fråga med följande lydelse:
”Landstingsfullmäktige har 2010 eller 2011 fattat beslut om att av pensionsmedel, ca 50
miljoner kronor förvärva 1, 2 eller 3 vindkraftverk någonstans i Sverige, förhoppningsvis i länet. Vad har hänt till dags dato. Det vore bra med en initierad redovisning.”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 10 Fullmäktigefråga från Gunnar Geijer (C) om FAR Fysisk aktivitet på recept (LS/239/2012)
Ärendebeskrivning
Gunnar Geijer (C) har ställt en fråga med följande lydelse:
” FAR – Fysisk aktivitet på recept - infördes i länet för ett antal år sedan. Ambitionen
med detta var att få flera människor att använda fysisk aktivitet som behandling och
rehabilitering vid sjukdom.
Jag vill nu fråga Harriet Jorderud:
Vilken effekt har detta haft i länet? Vem tar hand om dem som får en FAR? Bygger det
på eget initiativ som patient eller får de stöd och hjälp från vården?”
Justerandes sign
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 11 Fullmäktigefråga från Anna Gundersson (S) om
metod som minskar självmord bland unga
(LS/260/2012)
Ärendebeskrivning
Anna Gundersson (S) har ställt en fråga med följande lydelse:
”På P4 Radion Stockholm den 19 januari kunde man höra ett intressant reportage om
en metod heter DBT, dialektisk beteendeterapi. ”DBT är mer effektiv för att minska
självmordsförsök och självskadebeteende än traditionell psykiatrisk vård inom öppenvården, skriver barn- och ungdomspsykiatrin vid Stockholms läns landsting i en ny rapport minskar självmorden bland unga”.
Jag undrar om vi i psykiatrin i vårt landsting använder metoden och om man gör det,
kan man då se något resultat?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 12 Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslag från Märit Eriksdotter och Inger Wetterstrand, om att Härjedalens
befolkning ska hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala för specialistvård
(LS/1842/2011) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast juni 2012.
2. Motion från Christer Siwertsson (M) om nytt chefsavtal (LS/64/2012) fördelas till
landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober 2012.
3. Motion från Finn Cromberger (FP) om att bilda ett Region Jämtland snarast!
(LS/208/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober 2012.
4. Motion från Finn Cromberger (FP) om fotoförbud i landstingets lokaler
(LS/225/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober 2012.

§ 13 Fullmäktigepresidiets rapport
Ordföranden informerar om att fullmäktiges presidium vill förbättra debattklimatet i
landstingsfullmäktige och komma att arbeta med denna fråga.
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§ 14 Landstingsstyrelsens rapport
Robert Uitto informerar om aktuellt inom Regionförbundet.
Harriet Jorderud informerar om följande punkter:
- Preliminärt resultat bokslut 2011
- Handlingsplaner från de nya centrumen
- Styrelsens svar på granskningar från Landstingets revisorer angående vårdplatsutnyttjande och vårdgarantin

§ 15 Beredningarnas, revisorernas och patientnämndens
dialog med fullmäktige
Beredningen för vård och rehabilitering
Anna Gundersson informerar om att ärendet Översiktlig undersökning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och sjukvården kommer att behandlas
på fullmäktige i april.
Beredningarna vill påminna om Framtidsdagen den 14 mars som beredningarna anordnar med många intressanta föreläsningar. Alla fullmäktigeledamöter är välkomna.
Beredningen deltog på en nätverkskonferens i Västra Götaland, anordnat från Nätverk
för demokrati och hälsa och Nätverk för uppdrag hälsa. Konferensen hålls vart annat år
och var mycket intressant. För nästa nätverkskonferens, 5- 7 februari 2014, kommer
Landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landstings att stå som gemensam värd.
Planeringsarbete dras igång redan nu. Konferens kan ses som en bra möjlighet att
marknadsföra Jämtlands läns landsting och vår region.

Beredningen för demokrati och folkhälsa
Med anledning av dagens kommande diskussion med Ungdomstinget påminner Monica
Hallqvist om att beredningen har arbetat mycket med ungdomsfrågor. Motionen från
Anna Hildebrand m.fl. (MP), om att landstinget avvecklar Ungdomsrådet och Ungdomstinget, och motsvarande resurser överförs till Regionförbundet Jämtlands län
kommer att behandlas vid fullmäktiges sammanträde i april. Beredningen föreslår att
arbeta mer med medborgardialog riktat till unga medborgare. Beredningen önskar respons på detta förslag.

Landstingets revisorer
Mona Nyberg informerar om att följande granskningar är genomförda och revisorerna
återkommer till fullmäktige efter svar från landstingsstyrelsen:
Upphandlingsverksamheten
Primärvården
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
Följande granskningar/förstudier pågår:
Justerandes sign

Justerandes sign
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Resereglemente
Läkemedel i äldrevården
Uppföljning av datakvalitet, VAS
Lex Maria
Remisshantering
Kvalitetsregister
Årsredovisningar, bokslut 2011 för landsting, bolag, stiftelser och
samordningsförbund

§ 16 Landstingsfullmäktiges frågestund
Harriet Jorderud (S) besvarar frågor från Ulf Edström (C) om inriktningsmål God ekonomi i landstingsplanen, från Susanné Wallner (M) om rutiner för svar på interpellationer/frågor, från Owen Laws (MP) om landstingets kostnadsutveckling jämfört med
andra landsting och från Lise Hjemgaard Svensson (M) om friskvårdstimmen. Christer
Siwertsson (M) bevarar en fråga från Ann-Marie Johansson (S) om kontakt med regeringen angående skatteutjämning. Robert Uitto (S) bevarar en fråga från Finn Cromberger (FP) om regionbundet.

§ 17 Svar på motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M),
om förebyggande av frakturer vid osteoporos
(LS/157/2011)
Ärendebeskrivning
Lise Hjemgaard-Svensson (M) har lämnat in en motion om förebyggande av frakturer
vid osteoporos till landstinget. Hon vill dels att alla patienter som kommer till akuten på
Östersunds sjukhus med bruten handled ska erbjudas en bentäthetsundersökning och
dels att alla kvinnor med frakturer ska utredas för benskörhet.
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar inom de områden där behovet av vägledning är stort på grund av att det finns stora
praxisskillnader, kontroversiella frågor kring diagnosen eller behov av kvalitetsutveckling. I denna grupp ingår osteoporos. Riktlinjerna har ännu inte fastställts, men beräknas
antas under hösten 2011. Riktlinjerna kommer att innehålla rekommendationer om diagnostik och behandling vid osteoporos.
I utredning av osteoporos ingår bedömning av frakturrisk. Om hälso- och sjukvården
misstänker att en person har risk för osteoporos kan frakturrisken bedömas med hjälp
av ”FRAX-verktyget”. Utifrån FRAX-värdet bedöms om det finns behov av att utföra
en bentäthetsmätning. Bentätheten i övre lårbenet är den starkaste enskilda så kallade
riskmarkören för höftfraktur och bentätheten i ländryggen den starkaste riskmarkören
för kotfraktur. Bentäthetsmätning med DXA (dual energy x-ray absorbtiometry) görs
idag via remiss på Vintersportcentrum, MIUN.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Kostnaden per undersökning i DXA är 1000 kronor (+ administrativa kostnader samt
läkartid). Under jan-sept 2011 har ortopeden remitterat 130 patienter till DXA, ca 15 per
månad. Tidigare år har ca 3 patienter/månad remitterats. Ökningen hittills motsvarar en
kostnadsökning med ca 130 tkr i år. En ytterligare ökad kostnad vid införande av DXA
undersökning är att vänta men det går inte i dagsläget beräkna den.
Behandlingen av osteoporos sker med ett så kallat bisfosfonatläkemedel, vilket minskar
skelettets nedbrytning och ger under de första behandlingsåren ofta en viss ökning av
bentätheten och benmassan. En ökad kostnad om vi ska följa SoS föreslagna rekommendationerna beräknas till minst 3 mkr (exklusive moms). SoS beräkningar tyder på en
minskad kostnad, på lång sikt, för länssjukvården i och med att antalet höftfrakturer
beräknas minska i antal.
Eftersom de nationella riktlinjerna är så nära förestående bör landstinget avvakta att
dessa kommer. De nya riktlinjerna kan komma att ha såväl organisatoriska som ekonomiska konsekvenser för landstinget varför detta bör lyftas in i kommande inprioriteringsarbete. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M), om förebyggande av frakturer vid osteoporos.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Lise Hjemgaard Svensson (M) yrkar att motionen bifalls och att när nationella riktlinjer
är klara utses en grupp att arbeta med riktlinjer för Jämtlands läns landsting förebyggande arbete av frakturer vid osteoporos.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och Lise Hjemgaard
Svenssons yrkande och finner landstingsstyrelsens förslag antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18 Svar på motion från Jan-Olof Andersson (M) och Finn
Cromberger (FP), om ansvarsprövning av AB och
stiftelser (LS/806/2011)
Ärendebeskrivning
Från Jan-Olof Andersson (M) och Finn Cromberger (FP) har inkommit en motion om
att landstinget följer SKL:s rekommendationer att fullmäktige i samband med ärenden
om ansvarsprövning och godkännande av verksamhetsberättelser ”tar sig rätten” att
pröva ansvarsfrågan även i stiftelser, AB och andra juridiska organisationer där vi har
ekonomiska intressen att bevaka.
Landstingsfullmäktige kan givetvis ta upp och behandla revisionsberättelsen från både
en stiftelse och ett aktiebolag för att diskutera tillståndet i verksamheten och ta ställning
till vad man tycker som ”ägare”. Men ansvarsfrågan behandlas på olika sätt.
I aktiebolag prövas ansvaret på bolagsstämman där landstinget har ett ägarombud. I
delägda aktiebolag har landstinget endast inflytande i förhållande till sin ägarandel.
När det gäller stiftelser sker i allmänhet ingen ansvarsprövning på samma sätt som i ett
aktiebolag. Stiftelser är självständiga juridiska personer utan ägarinflytande. Sedan beror
det på vad som står i stiftelseurkunden. Om den stadgar att en ansvarsprövning ska ske
och på vilket sätt så gäller detta. Det förekommer att man i kommunala stiftelser gör en
ansvarsprövning i fullmäktige som då blir som en ”bolagsstämma”, men det går inte om
stiftelsen är delägd.
Om en avstämning görs i stiftelseurkunden för Stiftelsen Jamtli med hänvisning till
ovanstående kan konstateras att det inte finns något om att en ansvarsprövning ska ske.

Beslutsunderlag
Motion från Jan-Olof Andersson (M) och Finn Cromberger (FP) om ansvarsprövning
av AB och stiftelser.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Robert Uitto (S) och Jan-Olof Andersson (M) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Jan-Olof Andersson (M) yrkar att landstinget utifrån motionens intentioner frågar SKL:s
experter för ansvarsprövning hur landstinget på bästa sätt kan pröva ansvaret i de organ
där landstinget har ekonomiska intressen.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Anderssons tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen avslås.
2. Landstinget frågar, utifrån motionens intentioner, SKL:s experter för
ansvarsprövning hur landstinget på bästa sätt kan pröva ansvaret i de organ där
landstinget har ekonomiska intressen.

§ 19 Översyn av policy för administrativt styrande
begrepp (LS/1331/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings olika verksamheter styrs av policys, riktlinjer och strategier. En
gällande policy är Policy för administrativt styrande begrepp som innehåller definitioner
på de administrativa begrepp som används inom landstingets ledningssystem. Policyn
upprättades år 2002 mot bakgrund av att det fanns ett behov av att inom landstinget
tydliggöra innebörden av de administrativa begrepp som förekom och hur de används.
Efter beslut i landstingsfullmäktige den 24 juni 2008, § 106, förlängdes policyn.
Landstingsfullmäktiges presidium har ansvar för att se till att beslutade policys hålls aktuella. Rutinen är att policys ses över vart femte år om inget annat föranleder en översyn
eller revidering. Med anledning av att landstingets revisorer nu haft synpunkter på antalet policys i landstinget har fullmäktiges presidium gått igenom samtliga policys. Det har
då konstaterats att ett antal policys borde kunna avvecklas som policy. De frågor som
behandlas i policyerna kan om det bedöms nödvändigt regleras av landstingsstyrelsen.
Översynen av policyn visar att upprättande av riktlinjer för hur administrativt styrande
begrepp definieras och tillämpas är en intern fråga som bör ligga inom landstingsstyrelsens ansvarsområde och hanteras inom regler för dokumenthantering. Policyn behövs
därför inte och kan tas bort.

Beslutsunderlag
Policy för administrativt styrande begrepp 2002-11-14, förlängd 2008-06-24

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Policy för administrativt styrande begrepp avvecklas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign

Justerandes sign
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Policy för administrativt styrande begrepp avvecklas.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Policy för administrativt styrande begrepp avvecklas.

§ 20 Översyn av policy för alternativa driftformer och
konkurrensutsättning (LS/1339/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings olika verksamheter styrs av policys, riktlinjer och strategier.
Policys beskriver landstingets grundläggande värdering i en fråga och beslutas av landstingsfullmäktige. Den 18 februari 2009, § 17, fastställdes en policy för alternativa driftformer och konkurrensutsättning. Policyn ska fungera som ett stöd i arbetet att tillhandahålla verksamhet i egen regi eller genom avtal med annan huvudman eller entreprenör. Den innehåller styrande bedömningar om när och under vilka förhållanden landstingets verksamhet kan utföras av annan producent.
Landstingsfullmäktiges presidium ansvarar för att beslutade policys hålls aktuella.
Policys ska ses över vart femte år om inget annat föranleder förändringar. Med anledning av att revisorer nu haft synpunkter på antalet policys i landstinget har fullmäktiges
presidium gått igenom alla policys. Det har då konstaterats att ett antal policys borde
kunna avvecklas som policy.
Översynen visar att det inte är lika aktuellt med en policy för alternativa driftformer och
konkurrensutsättning som det var då den upprättades, den är dessutom utformad mer
som en strategi. Rutiner bör därför ligga inom landstingsstyrelsens ansvarsområde.
Därmed saknas behov av policyn och den kan tas bort. Beslut om alternativa driftformer och konkurrensutsättning av verksamhet är däremot en fråga av politisk vikt och
fattas av landstingsfullmäktige.

Beslutsunderlag
Policy för alternativa driftformer och konkurrensutsättning 2008-10-13

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår till landstingsfullmäktige
Policy för alternativa driftformer och konkurrensutsättning avvecklas
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår till landstingsfullmäktige
Policy för alternativa driftformer och konkurrensutsättning avvecklas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Policy för alternativa driftformer och konkurrensutsättning avvecklas.

§ 21 Översyn av fakturakredit- och kravpolicy
(LS/1340/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings olika verksamheter styrs av policys, riktlinjer och strategier.
Landstingets policys beslutas av landstingsfullmäktige och beskriver landstingets grundläggande värdering i en fråga. Den 26-27 november 2002, § 135, fastställde landstingsfullmäktige en fakturakredit- och kravpolicy. Policyn har sedan dess reviderats vid två
tillfällen, senast i juni 2004. Syftet med policyn är att den ska vara ett stöd i arbetet med
att uppnå landstingets verksamhetsidé och medverka till en effektiv hushållning med
landstingets resurser. Bakomliggande anledning till upprättandet var att det fanns ett
behov av klara regler och rutiner för hantering av krav- och inkassoverksamheten och
därmed också betalnings- och kreditregler och rutiner kring det.
Landstingsfullmäktiges presidium har ansvar för att se till att beslutade policys hålls aktuella. Rutinen är att policys ses över vart femte år om inget annat föranleder en översyn
eller revidering. Med anledning av att landstingets revisorer nu haft synpunkter på antalet policys i landstinget har fullmäktiges presidium gått igenom samtliga policys. Det har
då konstaterats att ett antal policys borde kunna avvecklas som policy. De frågor som
behandlas i policyerna kan om det bedöms nödvändigt regleras av landstingsstyrelsen.
Översynen visar att de bestämmelser som anges i fakturakredit- och kravpolicy kan
hanteras inom landstingsstyrelsens ansvarsområde och ingå i dokument för fakturakredit- och kravregler. Därmed finns det inte något behov av policyn och den kan tas bort.

Beslutsunderlag
Ändring i policy. Protokoll från Landstingsfullmäktige 2004-06-16--17 § 135
Beslut om policy samt faktureringsavgift. Protokoll från Landstingsfullmäktige 2002-1126--27 § 135
Faktura- och kreditpolicy för Jämtlands läns landsting enligt tjänstepromemoria 200210-09

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Fakturakredit- och kravpolicy avvecklas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Fakturakredit- och kravpolicy avvecklas.
Justerandes sign
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Fakturakredit- och kravpolicy avvecklas.

§ 22 Översyn av kostpolicy (LS/1341/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings olika verksamheter styrs av policys, riktlinjer och strategier.
Landstingets policys beslutas av landstingsfullmäktige och beskriver landstingets grundläggande värdering i en fråga. Den 23-24 juni 2008, § 130, fastställde landstingsfullmäktige en kostpolicy. Policyn upprättades i syfte att det genom ett systematiskt angreppssätt med mål, policy, organisation och uppföljning skulle vara möjligt att kvalitetssäkra
utbudet av livsmedel och måltider inom landstinget. Policyn innehåller bland annat angivelser om utgångspunkter för tillhandahållande av måltider, en god måltidsservice, bra
råvaror och en fullgod personalkompetens.
Landstingsfullmäktiges presidium har ansvar för att se till att beslutade policys hålls aktuella. Rutinen är att policys ses över vart femte år om inget annat föranleder en översyn
eller revidering. Med anledning av att landstingets revisorer nu haft synpunkter på antalet policys i landstinget har fullmäktiges presidium gått igenom samtliga policys. Det har
då konstaterats att ett antal policys borde kunna avvecklas som policy. De frågor som
behandlas i policyerna kan om det bedöms nödvändigt regleras av landstingsstyrelsen.
Översynen visar att policyn ger en beskrivning om kost internt och är därmed en fråga
som kan hanteras inom landstingsstyrelsens ansvarsområde. Generellt inryms också frågeställningar och målsättningar för kost inom Folkhälsopolicy för Jämtlands län 20112015. Därmed finns det inte något behov av policyn och den kan tas bort.

Beslutsunderlag
Kostpolicy 2008-05-15

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Kostpolicy avvecklas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Kostpolicy avvecklas.

Yrkanden
Berit Johansson (C) yrkar på avslag att kostpolicyn ska avvecklas och att den ska
revideras.
Anna Gundersson (S) yrkar att det tydliggörs hur en policy förhåller sig till dokumenten
i den nya landstingsplanprocessen.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och Berit Johanssons
yrkande och finner landstingsstyrelsens förslag antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ”ja”.
Den som bifaller Berit Johansson yrkande röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 31 ja-röster, 21 nej-röster och 3 frånvarande bifalls landstingsstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Gunderssons tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kostpolicy avvecklas.
2. Det tydliggörs hur en policy förhåller sig till dokumenten i den nya
landstingsplanprocessen.

Reservation
Christer Siwertsson, Elisabeth Svensson, Maj-Britt Saltin, Lise Hjemgaard-Svensson,
Björn Ljungqvist, Jan-Olov Andersson, Anna-Karin Dahl, Gunnar Hjelm, Susanné
Wallner, Brita Pettersson (samtliga M), Ingrid Kjelsson, Thomas Andersson, Berit
Johansson, Göte Norlander, Uld Edström, Gunnar Geijer, Bernt Söderman, Bogna
Wojtkiewicz Adolfsson (samtliga C), Finn Cromberger, Mats El Kott och Kerstin
Weimer (samtliga FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Berit Johanssons
yrkande.

§ 23 Översyn av internkontrollpolicy (LS/1353/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings olika verksamheter styrs av policys, riktlinjer och strategier.
Landstingets policys beslutas av landstingsfullmäktige och beskriver landstingets grundläggande värdering i en fråga. Under 2002 upprättades en Internkontrollpolicy. Den
interna kontrollen har till syfte att genom en ändamålsenlig organisation och genom
utformning av rutiner:
- Säkerställa att tilldelade resurser disponeras i enlighet med fattade beslut;
administrativ kontroll.
- Säkerställa att rättvisande och fullständig redovisning; redovisningskontroll.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Trygga tillgångarna och förhindra att landstinget drabbas av extra kostnader på
grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel; förmögenhetskontroll.

Landstingsfullmäktiges presidium har ansvar för att se till att beslutade policys hålls aktuella. Rutinen är att policys ses över vart femte år om inget annat föranleder en översyn
eller revidering. Med anledning av att landstingets revisorer nu haft synpunkter på antalet policys i landstinget har fullmäktiges presidium gått igenom samtliga policys. Det har
då konstaterats att ett antal policys borde kunna avvecklas som policy. De frågor som
behandlas i policyerna kan om det bedöms nödvändigt regleras av landstingsstyrelsen.
Översynen visar att Internkontrollpolicyn är en förvaltningsfråga och kan hanteras inom
landstingsstyrelsens ansvarsområde. Därmed finns inget behov av policyn och den kan
tas bort.

Beslutsunderlag
Internkontrollpolicy 2002-02-11

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Internkontrollpolicy avvecklas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Internkontrollpolicy avvecklas.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Internkontrollpolicy avvecklas.

§ 24 Försäljning av aktier i Länstrafiken i Jämtlands län
AB (LS/843/2011)
Yrkande
Christer Siwertsson (M) yrkar att ärendet behandlas efter initiativärenden, ärenden 32-33
på föredragningslista.
Harriet Jorderud (S) yrkar att ärendet behandlas nu, enligt föredragningslista.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds och Christer Siwertssons
yrkanden och finner Harriet Jorderuds yrkande antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet behandlas nu, enligt föredragningslista.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
I juni i år beslutade samtliga kommuner och landstinget att det från och med 2012-01-01
är Regionförbundet Jämtlands län som också ska vara den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) ersätts nuvarande
trafikhuvudman med en ny myndighet. Myndigheten exklusivt ansvarar för samtliga
beslut i kollektivtrafikfrågor i regionen.
Enligt lagen kan myndigheten överlåta befogenheter att ingå avtal om allmän trafik till
ett aktiebolag. Då kan även befogenheter att upphandla och samordna tjänster överlåtas.
Myndigheten kan även överlämna sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till en
kommun i länet i fråga om kollektivtrafik som bedrivs inom den kommunens område .
I samband med beslutet fick kommun- respektive landstingsstyrelse i uppdrag att fatta
beslut om villkor för överförande av aktierna i Länstrafiken AB till Regionförbundet
efter en kompletterande utredning om alternativa lösningar. En tjänstemannagrupp har
arbetat med frågan och föreslår nu att Regionförbundet Jämtlands län får köpa aktierna i
Länstrafiken AB till bokfört värde.

Beslutsunderlag
Brev till kommunerna om försäljning av aktier i Länstrafiken AB
PM om försäljning av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet
PM om överföring av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen överlåter aktierna i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län (antal aktier 4000) till bokfört värde.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Regionförbundet Jämtlands län får ta upp lån på högst 8 miljoner kronor
för finansiering av köp av aktier i Länstrafiken AB,
b. Jämtlands läns landsting lämnar ett räntefritt lån till Regionförbundet
Jämtlands län med fyra miljoner kronor (4 000 000 kronor) samt att villkor för amortering tas upp till förhandling 2013,
c. Om utdelning från bolaget sker till Regionförbundet på grund av att
aktiekapitalet satts ned i bolaget ska utdelningen användas till amortering
på lånet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen överlåter aktierna i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län (antal aktier 4000) till bokfört värde.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Regionförbundet Jämtlands län får ta upp lån på högst 8 miljoner kronor
för finansiering av köp av aktier i Länstrafiken AB.
Justerandes sign
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b. Jämtlands läns landsting lämnar ett räntefritt lån till Regionförbundet
Jämtlands län med fyra miljoner kronor (4 000 000 kronor) samt att villkor för amortering tas upp till förhandling 2013.
c. Om utdelning från bolaget sker till Regionförbundet på grund av att
aktiekapitalet satts ned i bolaget ska utdelningen användas till amortering
på lånet.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Regionförbundet Jämtlands län får ta upp lån på högst 8 miljoner kronor för
finansiering av köp av aktier i Länstrafiken AB.
2. Jämtlands läns landsting lämnar ett räntefritt lån till Regionförbundet Jämtlands
län med fyra miljoner kronor (4 000 000 kronor) samt att villkor för amortering
tas upp till förhandling 2013.
3. Om utdelning från bolaget sker till Regionförbundet på grund av att aktiekapitalet satts ned i bolaget ska utdelningen användas till amortering på lånet.

§ 25 Allmänhetens frågestund
Inga frågor från allmänheten har inkommit till dagens sammanträde.

§ 26 Svar på medborgarförslag från Anna Lindström om
behandling av patienter med stroke- och
hjärtsjukdomar (LS/1139/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 18 oktober beslut om att till landstingsstyrelsen fördela Anna Lindströms medborgarförslag om behandling av patienter
med stroke- och hjärtsjukdomar. Medborgarförslaget ska behandlas senast vid landstingsfullmäktige den 15 februari 2011.
Anna Lindström föreslår att arbetsplanering och schemaläggning ska omfatta hela
dyngnet.
Landstingets verkar ständigt för att förbättra arbetsmiljö, patientsäkerhet och schemaläggning. Landstinget gör kontinuerligt risk- och konsekvensanalyser och gör utifrån
resultat av dessa förbättringar ibland annat schemaläggning. I landstinget pågår en
genomgång av strokeprocessen för att förbättra hela vårdkedjan och även för hjärtsjukvården har ett liknande arbete gjorts.

Justerandes sign
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Det är viktigt för landstinget att vidmakthålla en bra patientsäkerhet samt att se till att
personalen har en bra arbetsmiljö.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anna Lindström om behandling av patienter med stroke- och
hjärtsjukdomar

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Medborgarförslaget anses besvarat.

§ 27 Svar på medborgarförslag från Carin Ahlstedt, om
tjänsten Mina Vårdkontakter (LS/1157/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 18 oktober beslut om att till landstingsstyrelsen fördela Carin Ahlstedts medborgarförslag om tjänsten Mina Vårdkontakter. Medborgarförslaget ska behandlas senast vid landstingsfullmäktige den 15 februari
2011.
Carin Ahlstedt föreslår att tjänsten ”Mina vårdkontakter” inte införs på respektive hälsocentral
förrän det finns tid och utbildad personal att hantera den. Alternativt att det under hög
belastning, t.ex. sommartid, ligger ett meddelande på den hemsidan om att tjänsten inte
bevakas.
Mina vårdkontakter är ett digitalt system för dialog mellan exempelvis hälsocentral och
patient. Systemet har successivt införts i Jämtlands läns landsting under 2011 och det är
naturligtvis viktigt att det fungerar väl så att patienten kan använda det på ett enkelt och
lätt sätt. När nya system och gemensamma datalösningar införs är det dock ofrånkomligt att det blir en del inkörningsproblem. Det kan av olika skäl ta tid att skapa fungerande rutiner för ett nytt sätt att hantera patientkontakter. Funäsdalen var den sista hälsocentralen i våras att införa Mina vårdkontakter och rutinerna var således relativt nya
vid tidpunkten för Carin Ahlstedts medborgarförslag.

Justerandes sign
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Chefen för hälsocentralen i Funäsdalen är sedan länge kontaktad angående de problem
som Carin Ahlstedt påpekat och rutinerna för Mina vårdkontakter har förbättrats. Även
Carin Ahlstedt har personligen fått en återkoppling.
I dag är Mina vårdkontakter infört på i stort sett samtliga hälsocentraler i länet och ett
införande av tjänsten pågår inom specialistvården. Utbildningsinsatser har gjorts löpande och systematiskt och det finns alltid möjligheter till ytterligare utbildningsinsatser
i den mån det behövs. De förklarande texterna på landstingets hemsida angående Mina
vårdkontakter kommer att ses över så de blir tydligare.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Carin Ahlstedt.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Medborgarförslaget anses besvarat.

§ 28 Svar på medborgarförslag från Stina Almén om
flexiblare möjlighet till tidsbokning på hälsocentralen m.m. (LS/1146/2011)
Ärendebeskrivning
Stina Almén har lämnat in ett medborgarförslag om flexiblare möjlighet till tidsbokning
på hälsocentralen, gemensamt överenskommet system för förvaring av material på
provtagning för att underlätta för personal som ska rycka in vid sjukdom m m.
Inom primärvården i Östersunds pågår ett utvecklingsarbete kring struktur, arbetsmetoder och rutiner. Arbetet omfattar bland annat öppettider och produktionsplanering
för att säkerställa en trygg tillgänglighet. För närvarande är en del rutiner inte optimalt
utformade.
En struktur för hanteringen av labbprover som är lika vid alla hälsocentraler skulle
effektivisera arbetet. Det pågår ett arbete med gemensamma rutiner med lokala tillämpningar. Lokala tillämpningar kan vara nödvändiga med hänsyn till exempel till skillnader
i lokaler. Målet är dock att hälsocentralerna i länet och dess rutiner, så långt som möjJusterandes sign
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ligt, skall kunna kännas igen oavsett om man är personal eller patient. Förslagen i medborgarförslaget kommer att beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Stina Almén om flexiblare möjlighet till tidsbokning på hälsocentralen m.m.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar att medborgarförslaget bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons yrkande och landstingsdirektörens förslag och finner Ann-Marie Johanssons yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget bifalls.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Medborgarförslaget bifalls.

§ 29 Svar på Medborgarförslag från Emanuel Sandberg
om frivilliga livräddare (LS/1227/2011)
Ärendebeskrivning
Emanuel Sandberg har i ett medborgarförslag yrkat på att Landstinget bör ta initiativ till
att erbjuda frivillig utbildning av lämpliga personer eller registrera redan utbildade personer som ska kunna larmas via SMS för livräddande insatser. E Sandberg hänvisar till
verksamhet som bedrivs i Stockholm, som på detta sätt har bidragit till att rädda liv.
Det är svårt att göra jämförelser mellan Stockholm län och Jämtland, då Stockholms län
är så mycket mer tätbefolkat. I Jämtlands län finns IVPA, (i väntan på ambulans), en
verksamhet som bedrivs i samverkan mellan kommunernas räddningstjänst och landstinget. Där det förekommer svarar landstinget för utbildning och utrustning till räddningstjänstens personal.
Den verksamhet som E Sandberg föreslår kan inte ses som något som ligger under
landstingets ansvarsområde. Verksamheten är snarare en angelägenhet för SOS alarm
och frivilligorganisationer.
Justerandes sign
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Röda korset har viss utbildningsverksamhet i första hjälpen som eventuellt kan motsvara
det som E Sandberg åsyftar. Om SOS-alarm och frivilligorganisationer i länet skulle vilja
upprätta ett samarbete enligt det som beskrivs i förslaget, ställer sig Jämtlands läns
landsting sig positivt till det.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Frivilliga livräddare

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) yrkar att ärendet återremitteras för att se om förslaget kan
komplettera nuvarande arbetssätt samt ekonomiska konsekvenser.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner yrkandet
antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet återremitteras för att se om förslaget kan komplettera nuvarande arbetssätt
samt ekonomiska konsekvenser.

§ 30 Svar på Motion från Finn Cromberger (FP), om ett
vargfritt landsting/län av regionalpolitiska skäl
(LS/1787/2011)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har i motion till Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 8
november 2011 motionerat att landstingsfullmäktige uttalar att man som politiskt organ
anser att fasta etableringar av varg inte bör få ske i Jämtlands län och att landstingsfullmäktige ska översända motionen till Region Jämtland med rekommendation att de fattar
ett likalydande beslut.
De regler och arbetsmetoder som gäller för förvaltningen av de stora rovdjursarterna är
samlade i en nationell rovdjurspolitik som fastställs av riksdagen. På regional nivå är det
länsstyrelsen som ansvarar för den regionala rovdjursförvaltningen. I det ansvaret ingår
bland annat att utarbeta regionala förvaltningsplaner med mål som är i linje med de
nationella målen. I arbetet med att på regional nivå utveckla olika former av åtgärder för
Justerandes sign
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att förebygga skador och andra olägenheter som rovdjuren orsakar samverkar näringen,
intresseorganisationer, forskning, Viltskadecenter, Sametinget, naturvårdsverket och
Länsstyrelsen.
Vargpopulationens utbredning i länet är inte en fråga som ligger inom Jämtlands läns
landstings verksamhetsområde och som landstingsfullmäktige ska besluta om.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om ett vargfritt landsting/län av regionalpolitiska
skäl.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att motionen bifalls.

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner landstingsstyrelsens förslag antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen avslås.

§ 31 Svar på motion från Gert Norman (V), om ambulansverksamheten (LS/1171/2011)
Ärendebeskrivning
Gert Norman (V) har i en motion till Jämtlands läns landsting föreslagit fullmäktige att
ge landstingsledningen i uppdrag att genomlysa ambulansverksamheten med en extern
uppdragsgivare.
Justerandes sign
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Ambulansverksamheten i Jämtlands läns landsting har varit föremål för ett flertal förslag, genomgångar, utredningar och förändringar under de senaste 10 åren. Den senaste
utredningen genomfördes under 2010 och 2011. Syftet med den senaste översynen var
att hitta alternativ till dagens verksamhet som kunde leda till lägre kostnader, då ambulansverksamheten i Jämtland är förhållandevis dyr i jämförelse med andra Nysam-landsting.
Utredningen ”Översyn av ambulanssjukvården i Jämtlands län” (dnr LS/475/2011) är
en gedigen genomgång av ambulansverksamheten med redogörelse för utveckling och
förändringar under den senaste 10-årsperioden, beskrivning av dagens verksamhet redogörelse för antal uppdrag och uppdragens prioriteringsnivåer, redovisning av kostnader
samt jämförelser med andra närliggande landstingsambulansverksamheter.
Slutrapporten överlämnades till landstingsdirektören i mars 2011och förslaget presenterades för den politiska majoriteten i landstinget. Förslaget innebar en förändring från
jour till beredskap för vissa ambulansstationer med få uppdrag. Konsekvenserna skulle
bland annat innebära längre inställelsetid under vissa tider. Förslaget beräknades på 5
stationer med mindre än ett uppdrag varannan natt kl 21-06 . En sådan förändring skulle
innebära en kostnadsreducering med 2,1 mkr per år. Förslagen i utredningen bedömdes
politiskt inte vara genomförbara.
Då en grundlig genomgång av verksamheten så nyligt har genomförts är det tveksamt
om en extern genomlysning skulle tillföra något mervärde. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Gert Norman (V) om ambulansverksamheten
Översyn av ambulanssjukvården i Jämtlands län (LS/475/2011)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen avslås.

Justerandes sign
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§ 32 Svar på motion från Christer Siwertsson (M,)
Marianne Larm Svensson (C) och Finn Cromberger
(FP), om kommunala sjuksköterskors åtkomst till
VAS för palliativa patienter (LS/1626/2011)
Ärendebeskrivning
Alliansen har lämnat ett initiativärende (motion) rörande kommunala sjuksköterskors
åtkomst till VAS för palliativa patienter. Alliansen föreslår att VAS, eller delar av VAS,
med de restriktioner som bedöms nödvändiga, görs tillgängligt för kommunsköterskor
med ansvar för palliativa patienter.
Patientdatalagen 2008:355 (PDL) reglerar hur personuppgifter och journalhandlingar ska
hanteras inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten för lagstiftaren är att hanteringen
av personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska underlättas samtidigt som patientsäkerheten och patientens egen möjlighet till medverkan skall stärkas. Lagen är utformad
med syfte att underlätta informationsutbyte mellan vårdgivare och mellan vårdgivare
och patient, men alltid med skyddet för patientens integritet som första prioritet.
För att en vårdgivare ska kunna göra en journal tillgänglig för andra vårdgivare (sammanhållen journalföring) krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar är bland annat:
att patienten har en aktuell patientrelation till vårdgivaren
att journaluppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda och
behandla sjukdomar eller skador hos patienten
att patienten samtycker till att vårdgivaren tar del av patientjournalen
I Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och
sjukvården (SOSFS 2008:14) anges hur PDL ska tillämpas. Av föreskrifterna framgår
kravet på stark autentisering vid åtkomst till vårdinformation. Detta innebär t ex e-IDkort kombinerat med pinkod, idag är godkänd standard SITHS-certifikat. Vidare finns
krav på behörighetstilldelning som bygger på egenskaper för aktören, dessa uppgifter
finns idag i katalogtjänsten HSA.
Landstingen har gemensamt utvecklat vårdtjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ)
som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av
journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Idag är 6 landsting anslutna
till NPÖ och målet är att vid årsskiftet 2012/2013 ska NPÖ vara infört i alla landsting
och användas i betydande utsträckning för kommunikation mellan landsting, kommuner
och privata vårdgivare.
Anslutning av VAS till NPÖ kommer att utvecklas under 2012 och planeras vara i drift
före årsskiftet. Inom kommunerna pågår arbetet med att registrera uppgifter i HSA och
landstinget kommer under februari-mars att ge ut SITHS-kort till kommunernas
distriktssköterskor. Det innebär att kommunala sjuksköterskors åtkomst till VAS för
palliativa patienter, kommer att lösas under 2012.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Motion från Alliansen rörande kommunala sjuksköterskors åtkomst till VAS för palliativa patienter.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige
Motionen anses besvarat med hänvisning till att anslutning till Nationell Patientöversikt
(NPÖ) är planerad att genomföras under 2012.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att motionen bifalls med hänvisning till att anslutning till
Nationell Patientöversikt (NPÖ) är planerad att genomföras under 2012.

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

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige
Motionen anses besvarat med hänvisning till att anslutning till Nationell Patientöversikt
(NPÖ) är planerad att genomföras under 2012.

Yrkanden
Thomas Andersson (C) yrkar att motionen bifalls.
Finn Cromberger (FP) yrkar att motionen bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och Thomas Anderssons
m.fl. yrkande och finner landstingsstyrelsens förslag antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen anses besvarat med hänvisning till att anslutning till Nationell Patientöversikt
(NPÖ) är planerad att genomföras under 2012.

§ 33 Gemensam diskussion med ungdomstinget om
motion till ungdomstinget, Bättre hjälp till sjuka
ungdomar (LS/1284/2011)
Till ungdomstinget hade inkommit en motion angående bättre hjälp till sjuka ungdomar.
Fullmäktiges och Ungdomstingets ledamöter diskuterar motionen.
Justerandes sign
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Anna Hildebrand (MP), Thomas Andersson (C), Monalisa Norrman (V), Agnetha
Danielsson (S), Christer Siwertsson (M), Inger Jonsson (C), Jonny Springe (S), Bogna
Wojtkiewicz Adolfsson (C), Owen Laws (MP), Sergio Diaz (V), Cathrine Blomqvist (S)
och Harriet Jorderud (S) yttrar sig.
Från Ungdomstinget yttrar sig:
Linnéa Kilheim (motionären), Linnea Melin, Olivia Wiktorsson, Ylva Nilsson
Lagerkvist, Filippa Eriksson, Herje Blix Herrlander, Jessika Hagenvald, Rebecca
Nyström, Evelina Estberger, Anna Holmlund, Johanna Ångström, Simon Andersson,
Alexandra Wolgast, Tim Granholm, Rebecca Oscarsson, Katja Berg, Elin Jonsson och
Markus Hjelm.
Motionen kommer att fördelas vid fullmäktiges sammanträde i april.

§ 34 Avrapportering från Ungdomstinget till
landstingsfullmäktige
Ungdomstingets presidium rapporterar från Ungdomstingets sammanträde.
Fullmäktiges ordförande tackar Ungdomstinget för friska inlägg i debatten och tackar
presidiet.

§ 35 Landstingsplan 2012-2014 (LS/1735/2010)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag ekonomiutskottet 2012-01-17, § 3 Landstingsplan 2012-2014

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-15, § 238 att lägga ett rationaliseringskrav på all
landstingsfinansierad verksamhet, förutom Hälsovalet, för att undvika en underskottsbudget 2012. Rationaliseringskravet uppgår till sammanlagt 18 mkr för år 2012.
Efter tolkning av avtalet med Regionförbundet Jämtlands län konstaterades att regionförbundet inte kan åläggas ett sådant rationaliseringskrav. Konsekvensen av detta är att
335 000 kronor måste återföras till anslaget för regionförbundet för år 2012.
Landstinget, som har ett budgeterat 0-resultat för år 2012, finansierar denna ökade kostnad genom omfördelning av anslaget för Motsedda kostnader till Landstingsdirektör
med staber.
Regionförbundet Jämtlands län har begärt att få verksamheten inom länskulturen och
folkhögskolorna Birka och Bäckedal överfört till sig. Landstingsfullmäktige beslutade i
Justerandes sign

Justerandes sign
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november 2011 § 241 att överföra Birka och Bäckedals folkhögskolor samt länskulturen
till Regionförbundet Jämtlands län 2012-01-01 enligt den i förslag till Överlåtelseavtal
punkt 1-3 preciserade ansvarsregleringen Landstingsfullmäktige gav samtidigt Landstingsstyrelsen i uppdrag att fullfölja förhandlingarna och teckna överlåtelseavtal och
samarbetsavtal med Regionförbundet Jämtlands län.
Förhandlingar har skett med Regionförbundet Jämtlands län angående villkor för verksamheternas överföring. Villkoren regleras i ett överlåtelseavtal och ett samarbetsavtal.
Vid de slutliga förhandlingarna om avtalen har det visat sig att tidigare beslut om finansiering inte räcker till. För följande poster saknas beslut om finansiering.
Nedanstående poster är resultatpåverkande.
75 000
Ökat bidrag till Naboer AB. Beslut Landstingsstyrelsen §
142/2011
200 000
Finansiering av administratör. Tidigare beslut om ram avsåg en
halvtidstjänst, personalövergång skedde med en heltid.
950 000
Landstingets del av kostnader för overhead för tidigare överlåten
verksamhet
1 225 000 Summa
Nedanstående poster finansieras genom omfördelning av befintlig budget.
175 000 Ökade kostnader för förtroendevalda Från anslaget för Politisk
organisation till Landstingsdirektör med staber
800 000 Ökade hyreskostnader för Kulturens Från anslaget för Motsedda
lokaler i Folkets Hus
kostnader till Landstingsdirektör med staber
Vid genomgång av landstingsplan har det konstaterats felaktigheter i bilaga 1, Landstingets engagemang i bolag, stiftelser och förbund. Ändringarna berör dels tabellen över
koncernorganisationer och dels rubrikerna Bolag, Kommunalförbund och gemensamma
nämnder. Bilagan bör därför bytas ut. Den nya bilagan framgår av förslaget till reviderad
landstingsplan.
De föreslagna ändringar föranleder justeringar i kapitel 5 i landstingsplanen 2012 - 2014.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad landstingsplan 2012-2014 inklusive ny bilaga 1 och ändrat kapitel 5
Bilaga 1 enligt beslut fattat av Landstingsfullmäktige 2011-11-15
Bilaga: kapitel 5 enligt beslut fattat av Landstingsfullmäktige 2011-11-15

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottets föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign

Justerandes sign
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1. Anslaget till Regionförbundet Jämtlands län tillförs 2 535 000 kronor från och
med år 2012.
2. Det ökade anslaget finansieras genom omfördelning av 1 135 000 kronor från
Motsedda kostnader till Landstingsdirektör med staber och omfördelning av
175 000 kronor från anslaget för Politisk organisation till Landstingsdirektör
med staber.
3. Resterande ökning av anslaget, 1 225 000 kronor, belastar resultatet.
4. Bilaga 1 i landstingplan 2012-14 ersätts med ny bilaga enligt förslag. Landstingsplanens kapitel 5 justeras utifrån de förändringar som detta beslut medför.

Yrkande
Harriet Jorderud yrkar att skatteintäkterna i landstingsplanen 2012-2014 höjs med 11,2
miljoner kronor för 2012, 16,1 miljoner kronor för år 2013 och 21,0 miljoner kronor för
år 2014.
Harriet Jorderud yrkar att den reaförlust om 7,5 miljoner kronor som uppstår vid försäljningen av fastigheterna i Ås till Krokoms kommun förs in i budgeten för år 2012.

Proposition
Harriet Jorderud ställer proposition på sitt yrkande om höjning av skatteintäkterna och
finner det antaget.
Harriet Jorderud ställer proposition på sitt yrkande om att föra in reaförlust vid försäljning av fastigheterna i Ås och finner det antaget.
Harriet Jorderud ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Anslaget till Regionförbundet Jämtlands län tillförs 2 535 000 kronor från och
med år 2012.
2. Det ökade anslaget finansieras genom omfördelning av 1 135 000 kronor från
Motsedda kostnader till Landstingsdirektör med staber och omfördelning av
175 000 kronor från anslaget för Politisk organisation till Landstingsdirektör
med staber.
3. Resterande ökning av anslaget, 1 225 000 kronor, belastar resultatet.
Justerandes sign

Justerandes sign
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4. Skatteintäkterna i landstingsplanen 2012-2014 höjs med 14,2 miljoner kronor för
år 2012, 16,1 miljoner kronor för år 2013 och 21,0 miljoner kronor för 2014.
5. Den reaförlust om 7,5 miljoner kronor som uppstår vid försäljningen av
fastigheten i Ås till Krokoms kommun förs in i budgeten för 2012.
6. Bilaga 1 i landstingsplan 2012-2014 ersätts med ny bilaga enligt förslag. Landstingsplanens kapitel 5 justeras utifrån de förändringar som detta beslut medför.
--------

Yrkande
Finn Cromberger (FP) yrkar att ärendet bordläggs för att möjliggöra för den politiska
majoriteten att tänka om i frågan då regionbildning med Västernorrland har fallit.

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Anslaget till Regionförbundet Jämtlands län tillförs 2 535 000 kronor från och
med år 2012.
2. Det ökade anslaget finansieras genom omfördelning av 1 135 000 kronor från
Motsedda kostnader till Landstingsdirektör med staber och omfördelning av 175
000 kronor från anslaget för Politisk organisation till Landstingsdirektör med
staber.
3. Resterande ökning av anslaget, 1 225 000 kronor, belastar resultatet.
4. Skatteintäkterna i landstingsplanen 2012-2014 höjs med 14,2 miljoner kronor för
år 2012, 16,1 miljoner kronor för år 2013 och 21,0 miljoner kronor för 2014.
5. Den reaförlust om 7,5 miljoner kronor som uppstår vid försäljningen av
fastigheten i Ås till Krokoms kommun förs in i budgeten för 2012.
6. Bilaga 1 i landstingsplan 2012-2014 ersätts med ny bilaga enligt förslag. Landstingsplanens kapitel 5 justeras utifrån de förändringar som detta beslut medför.

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Anslaget till Regionförbundet Jämtlands län tillförs 2 535 000 kronor från och
med år 2012.
Justerandes sign

Justerandes sign
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2. Det ökade anslaget finansieras genom omfördelning av 1 135 000 kronor från
Motsedda kostnader till Landstingsdirektör med staber och omfördelning av 175
000 kronor från anslaget för Politisk organisation till Landstingsdirektör med
staber.
3. Resterande ökning av anslaget, 1 225 000 kronor, belastar resultatet.
4. Skatteintäkterna i landstingsplanen 2012-2014 höjs med 14,2 miljoner kronor för
år 2012, 16,1 miljoner kronor för år 2013 och 21,0 miljoner kronor för 2014.
5. Den reaförlust om 7,5 miljoner kronor som uppstår vid försäljningen av
fastigheten i Ås till Krokoms kommun förs in i budgeten för 2012.
6. Bilaga 1 i landstingsplan 2012-2014 ersätts med ny bilaga enligt förslag. Landstingsplanens kapitel 5 justeras utifrån de förändringar som detta beslut medför.

§ 36 Webbsändning av landstingsfullmäktige - ansvarig
utgivare (LS/50/2012)
Ärendebeskrivning
I samband med upphandlingen av nya sammanträdeslokaler för fullmäktige upphandlades även webbsändning av fullmäktigesammanträden som nu ska permanentas enligt
fullmäktiges beslut 2011-02-16, § 18.
Att webbsända ett fullmäktige innebär ett antal krav, bland annat följer med grundlagsskyddet, en skyldighet för den som driver verksamheten, det vill säga landstingsfullmäktige, att se till att det alltid finns en behörig utgivare och att anmäla denne till Radio- och
TV- verket. Beslut om att utse utgivare kan göras innan det fullmäktige som ska starta
webbsändning. Det är rimligt att välja
fullmäktiges ordförande och vice ordförande till att vara ansvariga utgivare. Ordföranden blev utsett till ansvarig utgivare i samband med testsändningarna. Ny vice ordförande har utsetts sedan dess och ska därför utses som ny ställföreträdande utgivare.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förste vice ordförande, Agnetha Danielsson (S) utses som ställföreträdande utgivare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förste vice ordförande, Agnetha Danielsson (S) utses som ställföreträdande utgivare.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Förste vice ordförande, Agnetha Danielsson (S) utses som ställföreträdande utgivare.
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 37 Översyn av landstingets IT-policy (LS/1058/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur 2011-11-24, § 64

Ärendebeskrivning
Beredningen för Demokrati, folkhälsa och kultur har av landstingsfullmäktige fått i
uppdrag att se över landstingets IT-policy. Beredningen har med sakstöd från ledningsstab IT tagit fram förslag till beslut.
Nuvarande IT-policy (LS/379/2005) beslutades 2009 att förlängas och gälla t.o.m. 2011
samt att fr.o.m. 2012 ersättas av en Informatikpolicy.
Medborgare och patienter förväntar sig i allt högre grad att enkelt kunna nyttja digitala
kontaktvägar, sköta sin ärenden och ta del av information. Utveckling av vårdens kvalitet och effektivitet ställer krav på enkel och säker tillgång till information och användarvänliga beslutsstöd. Beslutsfattare som arbetar med styrning och uppföljning av verksamheten behöver mer heltäckande och aktuella underlag för det löpande förbättringsarbetet, liksom för forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder och arbetsrutiner. En förutsättning för denna utveckling är att arbetet sker gemensamt och i samverkan mellan kommuner, landsting och region. Med den utgångspunkten har fullmäktige
beslutat att anta och tillämpa Nationell eHälsa och Strategi för eSamhället. Dessa strategier anger övergripande mål inom området informatik i Jämtlands läns landsting.

Beslutsunderlag
IT-policy för Jämtlands läns landsting
Strategi för eSamhället
Nationell eHälsa

Beslut av beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsfullmäktige
Nuvarande IT-policy utgår och ersätts med landstingsfullmäktiges beslut att anta och
tillämpa Nationell eHälsa och Strategi för eSamhället.
--------------

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Nuvarande IT-policy utgår och ersätts med landstingsfullmäktiges beslut att anta och
tillämpa Nationell eHälsa och Strategi för eSamhället.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 38 Översyn av landstingets bildkonstpolicy
(LS/1654/2010)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur 2011-11-24, § 65

Ärendebeskrivning
Fullmäktiges presidium har gjort en översyn av landstingets policys. En av intentionerna
är att minska antalet policys. En av de policys som sätts i fråga är Bildkonstpolicy
Jämtlands läns landsting. Argumentet är att ansvaret för landstingets inköpta konst är en
fråga för landstingsstyrelsen och policyn snarare ses som riktlinjer för inköp och hantering.
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att göra en översyn av landstingets Bildkonstpolicy. Beredningen ha med sakstöd
från verksamhetsområde kultur tagit fram förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Bildkonstpolicy Jämtlands läns landsting (LS/525/2006)
Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst (LS/549/2011)

Beslutsförslag
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsfullmäktige
1. Bildkonstpolicy Jämtlands läns landsting upphör att gälla.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer utifrån de intentioner
som finns i nuvarande policy.

Beslut av beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsfullmäktige
1. Bildkonstpolicy Jämtlands läns landsting upphör att gälla.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer utifrån de intentioner
som finns i nuvarande policy.
------------Med hänsyn till storleken på landstingets bildkonstsamling och den betydelse den har
för invånarna genom att vara tillgänglig för dem i landstingets lokaler bör landstingets ha
en policy för bildkonst. Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur har till följd av
sitt förslag, att bildkonstpolicyn ska upphör att gälla, inte gjort någon översyn av den
nuvarande policyn. Med hänsyn till den tid som gått sedan den antogs senast bör en
översyn av den göras. Ärendet bör därför återremitteras till beredningen för demokrati
och folkhälsa med utgångspunkten att bildkonstpolicyn ska finnas kvar.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet återremiteras till beredningen för demokrati och folkhälsa.
Med hänsyn till storleken på landstingets bildkonstsamling och den betydelse den har
för invånarna genom att vara tillgänglig för dem i landstingets lokaler ska bildkonstpolicy finnas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet återremiteras till beredningen för demokrati och folkhälsa.
Motivering: Med hänsyn till storleken på landstingets bildkonstsamling och den betydelse den har för invånarna genom att vara tillgänglig för dem i landstingets lokaler ska
bildkonstpolicy finnas.

Yrkanden
Monica Hallqvist (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag om återremiss.

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

Ärendet återremiteras till beredningen för demokrati och folkhälsa.
Motivering: Med hänsyn till storleken på landstingets bildkonstsamling och den betydelse den har för invånarna genom att vara tillgänglig för dem i landstingets lokaler ska
bildkonstpolicy finnas.

§ 39 Nytt revisionsreglemente (LS/1994/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings revisorer har lämnat förslag på nytt revisionsreglemente som
ska gälla från och med 1 januari 2012. Anledningen till det är att nuvarande revisionsreglemente från år 2007 behöver förtydliganden och uppdateringar samt vissa anpassningar till landstingets organisation.
Fullmäktige får enligt 9 kap 18 § kommunallagen meddela närmare föreskrifter om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar ett revisionsreglemente. Det
nya reglementet för revisorerna följer ”Underlag revisionsreglemente” som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) gav ut den 8 oktober 2010. Revisionsreglementet har
också kompletterats och anpassats till de förhållanden som råder i Jämtlands läns landsting.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Den särskilda budgetberedningen tillstyrker revisorernas förslag på nytt revisionsreglemente med följande förslag till ändringar:
-

§ 1: I första meningen anges att revisionskontoret ingår i landstingsrevisionen.
Det politiska organet utgörs av landstingsrevisorerna och lekmannarevisorerna
Revisionskontoret är istället det politiska organets tjänstemannaförvaltning som
består av, dels det sakkunniga biträdet som revisorerna ska ha enligt 9 kap 8 §
kommunallagen och som de själva anlitar, dels det administrativa stödet som
revisorerna kan ha för sin förvaltning enligt 9 kap 14 § samma lag. Medan fullmäktige har möjlighet att bestämma om det administrativa stödet har de inget
inflytande på det sakkunniga biträdet. I första meningen bör därför skrivningen
”..med revisionskontoret (landstingsrevisionen)..” tas bort. Eventuella bestämmelser
om revisorernas organisation av förvaltningsstödet tas lämpligen in i en särskild
punkt som är skiljt från det politiska organet.
- § 11-12: För att förtydliga att det är samma beredning som avses i § 11 och §
12föreslås att inledningen i första meningen § 12 omformuleras och får lydelsen: ”Den av fullmäktige utsedda särskilda budgetberedningen…”.
- § 22: Ordet årsredovisning har fallit bort mot tidigare version och bör återinföras
efter ”skall besluta om…” i tredje raden.
- § 24: För att förtydliga att det är fullmäktiges presidium som ansvarar för att
sprida vidare de sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från
revisorerna till fullmäktiges ledamöter bör följande mening infogas direkt efter
första meningen i paragrafen: Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till
fullmäktiges alla ledamöter.
I sista meningen samma stycke bör det tydliggöras att de sakkunnigas rapporter och
revisorernas bedömningar i sin helhet finns tillgängliga på revisorernas webbplats på Jämtlands läns landstings hemsida och i revisorernas diarium i stället för att enbart skriva revisorernas hemsida och i diariet.

Beslutsunderlag
Missiv från Jämtlands läns landstings revisorer
Förslag till nytt revisionsreglemente från och med 1 januari 2012
Underlag revisionsreglemente (SKL)
Revisionsreglemente från och med 1 januari 2007

Tjänstemannaförslag
Särskilda budgetberedningen tillstyrker Revisorernas förslag till nytt revisionsreglemente
med följande förslag till förändring:
-

Justerandes sign

§ 1: Skrivningen ”..med revisionskontoret (landstingsrevisionen)..” i första meningen tas
bort. Eventuella bestämmelser om revisorernas organisation av förvaltningsstödet tas lämpligen in i en särskild punkt som är skiljt från det politiska organet.
§ 12: Inledningen av meningen omformuleras och inleds med ”Den av fullmäktige
utsedda särskilda budgetberedningen..”
Justerandes sign
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§ 22: Ordet årsredovisning ska läggas in efter ”skall besluta om…” i tredje raden.
§ 24: Meningen Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla
ledamöter infogas direkt efter första meningen i paragrafen. I sista meningen i
samma paragraf ska det stå revisorernas webbplats på Jämtlands läns landstings hemsida
och i revisorernas diarium i stället för att enbart skriva revisorernas hemsida och i
diariet.

BESLUT AV SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGEN

Särskilda budgetberedningen föreslår landstingsfullmäktige
Revisorernas förslag till nytt revisionsreglemente tillstyrks med följande förändring:
- § 1: Skrivningen ”..med revisionskontoret (landstingsrevisionen)..” i första meningen tas
bort. Eventuella bestämmelser om revisorernas organisation av förvaltningsstödet tas lämpligen in i en särskild punkt som är skiljt från det politiska organet.
- § 12: Inledningen av meningen omformuleras och inleds med ”Den av fullmäktige
utsedda särskilda budgetberedningen..”
- § 22: Ordet årsredovisning ska läggas in efter ”skall besluta om…” i tredje raden.
- § 24: Meningen Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla
ledamöter infogas direkt efter första meningen i paragrafen. I sista meningen i
samma paragraf ska det stå revisorernas webbplats på Jämtlands läns landstings hemsida
och i revisorernas diarium i stället för att enbart skriva revisorernas hemsida och i
diariet.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Revisorernas förslag till nytt revisionsreglemente tillstyrks med följande förändring:
- § 1: Skrivningen ”..med revisionskontoret (landstingsrevisionen)..” i första meningen tas
bort. Eventuella bestämmelser om revisorernas organisation av förvaltningsstödet tas lämpligen in i en särskild punkt som är skiljt från det politiska organet.
- § 12: Inledningen av meningen omformuleras och inleds med ”Den av fullmäktige
utsedda särskilda budgetberedningen..”
- § 22: Ordet årsredovisning ska läggas in efter ”skall besluta om…” i tredje raden.
- § 24: Meningen Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla
ledamöter infogas direkt efter första meningen i paragrafen. I sista meningen i
samma paragraf ska det stå revisorernas webbplats på Jämtlands läns landstings hemsida
och i revisorernas diarium i stället för att enbart skriva revisorernas hemsida och i
diariet.

Justerandes sign

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag fullmäktige 2011-11-15, § 239, Regionbildning tillsammans med
Landstinget Västernorrland

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Uppdraget till landstingsstyrelsen att arbeta vidare tillsammans med Landstinget
Västernorrland för en sammanläggning av landstingen i Västernorrlands län och
Jämtlands län till en regionkommun från och med 2015 tas tillbaka.
2. Uppdraget till landstingsstyrelsen att vidta åtgärder så att Jämtlands läns landsting och Regionförbundet i Jämtlands län tillsammans med Landstinget
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Västernorrland och i samverkan med länsstyrelserna Västernorrland och
Jämtlands län analyserar förutsättningarna för att bilda en regionkommun och
belyser behovet av och formerna för ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan
de nuvarande fyra nordliga länen tas tillbaka.
3. Ärende om sammanläggning av landstinget Västernorrland och Jämtlands läns
landsting till en regionkommun är med detta avslutat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41 Initiativärende från Marianne Larm-Svensson (C)
och Finn Cromberger (FP), om att bilda en regionkommun av Jämtlands läns landsting (LS/150/2012)
Ärendebeskrivning
Marianne Larm Svensson (C) och Finn Cromberger (FP) har lämnat in ett initiativärende till Landstingsstyrelsen 2012-01-25 om att Landstingsstyrelsen tar initiativ till att
skyndsamt utröna om det finns politiskt stöd för att hos regeringen ansöka om att bilda
en regionkommun av Jämtlands läns landsting.
Christer Siwertsson (M) lämnat in ett initiativärende till Landstingsstyrelsen om att
Landstingsstyrelsen tar initiativ till att före påsk formulera en ansökan till regeringen om
att få bilda Region Jämtlands län, och att det formella beslutet i fullmäktige bör kunna
tas vid fullmäktige i april 2012. (LS/192/2012).
Det är för kort tid fram till påsk 2012 (8 veckor) för att frågan ska kunna hanteras seriöst. Landstinget bör avvakta med ställningstagande kring bildande av Regionkommun
av Jämtlands läns landsting av nedan beskrivna skäl:

-

Vi vet redan en del konsekvenser till exempel
att det uppdrag Regionförbundet Jämtlands län har angående regional utveckling
skulle övergå till Regionkommunen,
att det uppdrag Regionförbundet Jämtlands län har angående kommunal
samordning (f.d. Kommunförbundets uppgifter) skulle behöva hitta ny form,
att ytterligare en uppgift kan överföras från Länsstyrelsen – företagsstödet,
att det inte går att se några effektiviseringsvinster eller samordningsvinster,
att det hälso- och sjukvården blir som idag,
att visionen för Regionförbundet Jämtlands län störs av så snar förändring utan
att det går att se några tydliga fördelar,
att bilda en regionkommun är att skapa en ny samhällsstruktur. Det är en fråga
som kräver att det är en långsiktigt hållbara lösning. Det finns idag inte övertygande fakta om att en Regionkommun med bara Jämtlands län är en långsiktigt
hållbar lösning.

Trots vetskapen om detta skulle det ändå behöva göras en konsekvensanalys av förslaget
att lämna in en ansökan om att bilda regionkommun med bara Jämtlands län som bas.
En ny inriktning i regionbildningsfrågan behöver förankring i majoritetens partiorganisationer i länet. Det hinns inte skapa en intern partidiskussion i partierna
med den korta tid som kvartstår innan landstinget måste fatta beslut i frågan.
Ett krav som finns när det gäller en ansökan om att bilda regionkommun det är
ett formellt ställningstagande från de kommuner som ingår i den geografi som
ska bilda regionkommun. Att nu med 8 veckor kvar hinna göra ovanstående beskrivna konsekvensanalys, skicka ut en tydlig frågeställning till länets kommuner
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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och att kommunerna sen ska hinna diskutera och fatta beslut i sina styrelser och
fullmäktige är inte möjligt.
Majoritetspartierna har under hela processen med denna fråga fått kritik för
medborgardialogen. Om nu inriktningen ska ändra behöves verkligen en medborgardialog i frågan så att vi inte bara lyssnar på dem som har kraften att nå
fram i media utan på så många som möjligt. En ny medborgardialog hinns heller
inte med inom den tid som är angiven.
Majoritetspartierna har under hela debatten om regionbildningen under sommaren och hösten framfört sin tolkning av regelverket kring Regionkommunerna,
det vill säga att det inte är möjligt för ett så litet län som Jämtland att få bilda
Regionkommun. Nu har regeringen under hösten vägrat svara på denna fråga
och ge tydligt besked och vissa uttalanden kan tolkas som det är möjligt. Majoritetspartierna anser att landstinget ska avvakta och se hur ansökningar från enskilda län kommer att hanteras och hur besluten villkoras och motiveras.
Majoritetspartierna anser också att landstinget ska avvakta den statliga utredningen om statens indelning och vilka konsekvenser det beslutet ger för den regionala nivån.
Det kanske tyngst vägande argumentet är att ge Regionförbundet Jämtlands län
arbetsro. Landstinget och kommunerna har äntligen kommit överens i länet om
att ta gemensamt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna i ett forum (regionförbundet Jämtlands län) där både kommunerna och landstinget tillsammans
fattar besluten om länets framtid. Att då överföra de verksamheterna till Regionkommunen tillsammans med landstingets nuvarande hälso- och sjukvårdsverksamhet kommer de flesta att uppfatta som en tillbakagång till landstinget.
Majoritetspartierna ser inga fördelar som uppväger denna nackdel. Låt oss avvakta vad som händer i Sverige i regionfrågan under de närmste åren och låt oss
fokusera våra ambitioner och visioner för länet i gemensamt engagemang i Regionförbundet Jämtlands län istället. Så möts vi i valrörelsen 2014 och debatterar
denna fråga liksom alla andra frågor - med siktet inställt på vad vi vill inför 2019.
Mot denna bakgrund bör Jämtlands läns landsting avvakta med ställningstagande kring
bildande av Regionkommun av Jämtlands läns landsting. Siktet mot regionbildning i
någon form är inställt på 2019.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Marianne Larm Svensson (C) och Finn Cromberger (FP)

Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Marianne Larm Svenssons och Finn Crombergers initiativärende avslås.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att initiativärendet bifalls.

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

Omröstning
Omröstning begärs.

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

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

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

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande och
lämnar följande anteckning till protokollet:
”Jag reserverar mig mot beslutet av tre skäl:
1. Vi tappar ett gyllene tillfälle att pröva att få bilda region i när tid. Dagens beslut
betyder att en region kan bildas först om ett 10-tal år.
2. Regionförbundet var sagt att vara en parantes till 2014 till den nya regionen
skulle bildas 1 januari 2015. Folkpartiet är i princip motståndare till indirekt
valda organ av denna typ. Vi kan inte finna att Regionförbundet är demokratiskt
i den mening vi menar i svensk demokrati.
3. Folkpartiet beslutade redan i april 2011 att arbeta för en direktvald Region
Jämtland snarast. Nu blir det inte så. Därför reserverar jag mig mot beslutet.”
-----

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att initiativärendet bifalls.
Bernt Söderman (C) och Thomas Andersson (C) yrkar bifall till initiativärendet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och Finn Crombergers
m.fl. yrkande och finner landstingsstyrelsens förslag antaget.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Marianne Larm Svenssons och Finn Crombergers initiativärende avslås.

Reservation
Finn Cromberger, Kerstin Weimer och Mats El Kott (samtliga FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Finn Crombergers yrkande och motivation för reservation.
”Jag reserverar mig mot beslutet av tre skäl:
1. Vi tappar ett gyllene tillfälle att pröva att få bilda region i när tid. Dagens beslut
betyder att en region kan bildas först om ett 10-tal år.
2. Regionförbundet var sagt att vara en parantes till 2014 till den nya regionen
skulle bildas 1 januari 2015. Folkpartiet är i princip motståndare till indirekt
valda organ av denna typ. Vi kan inte finna att Regionförbundet är demokratiskt
i den mening vi menar i svensk demokrati.
3. Folkpartiet beslutade redan i april 2011 att arbeta för en direktvald Region
Jämtland snarast. Nu blir det inte så. Därför reserverar jag mig mot beslutet.”

§ 42 Initiativärende från Christer Siwertsson (M) om att
få bilda Region Jämtlands län (LS/192/2012)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) lämnat in ett initiativärende till Landstingsstyrelsen om att
Landstingsstyrelsen tar initiativ till att före påsk formulera en ansökan till regeringen om
att få bilda Region Jämtlands län, och att det formella beslutet i fullmäktige bör kunna
tas vid fullmäktige i april 2012.
Marianne Larm Svensson (C) och Finn Cromberger (FP) har lämnat in ett initiativärende till Landstingsstyrelsen 2012-01-25 om att Landstingsstyrelsen tar initiativ till att
skyndsamt utröna om det finns politiskt stöd för att hos regeringen ansöka om att bilda
en regionkommun av Jämtlands läns landsting. (LS/150/2012).
Det är för kort tid fram till påsk 2012 (8 veckor) för att frågan ska kunna hanteras seriöst. Landstinget bör avvakta med ställningstagande kring bildande av Regionkommun
av Jämtlands läns landsting av nedan beskrivna skäl:

Justerandes sign

Vi vet redan en del konsekvenser till exempel
att det uppdrag Regionförbundet Jämtlands län har angående regional utveckling
skulle övergå till Regionkommunen,
att det uppdrag Regionförbundet Jämtlands län har angående kommunal
samordning (f.d. Kommunförbundets uppgifter) skulle behöva hitta ny form,
att ytterligare en uppgift kan överföras från Länsstyrelsen – företagsstödet,
att det inte går att se några effektiviseringsvinster eller samordningsvinster,
att det hälso- och sjukvården blir som idag,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att visionen för Regionförbundet Jämtlands län störs av så snar förändring utan
att det går att se några tydliga fördelar,
att bilda en regionkommun är att skapa en ny samhällsstruktur. Det är en fråga
som kräver att det är en långsiktigt hållbara lösning. Det finns idag inte övertygande fakta om att en Regionkommun med bara Jämtlands län är en långsiktigt
hållbar lösning.

Trots vetskapen om detta skulle det ändå behöva göras en konsekvensanalys av förslaget
att lämna in en ansökan om att bilda regionkommun med bara Jämtlands län som bas.
En ny inriktning i regionbildningsfrågan behöver förankring i majoritetens partiorganisationer i länet. Det hinns inte skapa en intern partidiskussion i partierna
med den korta tid som kvartstår innan landstinget måste fatta beslut i frågan.
Ett krav som finns när det gäller en ansökan om att bilda regionkommun det är
ett formellt ställningstagande från de kommuner som ingår i den geografi som
ska bilda regionkommun. Att nu med 8 veckor kvar hinna göra ovanstående beskrivna konsekvensanalys, skicka ut en tydlig frågeställning till länets kommuner
och att kommunerna sen ska hinna diskutera och fatta beslut i sina styrelser och
fullmäktige är inte möjligt.
Majoritetspartierna har under hela processen med denna fråga fått kritik för
medborgardialogen. Om nu inriktningen ska ändra behöves verkligen en medborgardialog i frågan så att vi inte bara lyssnar på dem som har kraften att nå
fram i media utan på så många som möjligt. En ny medborgardialog hinns heller
inte med inom den tid som är angiven.
Majoritetspartierna har under hela debatten om regionbildningen under sommaren och hösten framfört sin tolkning av regelverket kring Regionkommunerna,
det vill säga att det inte är möjligt för ett så litet län som Jämtland att få bilda
Regionkommun. Nu har regeringen under hösten vägrat svara på denna fråga
och ge tydligt besked och vissa uttalanden kan tolkas som det är möjligt. Majoritetspartierna anser att landstinget ska avvakta och se hur ansökningar från enskilda län kommer att hanteras och hur besluten villkoras och motiveras.
Majoritetspartierna anser också att landstinget ska avvakta den statliga utredningen om statens indelning och vilka konsekvenser det beslutet ger för den regionala nivån.
Det kanske tyngst vägande argumentet är att ge Regionförbundet Jämtlands län
arbetsro. Landstinget och kommunerna har äntligen kommit överens i länet om
att ta gemensamt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna i ett forum (regionförbundet Jämtlands län) där både kommunerna och landstinget tillsammans
fattar besluten om länets framtid. Att då överföra de verksamheterna till Regionkommunen tillsammans med landstingets nuvarande hälso- och sjukvårdsverksamhet kommer de flesta att uppfatta som en tillbakagång till landstinget.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Majoritetspartierna ser inga fördelar som uppväger denna nackdel. Låt oss avvakta vad som händer i Sverige i regionfrågan under de närmste åren och låt oss
fokusera våra ambitioner och visioner för länet i gemensamt engagemang i Regionförbundet Jämtlands län istället. Så möts vi i valrörelsen 2014 och debatterar
denna fråga liksom alla andra frågor - med siktet inställt på vad vi vill inför 2019.
Mot denna bakgrund bör Jämtlands läns landsting avvakta med ställningstagande kring
bildande av Regionkommun av Jämtlands läns landsting. Siktet mot regionbildning i
någon form är inställt på 2019.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Christer Siwertsson (M)

Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Christer Siwertssons initiativärende avslås.

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

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

Omröstning
Omröstning begärs.

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

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Christer Siwertssons initiativärende avslås.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande och
lämnar följande anteckning till protokollet:
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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”Jag reserverar mig mot beslutet av tre skäl:
1. Vi tappar ett gyllene tillfälle att pröva att få bilda region i när tid. Dagens beslut
betyder att en region kan bildas först om ett 10-tal år.
2. Regionförbundet var sagt att vara en parantes till 2014 till den nya regionen
skulle bildas 1 januari 2015. Folkpartiet är i princip motståndare till indirekt
valda organ av denna typ. Vi kan inte finna att Regionförbundet är demokratiskt
i den mening vi menar i svensk demokrati.
3. Folkpartiet beslutade redan i april 2011 att arbeta för en direktvald Region
Jämtland snarast. Nu blir det inte så. Därför reserverar jag mig mot beslutet.”

Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande och lämna följande anteckning till protokollet:
”Processen med en ansökan till regeringen bör vara klar till påsk och det formella
beslutet bör tas i fullmäktige i april 2012. En Region Jämtlands län bör vara öppen för
omkringliggande kommuner och län/regioner, att ansluta sig till, om länets invånare så
skulle önska. Vidare kan en region snabbt ersätta det indirektvalda Regionförbundet.”
-----

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar att initiativärendet bifalls.
Finn Cromberger (FP) och Susanné Wallner (M) yrkar bifall till initiativärendet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och Christer Siwertssons
m.fl. yrkande och finner landstingsstyrelsens förslag antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Christer Siwertssons initiativärende avslås.

Reservation
Finn Cromberger, Kerstin Weimer och Mats El Kott (samtliga FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Finn Crombergers yrkande och motivation för reservation.
”Jag reserverar mig mot beslutet av tre skäl:
1. Vi tappar ett gyllene tillfälle att pröva att få bilda region i när tid. Dagens beslut
betyder att en region kan bildas först om ett 10-tal år.
2. Regionförbundet var sagt att vara en parantes till 2014 till den nya regionen
skulle bildas 1 januari 2015. Folkpartiet är i princip motståndare till indirekt
valda organ av denna typ. Vi kan inte finna att Regionförbundet är demokratiskt
i den mening vi menar i svensk demokrati.
3. Folkpartiet beslutade redan i april 2011 att arbeta för en direktvald Region
Jämtland snarast. Nu blir det inte så. Därför reserverar jag mig mot beslutet.”

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43 Svar på fråga från Margareta Gladh (M), om olika
regler för läkarbemanning i privat kontra offentlig
vård (LS/1728/2011)
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs eftersom frågeställaren inte är närvarande vid dagens sammanträde.

§ 44 Svar på fråga från Susanne Wallner (M), om hur
säkerställs reservkraften för sjukhuset?
(LS/1801/2011)
Robert Uitto (S) besvarar den av Susanne Wallner (M) ställda och under § 227,
2011-11-15, antecknade frågan och anför följande:
Susanné Wallner frågar:
Hur säkerställs reservkraften för sjukhuset?
Under natten mot den 2 november var sjukhuset utan ström i 27 minuter, efter ett
strömavbrott i Östersund. Händelsen betraktas som allvarlig utifrån att sjukhusets ordinarie reservkraft, som är dieseldriven, inte gick igång. Detta elbortfall orsakades av ett
jordfel utanför sjukhuset och teknisk personal vet ännu inte om det är den speciella typen av elfel som gjort att reservkraften inte fungerat. Ett avbrott som varar i 27 minuter
kan innebära stor fara för våra patienter, och vi som vårdgivare måste kunna garantera
att vi har reservkraft som fungerar. Nu har vi haft en incident där vi får bevis för att
systemet inte klarar alla typer av strömavbrott.Hur går ni i majoriteten, och du Harriet
Jorderud, vidare för att säkerställa denna basala funktion?
Svar
Inom fastighetsdriften har man vidtagit åtgärder så att reservkraften ska gå igång om ett
jordfel skulle uppstå igen. Den lösning som har valts kan i vissa situationer medföra
problem men driftansvarig tjänsteperson har bedömt att dessa eventuella konsekvenser
är av underordnad betydelse jämfört med att säkra kraftförsörjningen på sjukhuset.
Landstingets driftansvarige kommer att träffa företrädare för Attacus Power, Ångpanneföreningen och Jämtkraft, för att diskutera hur reservkraftförsörjningen till sjukhuset i framtiden kan säkerställas utifrån vad som kan hända i elnätet.
Från landstingsstyrelsens majoritet , och opposition, säkerställer vi verksamheten genom
att tillförsäkra oss att landstinget har personal med rätt kompetens för aktuell befattning
och med rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.
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§ 45 Svar på fråga från Kerstin Weimer (FP), om
hantering av över- och underskott i primärvårdens
verksamheter (LS/1789/2011)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Kerstin Weimer (FP) ställda och under § 228,
2011-11-15, antecknade frågan och anför följande:
Kerstin Weimer (FP) frågar:
”I samband med införandet av Hälsoval i Jämtlands läns landsting förändrades villkoren
för överföring av över- och underskott på så sätt att hälsocentraler inom ramen för Hälsoval fick en period av tre år för egen hantering av över- och underskott medan hälsocentraler inom landstingets regi fick behålla en period av ett år.
Därefter beslutade fullmäktige att likställa perioden för egen hantering av över- och underskott till tre år för samtliga hälsocentraler oavsett om de bedriver verksamhet inom
ramen för Hälsoval eller i landstingets regi.
I kontakter med landstingsdrivna hälsocentraler har jag förstått att de idag fortfarande
bara har en period av ett år på sig för att hantera sina över- och underskott. Har beslutet
att samtliga hälsocentraler i vårt län ska ha en period på tre år för hantering av över- och
underskott ännu inte verkställts eller finns andra skäl för att inte samma villkor för budgethantering gäller för alla enheter inom primärvården?”
Svar
Enligt reglerna gäller följande:
Om ett verksamhetsområde ett år redovisar ekonomiskt överskott får området ha det
överskottet tillgodo i modellen för att möta eventuella underskott kommande år. Om ett
verksamhetsområde istället redovisar underskott som inte kan täckas av upparbetat
överskott tidigare år måste området återställa detta underskott inom tre år. Inom primärvården tillämpas samma princip i nästa led även på närvårdsområdesnivå.
Om verksamheten inte känner till detta får vi informera verksamheten ytterligare om
reglerna.

§ 46 Svar på fråga från Kerstin Weimer (FP), om personaloch arbetslivskompetens (LS/1790/2011)
Bengt Bergqvist (S) besvarar den av Kerstin Weimer (FP) ställda och under § 229,
2011-11-15, antecknade frågan och anför följande:
Kerstin Weimer (FP) frågar:
Hur stor är den samlade kompetensen av personer med specifik kompetens i personaloch arbetslivsfrågor i Jämtlands län landsting och hur är denna kompetens organiserad
inom landstingets olika verksamheter?”

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52(63)

Jämtlands läns landsting
Landstingsfullmäktige

Protokoll
2012-02-14--15

Svar
I den nya organisationen kommer Team kompetensförsörjning att vara konsultstödet i
bemannings- och rekryteringsärenden. Inför det nya arbetssättet har teamet utformat en
checklista. Det nya arbetssättet börjar tillämpas denna vecka och innebär att konsulten
går igenom checklistan med rekryterande chef för att dels förvissa sig om att chefen
känner till alla stegen i rekryteringsprocessen och vad man måste ta hänsyn till bland
annat LAS dels överenskomma med chefen i vilka steg som konsulten ska gå in som ett
stöd. Det kan ske både på chefens initiativ men även konsultens. Inom team kompetensförsörjning har samtliga personalkonsulter (7 personer motsvarande 6,1 heltidsbefattningar) en högskole- universitetsutbildning som vilar på beteendevetenskaplig grund
eller har kompletterat med beteendevetenskap. Utbildningen som riktas till detta yrke
har nämligen förändrats genom åren från förvaltningslinjen med PA-inriktning i slutet
av utbildningen till dagens personal- och arbetslivsprogram.

§ 47 Svar på fråga från Mats El Kott (FP), om folkhälsopolicy vår hälsa - länets möjlighet (LS/1806/2011)
Anna Hildebrand (MP) besvarar den av Mats El Kott (FP) ställda och under § 230,
2011-11-15, antecknade frågan och anför följande:
Mats El Kott (FP) frågar:
Vår hälsa – Länets möjlighet är namnet på den folkhälsopolicy som länet i samarbete
har tagit fram. Den går bland annat att få hos det annars tämligen anonyma
regionförbundet. På baksidan av den skrift man får står att underlagsmaterial finns hos
såväl regionförbundet som hos folkhälsocentrum i landstinget. Det förefaller mig finnas
en stor risk får dubbelarbete.
Jag frågar därför hur landstinget undviker att det görs dubbelarbete på folkhälsoområdet
avseende såväl bland anställda som på politisk nivå.
Svar
Folkhälsofrågor spänner över en mängd olika sektorer i samhället. Därför kräver ett
effektivt folkhälsoarbete utvecklade samverkansformer för att använda tillgängliga resurser optimalt. I alla sådana samverkansprocesser finns en uppenbar risk för oönskat
”dubbelarbete”. Länets regionförbund har nyligen bildats varför alla samverkansstrukturer ännu inte fullt ut är på plats. När det gäller folkhälsofrågorna har det utifrån arbetet
med den nya folkhälsopolicyn inletts åtgärder just för att optimera de samlade resurserna och därmed även undvika ”dubbelarbete”. Åtgärder som vidtagits inom folkhälsoområdet är bildande av ett politiskt nätverk liksom ett nätverk bestående av tjänstemän från kommuner, landsting samt från regionförbundet. Ett övergripande syfte med
dessa nätverk är att minska risken för dubbelarbete samt utveckla samverkan mellan de
olika aktörerna.
Än mer konkret pågår ett arbete mellan landstinget och regionförbundet för att teckna
ett samverkansavtal som anger respektive organisations ansvarsområden. För landstingets del, avseende arbetet med folkhälsopolicyn innebär detta ett ansvar för att med utJusterandes sign
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gångspunkt från policyn samt kartläggning & analys av befolkningens hälsa på läns/lokalnivå bistå kommunerna med strategiskt process- och metodstöd.

§ 48 Svar på interpellation från Berit Johansson (C) om
det psykosociala stödet kring den palliativa vården
(LS/77/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Berit Johansson (C) ställda och under § 4 antecknade interpellationen och anför följande:
Berit Johansson frågar:
1. Kan primärvården möter upp dessa behov i samarbete med Storsjögläntan?
2. Sker det samarbeten med andra verksamheter i någon kommun, t.ex. kyrkan i dessa
frågor?
Svar på fråga 1
Samarbetet med Storsjögläntan sker främst i primärvårdens jourverksamhet vid hälsocentralen. I första hand är det kommunens distriktsköterskor som blir involverade.
Dessa patienter har oftast hemsjukvård och är då kommunens ansvar.
Svar på fråga 2
Den samverkan som Landstinget har med kommunen riktar sig uteslutande mot kommunernas hemsjukvård.

§ 49 Svar på interpellation från Mats El Kott (FP) om
friskvård för landstingsanställda (LS/125/2012)
Bengt Bergqvist (S) besvarar den av Mats El Kott (FP) ställda och under § 5 antecknade
interpellationen och anför följande:
Mats El Kott frågar:
1. Vilka direkta åtgärder har landstinget vidtagit eller planerat med anledning av rapporteringen enligt ovan?
2. I vilken utsträckning används friskvårdstimmen? Jag vill ha ett svar med uppdelning
på avdelningar och yrkeskategorier.
3. Varför finns det ingen friskvårdspeng inom landstinget?
Svar på fråga 1
Av § 76 Arbetsmiljö i protokollet 2011-10-19 från det personalpolitiska utskottet framgår att verksamhetsområdena har anställt fler vikarier och att de gör en översyn av bemanning och arbetsbelastning. Innan en neddragning av personal beslutas görs en riskoch konsekvensanalys med handlingsplan. handlingsplanen följs sedan upp. I samband
med årsbokslutet kommer en analys av sjukfrånvaron att göras.
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Svar på fråga 2
I hälso- och arbetsmiljöstrategins bilaga med Friskvårdsregler står att alla medarbetare
själva ska registrera uttaget av friskvårdstid. Registreringen görs i personalsystemet.
Många glömmer dock att registrera sin friskvårdstid i systemet. Ledningsstab personal
kommer därför att gå ut med en manual hur man gör detta och även påminna att man
ska registrera sin friskvård.
Den statistik som går att, utan mer omfattande bearbetning, ta ut från personalsystemet
visar totalt registrerat antal timmar för landstinget fördelat per månad. Statistiken visar
att registrerade uttag av friskvårdstimmar uppgick till i snitt ca 1600 per månad 2010
och ca 1750 per månad 2011. Se bilaga. En finare uppdelning av statistiken går inte att
göra ur systemet utan kräver omfattande manuell bearbetning.
Svar på fråga 3
När hälso- och arbetsmiljöstrategin skulle revideras gick fick till alla chefer inom landstinget en enkät. Det som framkom av enkäten var att man ville ha friskvården kvar men
att styra upp friskvården till fysisk aktivitet i form av tid och inte pengar, gym och andra
aktiviteter. Deltagande i sådana aktiviteter sker genom personalföreningens verksamhet.
Idag har medarbetarna både möjlighet till friskvårdstimme och att nyttja landstingets
träningsanläggning Zefyren eller de olika rabatter som finns via personalföreningen ex
70 kr rabatt per månad på Gold´s Gym.
Enligt skattereglerna kan arbetsgivaren erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde vid motionsanläggningar som ligger skilt från arbetsplatsen.
Alla sporter omfattas inte av skattefriheten. Den anställde kan också själv betala motionsavgiften och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg. Skattefriheten förutsätter att motions- eller friskvårdsförmånen riktar sig till hela personalen. Det
innebär att erbjudandet ska omfatta samtliga anställda oavsett anställningsform, således
även korttidsanställda, vikarier med flera.
För landstinget skulle en friskvårdspeng på 1000 kr per år och anställd innebära kostnad
på ca 4 miljoner. Till detta kommer också kostnaden för administration av friskvårdspengen. Landstinget har valt att stödja personalföreningen i stället för att införa
friskvårdspeng.

§ 50 Svar på interpellation från Susanné Wallner (M) om
landstingets primärvårds central i Hoting
(LS/193/2012)
Ann-Marie Johansson (S) besvarar den av Susanné Wallner (M) ställda och under § 6
antecknade interpellatiuonen och anför följande:
Susanné Wallner frågar:
1. Nya närvården har ca 3000 listade patienter, samtidigt är ca 200 patienter listade på
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landstingets egen primärvårds central. Anser du Harriet Jorderud, att det är försvarbart
för skattebetalarna att försöka konkurrera ut Nya Närvården, med hjälp aven annan privat utförare?
2. Har det skett någon upphandling av Jämtlands läns landsting för att driva verksamheten i den egna primärvårdscentralen I Hoting?
Svar på fråga 1:
Landstingsstyrelsen följer utvecklingen och ser över hur verksamheten på hälsocentralen
ska anpassas till det listningstal som nu råder. Landstingets strävan är att öka antalet
listade patienter vid hälsocentralen.
Svar på fråga 2:
Nej. Landstinget hade redan verksamhet på hälsocentralen när Nya Närvården startade.
Verksamhet i egen regi behöver inte upphandlas. Hälsocentralen tillhör den landstingsdrivna primärvården och drivs enligt hälsoval i Jämtlands län.

§ 51 Svar på interpellation från Finn Cromberger (FP) om
avtalet mellan landstinget och Regionförbundet
Jämtlands län (LS/224/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Finn Cromberger (FP) ställda och under § 7
antecknade interpellationen och anför följande:
Finn Cromberger (FP) frågar:
Det finns alltså ett avtal mellan Regionförbundet och Landstinget som begränsar
Landstingets makt över sina egna medel. Är detta avtal framförhandlat under
Landstingsrådet Harriet Jorderuds och Regionrådet/ Landstingsrådet Robert Uittos
överinseende och vetskap?
Svar på frågan:
Landstinget har tecknat två sorters avtal med Regionförbundet Jämtlands län.
Det ena är överlåtelseavtal som reglerar villkoren för den verksamhet som
överlåtits. Överlåtelseavtal har gjorts både för överförd verksamhet 2011-01-01
och 2012-01-01. Överlåtelseavtalen innehåller precisering av vilken verksamhet
som överförs, vilken personal som överförs och villkoren för personalen, villkoren för övertagande av aktier, inventarier, projekt, arkivhandlingar mm samt
ekonomiskt bidrag för verksamheten första året.
Det andra är samarbetsavtal som reglerar olika typer av samarbetsområden och
villkoren inom resp område.
I inget av dessa avtal regleras någonting om budgetprocessen mellan landstinget och
Regionförbundet Jämtlands län.
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Budgetprocessen regleras i Regionförbundet Jämtlands läns Förbundsordning. I § 16
regelras upprättande av budget. ”Förbundet skall varje år upprätta en budget för nästa
kalenderår inom den ram som medlemmarna enats om (fullmäktigebeslut) och som de
meddelat förbundet före juni månads utgång.”
Det är alltså Förbundsordningens reglering som innebär att landstinget måste genomföra budgetdiskussionerna angående Regionförbundet under 1:a halvåret och meddela
sitt ekonomiska beslut i juni. Det som skedde 2011 var att landstinget fattade beslut om
Landstingsplan och däri bidraget till Regionförbundet i fullmäktige i juni. Men under
hösten kom nya förutsättningar som gjorde att landstinget la besparingskrav på sina
verksamheter, medan budgetförutsättningarna inte kan ändras under hösten mot Regionförbundet.
Om detta ska ändras behöver Regionförbundets Förbundsordning ändras. Den är idag
antagen av landstingsfullmäktige och alla 8 kommunfullmäktigen. En ändring behöver
därför godkännas i alla dessa instanser.
Landstingets möjlighet att hantera detta är att under vårens budgetprocess vara medveten om denna förutsättning när det gäller Regionförbundets del i Landstingsplanen.
Eventuella nya förutsättningar under höstens kan inte verkställas direkt nästa år, men
kan hanteras i nästkommande vårs budgetdiskussion – dvs det innebär en ett-årig eftersläpning på det som beslutas under hösten.

§ 52 Svar på interpellation från Finn Cromberger (FP) om
att minimera de så kallade "stafetterna"
(LS/223/2012)
Bengt Bergqvist (S) besvarar den av Finn Cromberger (FP) ställda och under § 8
antecknade interpellationen och anför följande:
Finn Cromberger (FP) frågar:
Jag skulle vilja se statistik, siffror och grafer på hur det i verkligheten ser ut de senaste
5-6 åren, både i antal stafetter och kostnaderna för dem. De lär vara dubbelt så dyra som
fast anställd personal, över 30 000 kr i veckan lär en stafettdoktor kunna tjäna. Är det
sant? Jag vill se svart på vitt det ungefärliga pris vårt landsting betalar för en veckas stafettdoktor samt vad den vanlige doktorn som stafetten ersätter kostar. Har vi koll på hur
vår egen personal är, hur många förvandlar sig till stafettdoktor på ledig tid och hur kan
vi i så fall stoppa det? Måste vi ge kompensationsledighet istället for lön? Kan vi skriva
in i anställningskontraktet en klausul om att ledig tid skall vara tid for återhämtning och
inte till inkomstförstärkning? Hur mycket kostade stafetterna i fjol
jämfort med budget? På vad sätt och hur arbetar man inom Jämtlands läns landsting för
att minimera i första hand stafettläkeriet? Hur agerar den politiska majoriteten som styrt
detta landsting i över 80 år varav merparten av tiden med en socialdemokratisk regering?
Kan vi stoppa stafetterna som många av oss anser etiskt/moraliskt tveksamma?
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Svar på frågorna:
Svar på frågorna om antal inhyrda läkare och kostnader för dessa, se nedanstående
sammanställning. Det finns ingen uppföljning på antalet inhyrda läkare däremot antal
timmar som JLL avropar.
År
Tim
Tkr

2006
54 024
39 772,7

2007
33 090
31 816,2

2008
39 381
48 355,6

2009
29 394
35 512,2

2010
26 297
33 236,9

2011
39 333
47 661,6

Man kan räkna med att en inhyrd läkare kostar i princip det dubbla mot egen anställd
läkare. Det finns dock inget jämförelsemått på kostnad i förhållande till t ex produktion
vad gäller inhyrd läkare jämfört med egen anställd personal.
.
Hur mycket en inhyrd läkare får i lön från det bolag som har anställt henne/honom kan
inte vi besvara. Däremot vad JLL betalar per vecka till de bolag som levererar efterfrågad kompetens. Utifrån de ramavtal som JLL tecknat med ett antal bolag så ligger
veckopriset mellan 36 470 kr och 50 000 kr för en specialistläkare och för en legitimerad
läkare mellan 30 400 kr och 36 900 kr. Priserna varierar beroende på bolag och den
specialitet som efterfrågas. Enligt upphandlingsreglerna så ska landstinget anlita det
företag som lämnar lägsta pris. I priset ingår lön, arbetsgivaravgifter, kostnader för resa
och logi samt bolagets egna kostnader.
JLL har regler om bisyssla som säger att arbetsgivaren kan förbjuda medarbetare att inneha bisyssla. Att arbeta i ett bemanningsföretag är ett exempel på arbetshindrande
bisyssla. Frågor till medarbetare om bisyssla ska tas upp vid rekryteringstillfället och i de
årliga medarbetarsamtalen. Det är centrumchef som beslutar om bisyssla.
Som arbetsgivare skriver JLL inte in i anställningsavtalet vad medarbetarna får och
inte får göra på sin fritid. Däremot ska JLL som arbetsgivare reagera när inte medarbetare sköter sina arbetsåligganden eller gör något på fritiden som går emot kärnförpliktelserna i avtalet.. Ett första steg är att närmaste chef har ett samtal med berörd medarbetare. .
Ett bemanningsföretag kan inte anvisa läkare till JLL som under de senaste sex månaderna varit anställd i JLL.
Det pågår en rad insatser för att klara försörjningen på kort och lång sikt.. Insatser på
kort sikt är framförallt det kontinuerliga marknadsförings- och rekryteringsarbetet både
nationellt och internationellt. På längre sikt är det insatser som t ex utbildning av AT-,
ST-läkare och studenter från regionaliserad läkarutbildning samt marknadsföring till
unga som ännu inte valt utbildning. Samverkan i norra regionen för att bl a klara av att
utbilda ST-läkare, samverkan på nationell nivå kring solidarisk nationell läkarförsörjning
är ytterligare exempel på insatser.
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§ 53 Fullmäktigefråga från Finn Cromberger (FP), om
"vårt" eller rättare sagt landstingspensionärernas
vindkraftverk (LS/226/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Finn Cromberger (FP) ställda och under § 9 antecknade frågan och anför följande:
Finn Cromberger frågar:
Landstingsfullmäktige har 2010 eller 2011 fattat beslut om att av pensionsmedel, ca. 50
miljoner kronor, förvärva 1, 2 eller 3 vindkraftverk någonstans i Sverige, förhoppningsvis i länet. Vad har hänt till dags dato?
Svar på frågan:
Beslut om att investera i vindkraft togs på fullmäktigen i juni 2010. Fastighets-avdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen och upphandlingsavdelningen arbetat
fram ett förfrågningsunderlag enligt LOU som skickades ut till marknaden i maj 2011.
Trots ett mycket stort intresse av inbjudan från marknaden inkom inga anbud.
Efter kontakter med marknaden varför inga anbud lämnades, samt deltagande på ett
seminarium om upphandling av vindkraft enligt LOU hösten 2011 har ett nytt förfrågningsunderlag utarbetats. Inbjudan att lämna anbud skickades ut oktober 2011 och ett
antal intressenter som uppfyller grundläggande krav för att få lämna anbud har anmält
sig. En ny anbudsförfrågan skickades ut 2012-01-23 med sista anbudsdag
2012-03-12.

§ 54 Fullmäktigefråga från Gunnar Geijer (C) om FAR Fysisk aktivitet på recept (LS/239/2012)
Ann-Marie Johansson (S) besvarar den av Gunnar Geijer (C) ställda och under § 10
antecknade frågan och anför följande:
Gunnar Geijer frågar:
1. Vilken effekt har detta haft i länet?
2. Vem tar hand om dem som får en FAR?
3. Bygger det på eget initiativ som patient eller får de stöd och hjälp från vården?
Förskrivningen av fysisk aktivitet på recept FaR® har varit följande:
2009
380 st.
2010
1496 st.
2011
1305 st.
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Svar på fråga 1
Under 2011 gjordes en studie kring FaR. Alla patienter i Östersunds kommun utom de i
Lit, som någon gång under 2010 fått ett FaR ,336 stycken, tillfrågades att delta i studien.
106 personer svarade ja till att ingå i studien och av dessa svarade 94 personer(89%) på
en enkät. Resultaten visade bland annat att 66% följde sin ordination på fysisk aktivitet
eller var fysiskt aktiv i större utsträckning än ordinationen. 70% hade ökat sin aktivitetsnivå. 30% av de som ingick i studien hade fått uppföljning på sitt recept av hälso- och
sjukvården. En försiktig analys avseende bortfallet, det vill säga de 230 personer som
valde att inte delta, är att de utgörs av personer som i mindre grad utvecklat sin fysiska
aktivitetsnivå än de som valde att ingå i studien.
Svar på fråga 2
Patienten kan få ordination på egen aktivitet som t ex promenader eller skidåkning som
patienten genomför på egen hand. Patienten kan även bli ordinerad ”aktivitet hos aktör”
som innebär till exempel att gå på gruppträningspass hos någon av de idrottsföreningar,
pensionärsföreningar, patientföreningar och liknande som finns runt om i länet. Mer än
hälften av recepten förskrivs till egen aktivitet .
Svar på fråga 3
Med utgångspunkt från FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) finns vetenskapligt stöd för att erbjuda FaR® som ett behandlingsalternativ.
FYSS behandlar över 30 olika sjukdomstillstånd samt ett antal andra tillstånd där fysisk
aktivitet är positivt. Av bland annat den ovan beskrivna studien kan vi konstatera att ett
förbättringsområde är hur väl patienterna som fått ett FaR följs upp. Detta har kompletterats genom de nya strukturerna för sjukdomsförebyggande arbetet i primärvården.

§ 55 Fullmäktigefråga från Anna Gundersson (S) om
metod som minskar självmord bland unga
(LS/260/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Anna Gunderson (S) ställda och under § 11
antecknade frågan och anför följande:
På P4 Radion Stockholm den 19 januari kunde man höra ett intressant reportage om en
metod heter DBT, dialektisk beteendeterapi. ”DBT är mer effektiv för att minska självmordsförsök och självskadebeteende än traditionell psykiatrisk vård inom öppenvården,
skriver barn- och ungdomspsykiatrin vid Stockholms läns landsting i en ny rapport
minskar självmorden bland unga”.
Anna Gunderson frågar:
Jag undrar om vi i psykiatrin i vårt landsting använder metoden och om man gör det,
kan man då se något resultat?
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Svar
DBT (dialektisk beteendeterapi) är en behandlingsmetod som funnits inom Område
psykiatri sedan 1 år tillbaka. Studier har visat att behandlingen minskar självmordsförsök
och självskadebeteende samt ökar funktionsnivån i vardagen. Det finns också studier
som visar att behovet av slutenvård minskar. Det är en efterfrågad behandlingsform.
För Jämtlands läns landstingsverksamhet är det för tidigt att säga något om resultaten.
DBT verksamheten bedriva av ett team. I nuläget består teamet av sex personer som
arbetar deltid med DBT vilket innebär att vi totalt är 250% heltidstjänst (5 x 40 % + 1 x
50 %). Under 2011 togs 32 remisser emot.
DBT-behandling består av individuell behandling och färdighetsträning i grupp. Den
första gruppen startade upp i april 2011. I november startade en andra grupp. Målet är
att ha två grupper igång vilket innebär att det finns utrymme för 16 patienter i pågående
behandlingsfas.
Av de 32 remisserna har hittills 12 kunnat erbjudas ”full behandling”, det vill säga både
individualterapi och färdighetsträning i grupp. Fem av de inkommande patienterna har
bedömts som ej lämpliga för DBT. Sex patienter har tackat nej eller hoppat av efter påbörjad orienteringsfas. Två patienter har bedömts som lämpliga men ännu inte påbörjat
behandling. Sju patienter är i nuläget i bedömnings/orienteringsfas.

§ 56 Beredningen för vård och rehabilitering: Fyllnadsval
av ledamot för tiden tom 2014-12-31 för Peter
Bergman (S) som avsagt sig uppdraget.
Ledamot:
Björn Karlsson (S)

§ 57 Ungdomsrådet: Fyllnadsval av ledamot för tiden tom
2014-12-31 för Stefan Wikén (S) som avsagt sig
uppdraget.
Ledamot:
Lena Bäckelin (S)
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§ 58 Bostadsrättsföreningarna Torvalla Centrum och
Lugnviks centrum: Fyllnadsval av ombud för tiden
tom 2014-12-31 för Stefan Wikén (S) som avsagt sig
uppdraget.
Ombud:
Thomas Hägg (S)

§ 59 Landstingsstyrelsen: Fyllnadsval av ledamot för tiden
tom 2014-12-31 för Stefan Wikén (S) som avsagt sig
uppdraget.
Ledamot:
Thomas Hägg (S)

§ 60 Bostadsrättsföreningen Åkerärtan: Fyllnadsval av
ombud för tiden tom 2014-12-31 för Stefan Wikén
(S) som avsagt sig uppdraget.
Ombud:
Thomas Hägg (S)

§ 61 Regionförbundet Jämtlans län: Fyllnadsval av
ersättare för tiden tom 2014-12-31 för Stefan Wikén
(S) som avsagt sig uppdraget.
Ersättare:
Lena Bäckelin (S)

§ 62 Upphandlingsnämnd sjukvårdsprodukter: Fyllnadsval
av ledamot varav ordförande för tiden tom 2014-1231 för Stefan Wikén (S) som avsagt sig uppdraget.
Ledamot, ordförande:
Bengt Bergqvist (S)
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§ 63 Landstingsbostäder i Jämtland AB: Fyllnadsval av
ombud för tiden tom 2014-12-31 för Stefan Wikén
(S) som avsagt sig uppdraget.
Ombud:
Thomas Hägg (S)

§ 64 Beredningen för vård och rehabilitering: Fyllnadsval
av ersättare för tiden tom 2014-12-31 för Mona
Nilsson (S) som avsagt sig uppdraget.
Ersättare:
Alvi Berglund (S)

§ 65 Beredningen för vård och rehabilitering: Fyllnadsval
av ersättare för tiden tom 2014-12-31 för Veronica
Eklund (M) som avsagt sig uppdraget.
Ersättare:
Elisabeth Svensson (M)

§ 66 Ungdomsrådet: Fyllnadsval av ledamot för tiden tom
2014-12-31 för Mathias Hedenborg (M) som avsagt
sig uppdraget.
Ledamot:
Joel Nordkvist (M)
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