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

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

§ 69 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde
Anmäls att fullmäktiges ordförande den 10 april 2012 har utfärdat kungörelse i enlighet
med arbetsordningen för landstingsfullmäktige.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Till protokollet antecknas att kungörelsen skett i laga ordning.

§ 70 Interpellation från Mats El Kott (FP) om ENP m.m.
(LS/492/2012)
Ärendebeskrivning
Mats El Kott (FP) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
” Enheten för neuropsykiatri, ENP, utreder misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos vuxna. Till ENP krävs remiss från läkare inom primärvården eller inom
psykiatrin. För några år sedan var väntetiden från remiss till utredning endast en månad
medan den nu lär vara cirka tre år. Jag känner till att ENP har tagit bort den lagstridiga
åldersgränsen för att få en utredning. Vad jag förstår är detta dock inte anledningen till
den kraftigt förlängda väntetiden. Jag vill därför få veta vad anledningen/arna till den
långa väntetiden är samt vad landstinget gör för att korta tiden.
Vad jag förstår medför den långa väntetiden för utredning stora hälsorisker för enskilda
patienter. Jag vill veta vad landstinget gör för att minska och helst eliminera dessa risker.
Om jag uppfattat saken rätt så använder ENP nu stafettläkare för läkarbemanningen
trots att den tidigare läkaren finns kvar inom landstinget i fullt arbete. Med tanke på det
övergripande målet att minska anlitandet av stafettläkare så undrar jag hur det målet
uppnås här.
För några år sedan byttes chef för psykiatrin i samband med att Håkan Gadd förordnades. Den tidigare chefen hade en tillsvidareanställning i botten men i stället för att återgå
till denna så köptes läkaren ut av landstinget. Samma läkare används nu på konsultbasis
för utredningar. Jag undrar om detta är ett exempel på bra hushållning av landstingets
medel.”
Justerandes sign
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 71 Interpellation från Finn Cromberger (FP) om Nytt
sjukhus (LS/530/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
” Vi som några mandatperioder varit engagerade i landstingspolitiken vet att planerandet
och byggande av ett nytt länssjukhus har diskuterats under en följd av år.
Diskussionerna har aldrig varit intensiva eller engagerade utan man har lugnt konstaterat
att vårt sjukhus som är en 1970-talsskapelse på sikt måste "stryka på foten" till förmån
för ett nybygge. Platsen för nybygget är fortfarande okänt. Varför måste vi då bygga ett
nytt sjukhus. Kan vi inte modernisera nuvarande byggnader till ett modernt sjukhus. Jag
vet inte svaret på en sådan fråga men tror att vi måste bygga nytt. Jag tycker vi kan börja
där, alltså att konstatera om nuvarande sjukhusbyggnader är acceptabla och
ombyggnadsbara för framtidens sjukhus. Eller inte. Om det är klart konstaterat att det är
omöjligt att bygga om befintligt sjukhus måste vi bestämma plats för vårt framtida nya
sjukhus. Sen kan själva planeringsprocessen påbörjas och sist kommer själva byggandet.
Otvivelaktigt är det så att något av detta måste hända snart om ett nytt sjukhus skall stå
färdigt inom en 15-årsperiod.
I vår landstingsplan under GOD EKONOMI finns som "aktivitet för år 2012"
Planeringsarbetet för framtida sjukhus genomfors vad gäller utredning av
placering på befintlig eller andra möjliga markområden.
Även om vi bara nått april månad bör detta uppdrag ha gett någon form av avtryck i
våra verksamheter. En arbetande arbetsgrupp bör ha etablerats och påbörjat sitt arbete,
förmodligen tillsammans med "beredningen för demokrati och folkhälsa" som är den
beredning denna långsiktiga fråga handlar om. Vad händer i sjukhusfrågan? Nybyggnad
eller inte?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 72 Interpellation från Susanné Wallner (M) om att
statistik tyder på att mottagningsbesöken halveras
på fredagar (LS/580/2012)
Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
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” Efter att jag tagit del av besöksstatistiken på vårt länssjukhus, kan jag konstatera att
besöken
mer än halveras på fredagar. Mot bakgrund av detta undrar jag följande:
1. Vad tänker ni göra åt det faktum att mottagningsbesöken halvers på fredagar?
2. Är det utifrån ovanstående rimligt att ha full bemanning på fredagar?
3. Mot bakgrund av denna statistik, är det nu inte hög tid att schemalägga läkarna?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 73 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om
ambussens skick och framtid (LS/565/2012)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse:
”Enligt uppgifter vi har från personal som arbetar i och omkring landstingets ambuss
har vi fått information om att den nu börjar blir till åren och att det finns en oro bland
samma personal om att den snart har tjänat ut. Ambussen har fram till nu fungerat bra
men har snart gått över 90.000 mil.
Mina frågor:
Hur är skicket på ambussen?
Hur länge räknar man med att ambussen kommer att kunna fungera innan det är dags
för pensionering?
Har det avsatts medel/pengar för att klara den investering som en ny ambuss kräver?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 74 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M), om
ett beslutat personalärende (LS/595/2012)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har ställt en fullmäktigefråga med följande lydelse:
”En anställd journalist vid ledningsstab kommunikation i Jämtlands läns landsting, har
under några månader hösten 20 Il varit tjänstledig för att arbeta som politisk sekreterare
hos moderaterna i Jämtlands läns landsting. I januari 2012 återgick dock journalisten till
sin ordinarie tjänst vid ledningsstab kommunikation inom landstinget. Enligt uppgift
som kommit oss moderater till del, så har journalisten på uppmaning av
landstingsstyrelsens ordförande Harriet Jorderud, (S) nu satts i så kallad karantän under
ett antal månader och under den tiden tillåts inte journalisten bevaka och skriva
pressinformationer efter exempelvis en landstingsstyrelse. Det kan i och för sig vara
Justerandes sign
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lämpligt att som tjänsteman i landstinget, efter ett uppdrag för något politiskt parti i
samma landsting, avstå från politiska kommentarer i sin tjänsteutövning och detta
under någon eller några månader. Det besvärliga med detta beslut är således inte
karantänen i sig, utan inblandningen från landstingsstyrelsens ordförande Harriet
Jorderud. I regeringen skulle ett sådant förfarande kunnat klassas som ministerstyre. I
landstinget har vi ingen sådan klassifikation, dock måste det ändå ses som mycket
anmärkningsvärt och högst olämpligt, när landstingsstyrelsens ordförande blandar sig i
tjänstemannauppgifter och rena personaladministrativa åtgärder, som i första hand ska
skötas av journalistens närmaste chef.
Fråga:
l A: Litade inte du Harriet Jorderud på journalistens närmaste chef och hennes omdöme,
när du blandade dig i detta personalärende?
l B: Om någon annan tjänsteman inom landstinget på något sätt tillkännager vilket
politiskt parti han eller hon sympatiserar med och detta inte är Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, alltså de partier som utgör landstingets politiska
majoritet. Går du då också in i dessa personalärenden med synpunkter på hur deras
arbetsuppgifter ska utformas?
1 C: Finns det åsiktsregistrering i Jämtlands läns landsting, eller har vi åsiktsfrihet helt
enligt svensk grundlag också i vårt landsting?.”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 75 Fullmäktigefråga från Finn Cromberger (FP), om
familjeboende för svart sjuka barn vid NUS i Umeå
(LS/612/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har ställt en fråga med följande lydelse:
” I ett gripande reportage i länspressen häromdagen kunde vi läsa om en ung flickas
kamp mot den dödliga sjukdom hon drabbats av. Vi fick del av hela familjens
livssituation i Umeå på NUS som man vistades en hel del i. Miljön upplevs torftig och
steril och det finns inte plats för hela familjen och därmed inte en chans att ha ett
"vanligt" familjeliv inte ens under helgerna. Det behövs ett hus intill kliniken av mer
familjekaraktär där familjer med sjuka barn kan bo under mer hemlika förhållanden.
Om detta motionerade jag redan 2005 men beskedet från socialdemokratin blev då
negativt. Frågan är återigen aktuell då Folkpartiet i Västerbotten motionerat om att
försöka etablera ett Ronald McDonald barn hus i Umeå liknande de som finns på 5
andra universitetssjukhus i Sverige. Dom är väldigt uppskattade och har väsentligt höjt
livskvaliteten för alla drabbade.
1. Mina frågor är om Landstingsrådet är enig med mig att situationen för allvarligt sjuka
barn och deras familjer vid NUS i Umeå inte är tillfredsställande ur livskvalitetperspektiv
allrahelst om behandlingstiden blir utsträck över tiden.
Justerandes sign
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2. Är Landstingsrådet enig med mig att byggande av ett familjehus typ Ronald
McDonald barnhus på NUS området i Umeå skulle vara till fördel för de barn och
familjer från vårt län som drabbats av någon allvarlig och hemsk sjukdom som kräver
långvarig behandling där.
3. Kan Landstingsrådet stötta Barncancerföreningen Norra som arbetar för en
etablering av ett barnhus typ Ronald McDonald barnhus kostnadsberäknat till ca 38
miljoner kronor i Umeå.
4. Kan landstingsrådet bejaka att ett Ronald McDonald Barnhus etableras inom NUS
området i Umeå.”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 76 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om
försäljningsställen för årskort senior hos länstrafiken
(LS/617/2012)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har ställt en fråga med följande lydelse:
”Länstrafiken annonserar bland annat i Östersunds-Posten om var pensionärer kan
köpa sina årskort "Årskort Senior" for de som är över 65 år. Förutom Bussterminalen i
Östersund och www.1tr.se.så nämns det i annonsen att kortet kan köpas via "din PROförening". Med tanke på att det finns ett antal andra pensionärsföreningar som samlar
äldre vill jag ställa följande frågor:
Vad är det som ligger bakom att endast PRO är representerade som försäljningsställe
bland pensionärsföreningarna?
Finns det möjlighet för andra pensionärsföreningar att fungera som försäljningsställe?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får inte ställas.

§ 77 Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslag från Anette Bornhov, om installation av lustgasdestruktionsanläggning på förlossningen Östersunds sjukhus (LS/526/2012) fördelas till
landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober 2012.
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2. Motion till ungdomstinget Bättre hjälp till sjuka ungdomar (LS/618/2012) som
diskuterades gemensamt med ungdomstinget den 15 februari fördelas till
landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober 2012.
3. Motion från Bernt Söderman (C), om systematisk och utvecklad medborgardialog
(LS/325/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober 2012.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar att motionen fördelas till beredningen för demokrati och
folkhälsa.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande och fullmäktiges
presidiums förslag och finner Harriet Jorderuds yrkande antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motion från Bernt Söderman (C), om systematisk och utvecklad medborgardialog
(LS/325/2012) fördelas till beredningen för demokrati och folkhälsa och besvaras
senast oktober 2012.
4. Motion från Susanne Wallner (M) om möjligheten för förtroendevalda att utnyttja elegitimation samt mallar (LS/1630/2011). Fullmäktiges presidium begär uppskov med
motionen och att ärendet behandlas i fullmäktige i juni 2012.
5. Motion från Mats El Kott (FP) och Lise Hjemgaard-Svensson (M) om friskvårdspeng
(LS/497/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober 2012.
6. Motion från Lena Bäckelin, Anna Gundersson och Monica Hallqvist (S) om
kulturaktiviteter som komplement i behandling (LS/1621/2011). Landstingsstyrelsen
har begärt uppskov med motionen och att ärendet behandlas senast i oktober 2012 i
fullmäktige.
7. Motion från Finn Cromberger (FP) om inrättande av ungdomsavtal i landstinget med
syfte att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden (LS/531/2012) fördelas till
landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober 2012.
8. En särskild beredning tillsätts för att se över den politiska organisationen inför
kommande mandatperiod. Beredningen föreslås bestå av en ledamot från varje parti i
landstingsfullmäktige samt fullmäktiges presidium. Beredningen ska lämna förslag på
politisk organisation till fullmäktige senast november 2013. Förslaget överlämnas till
landstingsstyrelsen som i samråd med fullmäktiges presidium ska föreslå detaljerade
direktiv och resurser för beredningen. Förslag till direktiv ska behandlas av fullmäktige i
juni 2012 (LS/620/2012).

Justerandes sign
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Yrkande
Anna Hildebrand (MP) yrkar att orden ”inför kommande mandatperiod” i första
meningen stryks.
Thomas Andersson (C), Anna Gundersson (S), Bengt Bergqvist (S), Alf Lundin
(MP), Finn Cromberger (FP) och Owen Laws (MP) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag och Anna
Hildebrands (MP) yrkande och finner fullmäktiges presidiums förslag antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller fullmäktiges presidiums förslag röstar ”ja”.
Den som bifaller Anna Hildebrands yrkande röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 43 ja-röster, 8 nej-röster, 2 ledamöter som avstår från att rösta och 2
frånvarande bifalls fullmäktiges presidiums förslag (se bifogad voteringsprotokoll).
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

En särskild beredning tillsätts för att se över den politiska organisationen inför
kommande mandatperiod. Beredningen föreslås bestå av en ledamot från varje parti i
landstingsfullmäktige samt fullmäktiges presidium. Beredningen ska lämna förslag på
politisk organisation till fullmäktige senast november 2013. Förslaget överlämnas till
landstingsstyrelsen som i samråd med fullmäktiges presidium ska föreslå detaljerade
direktiv och resurser för beredningen. Förslag till direktiv ska behandlas av
fullmäktige i juni 2012 (LS 620/2012).

Reservation
Anna Hildebrand, Owen Laws, Alf Lundin och Bodil Sihm (samtliga MP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Anna Hildebrands yrkande och anför följande:
”Vi anser att den politiska organisationen bör kunna göras effektivare och mer
ändamålsenlig redan under innevarande mandatperiod.”
9. Motion från ungdomstinget 2012 om Fler drop-in tider på Ungdomsmottagningen
(LS/563/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast juni 2012.
10. Motion från Ungdomstinget 2012 om Tandvård (LS/564/2012) fördelas till
landstingsstyrelsen och besvaras senast juni 2012.

Justerandes sign
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11. Motion från Monica Hallqvist (S) och Mikael Abramsson (S) om samverkan för att
säkerställa barn- och ungas hälsa (LS/600/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och
besvaras senast oktober 2012.
12. Motion från Thomas Andersson (C) om utlysa en tävling i länet om smartaste ”app”
för vårdfrågor – App rå på (LS/613/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras
senast oktober 2012.
13. Motion från Sergio Diaz (V) om att ge Ungdomsrådet direkt insyn i
landstingsfullmäktige (LS/645/2012) fördelas till landstingsfullmäktiges presidium och
besvaras senast oktober 2012.

§ 78 Fullmäktigepresidiets rapport
Ordföranden informerar om att fullmäktiges presidium vill förbättra debattklimatet i
landstingsfullmäktige och komma att arbeta med denna fråga.
Sandra Hedman presenterar uppföljning av Ungdomstinget 2012.

§ 79 Landstingsstyrelsens rapport
Harriet Jorderud informerar om följande punkter:
- Årsbokslut 2011
- Resultat ekonomi februari 2012
- Handlingsplaner från de nya centrumen
- Landstingsplanarbete 2013
Personalchef Björn Ahlnäs presenterar personalbokslut 2011.
Robert Uitto informerar om aktuellt inom Regionförbundet.

§ 80 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 juni.

Landstingets revisorer
Mona Nyberg informerar om att följande två granskningar är genomförda och att
revisorerna återkommer till fullmäktige efter svar från landstingsstyrelsen:
Granskning av resor
Granskning av läkemedel
Justerandes sign
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Patientnämnden
Rune Berglund informerar om patientnämndens besök hos hälsocentralerna och
kommunerna i länet där patientsäkerhet diskuterades.
Rune Berglund informerar om ett växande problem att allt fler apotek numera inte lagra
receptbelagda läkemedel i tillräckligt stor utsträckning. Detta kan i första hand betraktas
som en statlig angelegenhet men det kan även innebära ökade kostnader för landstinget.
Patientnämnden befarar att patientsäkerheten kan påverkas av denna utveckling och vill
därför uppmana alla ledamöter att bevaka frågan.

§ 81 Allmänhetens frågestund
Robert Uitto (S) besvarar en fråga från Åke Durre om avgift på uteblivna besök.

§ 82 Landstingsfullmäktiges frågestund
Harriet Jorderud (S) besvarar frågor från Thomas Andersson (C) om Barn- och
ungdomspsykiatrins gamla lokaler, från Mats El Kott (FP) om sjukskrivingstal, från
Cathrine Blomqvist (S) om antibiotikaanvändning inom landstinget och från Bodil Sihm
(MP) om en ny lokal prioriteringskonferens.

§ 83 Årsredovisning/årsbokslut 2011 (LS/506/2011)
Ärendebeskrivning
Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen
för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom
annan juridisk person.
Landstinget redovisar ett ekonomiskt resultat för året på -118,2 miljoner kronor. Omvärderad pensionsskuld, lägre utdelning från riktade statliga bidrag än beräknat samt
ökade kostnader inom hälso- och sjukvården samt Länstrafiken har bidragit till årets
underskott.
Budgeten för året baserades på lågt uppräknade skatteintäkter och en förväntan att verksamheten skulle kunna sänka sina kostnader med stöd av det omställningsarbete som
landstinget bedrivit sedan år 2008. Den förväntan kunde verksamheten inte infria i tillräcklig utsträckning och verksamheten gick därmed med underskott.
Verksamhetens nettokostnader, dvs. summan av verksamhetens intäkter, kostnader och
avskrivningar, ökade under året med 4,9 % eller 146,1 miljoner kronor. Jämfört med år
Justerandes sign
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2010, då nettokostnaderna endast ökade med 0,1 %, är det en kraftig ökning. Skatter
och generella statsbidrag ökade under motsvarande period med 1,5 % eller 47 miljoner
kronor.
I juni reviderade Landstingsfullmäktige kravet på ekonomiskt utfall i samband med att
Verksamhetsområde medicin fick 6 miljoner kronor i tilläggsanslag. I relation till den
reviderade budgeten, 3 miljoner kronor, innebär det ekonomiska utfallet en negativ avvikelse med 121,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror till 58,7 miljoner kronor på försämrat resultat i verksamheten och 85,4 miljoner kronor på försämrat finansnetto (varav
79,7 miljoner avser reviderad pensionsskuldsberäkning). Skatter och generella statsbidrag blev 22,8 miljoner bättre än budgeterat.
Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de
närmast följande tre åren. I resultat enligt balanskravet får inte reavinster vid försäljning
av anläggningstillgångar tillgodoräknas, däremot ska reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar räknas in.
Landstinget har enligt balanskravet att återställa -72,2 miljoner kronor från år 2008 och 28,2 miljoner kronor från år 2009. År 2010 redovisades ett resultat enligt balanskravet på
63,7 miljoner kronor. Justerat resultat enligt balanskravet blev för år 2011 -21,4 miljoner
kronor. Detta innebär att planen för återställande av 2008 och 2009 års underskott inte
höll. 8,5 miljoner från 2008 års underskott kunde inte återställas under treårsperioden.
Totalt har Jämtlands läns landsting nu att återställa 58,1 miljoner kronor varav lägst 36,7
miljoner kronor under år 2012.
Resultatet för den sammanställda redovisningen ”Koncernen” uppgår till -116,2 miljoner kronor. I Landstingets sammanställda redovisning år 2011 ingår Landstingsbostäder
i Jämtland AB, Länstrafiken i Jämtland AB och Stiftelsen Jamtli.
Landstingsplanen anger att graden av måluppfyllnad ska vara avgörande för hur överoch underskott ska hanteras, det vill säga om verksamhetsområdena ska få behålla överskott eller ta med sig underskott till nästa år. Beslut om att överföra underskott eller
överskott till nästkommande år fattas av landstingsfullmäktige på förslag av landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2011 för Jämtlands läns landsting
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Årsredovisningar för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens regionförbund,
Norrlands nätverk för musikteater och dans och Gemensam nämnd för närvård i Frostviken.
Förslag till över/underskottshantering för landstingets verksamhetsområden.

Landstingsdirektörens förslag
1. Årsredovisningen 2011 överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
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2. Årsredovisningarna 2011 för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens
regionförbund, Norrlands nätverk för musikteater och dans, Gemensam nämnd
för närvård i Frostviken, Samordningsförbundet i Jämtlands län överlämnas till
landstingsfullmäktige.
3. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2011 godkänns.
2. Över- och underskottshantering för verksamhetsområdena godkänns.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att formuleringen under punkt 3.1 ändras till ”Årsredovisningen för 2011 överlämnas till landstingsfullmäktige”.

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

Årsredovisningen 2011 överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
1. Årsredovisningarna 2011 för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens
regionförbund, Norrlands nätverk för musikteater och dans, Gemensam
nämnd för närvård i Frostviken, Samordningsförbundet i Jämtlands län överlämnas till landstingsfullmäktige.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2011 godkänns.
2. Över- och underskottshantering för verksamhetsområdena godkänns.
----

Yrkanden
Hans Lundqvist (S) yrkar att behandling av årsredovisning bordläggs med anledning av
att landstingets revisorer har riktat anmärkning mot landstingsstyrelsen i
revisionsberättelsen.

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

Ärendet bordläggs med anledning av att landstingets revisorer har riktat anmärkning
mot landstingsstyrelsen i revisionsberättelsen.

Justerandes sign
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Ansvarsprövning
Landstingsstyrelsen

Yrkande
Hans Lundqvist (S) yrkar att frågan om ansvarsvarsfrihet för landstingsstyrelsen skjuts
upp till fullmäktiges sammanträde i juni i avvaktan på landstingsstyrelsens svar över
anmärkning som landstingets revisorer i revisionsberättelsen för Jämtlands läns
landsting år 2011 har riktat mot landstingsstyrelsen för bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll. Fullmäktiges presidium har bett landstingsstyrelsen om
förklaring över den anmärkning som landstingets revisorer har riktat mot
landstingsstyrelsen.

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

Beslut om ansvarsfrihet för landstingsstyrelsens skjuts upp till fullmäktiges sammanträde
i juni i avvaktan på landstingsstyrelsens svar över anmärkning som landstingets revisorer
i revisionsberättelsen för Jämtlands läns landsting år 2011 har riktat mot
landstingsstyrelsen för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Regionförbundet Jämtlands län
Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse har inte överlämnats till landstinget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Beslut om ansvarsfrihet skjuts upp till fullmäktiges sammanträde den 19-20 juni 2012.

Patientnämnden
Årsberättelsen föredras av nämndens ordförande Rune Berglund.
Revisorernas ordförande Mona Nyberg föredrar revisionsberättelsen.
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för nämnden.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Patientnämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter
Årsberättelsen föredras av nämndens ordförande Bengt Bergqvist.
Revisorernas ordförande Mona Nyberg föredrar revisionsberättelsen.
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för nämnden.
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken
Årsberättelsen föredras av nämndens ordförande Bengt Bergqvist.
Revisorernas ordförande Mona Nyberg föredrar revisionsberättelsen.
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för nämnden.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

Beredningen för Vård och rehabilitering
Beredningen för demokrati och folkhälsa
Årsbokslut 2011 för beredningarna har inte funnits med i handlingarna.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Behandling av frågan om ansvarsfrihet skjuts upp till fullmäktiges sammanträde den 1920 juni 2012.

Landstingets revisorer
Årsberättelsen föredras av revisorernas ordförande Mona Nyberg.
Ordföranden ställer proposition på frågan om revisorernas verksamhetsberättelse
godkänns.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Landstingets revisorer beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Landstingsbostäder i Jämtland AB
Förvaltningsberättelsen föredras av företagets styrelseordförande Bengt Bergqvist.
Revisorernas ordförande Mona Nyberg föredrar granskningsrapporten och
revisionsberättelsen.
Ordföranden ställer proposition på förslag om direktiv i ansvarsfrågan till landstingets
ombud vid bolagsstämman
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Landstingets ombud vid bolagsstämman i bolaget bemyndigas att rösta för att styrelsen i
bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(53)

Jämtlands läns landsting
Landstingsfullmäktige

Protokoll
2012-04-17--18

Länstrafiken i Jämtlands läns AB
Förvaltningsberättelsen föredras av företagets styrelseordförande Thomas Hägg.
Revisorernas ordförande Mona Nyberg föredrar granskningsrapporten och
revisionsberättelsen.
Ordföranden ställer proposition på förslag om att informationen läggs till handlingarna.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Stiftelsen Jamtli
Förvaltningsberättelsen föredras av ledamot i stiftelsens styrelse Lena Bäckelin.
Revisorernas ordförande Mona Nyberg föredrar revisionsberättelsen.
Ordföranden ställer proposition på om förvaltningsberättelsen kan godkännas.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Förvaltningsberättelsen för Stiftelsen Jamtli godkänns.

Norrlandstingens Regionförbund
Förvaltningsberättelsen föredras av landstingets representant i förbundsdirektionen
Harriet Jorderud.
Revisorernas ordförande Mona Nyberg föredrar revisionsberättelsen.
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans
Förvaltningsberättelsen föredras av landstingets ledamot i förbundets styrelse Lena
Bäckelin.
Revisorernas ordförande Mona Nyberg föredrar revisionsberättelsen.
Ordföranden ställer proposition på om förvaltningsberättelsen kan godkännas
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Förvaltningsberättelsen för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans
för verksamhetsåret 2011 godkänns.

Samordningsförbundet i Jämtlands län
Revisorernas ordförande Mona Nyberg föredrar revisionsberättelsen.
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Förvaltningsberättelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
för verksamhetsåret 2011 godkänns.
Justerandes sign
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Godkännande av undsättningsfondens verksamhetsberättelse
Undsättningsfondens verksamhet föredras av Hans Lundqvist
Ordföranden ställer proposition om godkännande av undsättningsfondens
verksamhetsberättelse för år 2011.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Undsättningsfondens verksamhetsberättelse för år 2011 godkänns.

Protokollsanteckning
Ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2011 i
respektive nämnder, beredningar, förbundsstyrelser, direktioner och bolagsstyrelser
deltar ej i besluten om ansvarprövning vad avser det organ de sitter i.

§ 84 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
särskilt anslag för reparationer av byggnader
skadade av skiffersvällningar (LS/836/2011)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) föreslår i en motion att landstingsfullmäktige inrättar ett särskilt
anslag för att finansiera reparationer av landstingets byggnader till följd av skiffersvällningar. För att sjukhuset ska stå stabilt och säkert krävs fortlöpande reparationer av de
pelare som håller upp sjukhuset. En enda pelare kan kosta kring en kvarts miljon kronor
att reparera. De finansieras ur underhållsbudgeten och innebär att annat underhåll ofta
måste skjutas framåt i tiden.
Från och med 2011 ska alla förslag på nya eller utökade utgifter för landstinget inordnas
i det ordinarie budget- och planeringsarbetet. Där utsätts de för en bedömning och
rangordning med syfte att synliggöra landstingets prioriteringar. Krav på ökade medel
för fastighetsunderhåll bör behandlas där.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om särskilt anslag för reparationer av byggnader
skadade av skiffersvällningar

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar att motionen bifalls.
Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
----

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen.

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

Motionen avslås.

§ 85 Svar på motion från Finn Cromberger (FP), om
Jämtlands län som tobaksfritt landsting
(LS/1788/2011)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion om Jämtlands län som tobaksfritt
landsting. Finn Cromberger föreslår en översyn av landstingets regelsystem, policyer,
strategier och handlingsplaner vad gäller drogen tobak/nikotin.
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-06-15, § 117 att anta Länsgemensam folkhälsopolicy- Jämtlands län 2011 - 2014. Fullmäktige gav samtidigt landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för landstingets folkhälsoarbete. Arbetet med att ta fram
strategin pågår inom Folkhälsocentrum. Tobak/nikotin ingår i det som omfattas av
folkhälsopolicyn och strategin.
Folkhälsocentrum har också fått i uppdrag att ta fram förslag på hur landstinget fortsatt
ska arbeta med att vara ett Tobaksfritt landsting för perioden 2011-2016. Arbetet är påbörjat genom ett brett samarbete med många av landstingets aktörer.
Det arbete som redan pågår med framtagande av strategi omfattar den översyn som
Finn Cromberger föreslår. Motionen bör med hänsyn till det anses besvarad.
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Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om Jämtlands län som tobaksfritt landsting

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 86 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om en
översyn av landstingets totala administration
(LS/1346/2011)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har i motion till Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 5
september 2011 motionerat att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag,
att genomföra en genomlysning av landstingets totala administration, där samtliga administrativa enheter ska ingå. Även antal chefer och chefsnivåer bör ingå i denna genomlysning. Underlaget ska sedan tjäna som underlag i den fortsatta planeringen och framtida sparåtgärder.
Landstinget har i två omgångar sedan 2005 genomfört översyner av landstingets administrativa verksamhet, dels i samband med Karolina-projektet där landstingsfullmäktige
år 2004 beslutade att under en treårsperiod sänka kostnaderna för administration, stöd
och service med totalt 50 mkr, dels i samband med omställningsarbete 2008 och 2010.
Båda översynerna har resulterat i minskad administration. Under 2011 genomfördes
också en översyn av landstingets förvaltningsorganisation som resulterade i en ny organisationsmodell från 1 januari 2012. Den nya organisationen möjliggör på ett bra sätt en
god kostnadskontroll i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning och en utveckling
av ledning, styrning och uppföljning. I samband med överföringen av uppgifter till regionförbundet genomfördes under 2010 också en översyn av landstingsdirektörens staber.
Utifrån ovanstående är det i dagsläget inte rimligt en ytterligare översyn av administrationen. Motionen bör därför avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
PM ”Beskrivning av översyner av administration i Jämtlands läns landsting” 2012-02-27
Motion från Christer Siwertsson (M) om en översyn av landstingets totala administration 2011-09-05

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar att motionen bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Christer Siwertsson (M), Susanne Wallner (M) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Christer Siwertssons yrkande.
----

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar på återremiss på grund av de bristfälliga svaren och för
att ge möjlighet till framtagandet av korrekta svar, i syfte att ge rätt beslutsunderlag i
kommande fullmäktige.

Proposition
Ordföranden ställer Christer Siwertssons återremissyrkande under särskild proposition
och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87 Svar på motion från Gunnar Hjelm (M) om
minskning av landstingets overhead-kostnader
(LS/1700/2011)
Ärendebeskrivning
Gunnar Hjelm (M) har i motion till Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 24 oktober
2011 yrkat att landstingsfullmäktige utser en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag
till genomförande av minskning av landstingets overheadkostnader med 100 mkr per år.
Förslaget ska redovisas för landstingsfullmäktige senast första kvartalet 2013.
Den administrativa verksamheten i Jämtlands läns landsting har i två omgångar sedan
2005 varit föremål för översyn, dels i samband med Karolina-projektet där landstingsfullmäktige år 2004 beslutade att under en treårsperiod sänka kostnaderna för administration, stöd och service med totalt 50 mkr, dels i samband med omställningsarbete 2008
och 2010. Båda översynerna har resulterat i minskad administration. Under 2011
genomfördes också en översyn av landstingets förvaltningsorganisation som resulterade
i en ny organisationsmodell från 1 januari 2012. En översyn av landstingsdirektörens
staber i samband med att regionförbundet bildades har också genomförts. Då analyserades bland annat de behov som föreligger för att få ett nödvändigt administrativt stöd till
verksamheten.
De genomlysningar av landstingets administration som gjorts i samband med ovanstående översyner har syftat till att administrationen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt utifrån det behov av stöd som finns i verksamheten. Totalt sett har antalet medarbetare inom administration, stöd och service minskat medan antalet medarbetare inom
vården ökat. För att minska overhead-kostnader med 100 mkr som motionären föreslår
skulle ett omfattande arbete med bortprioriteringar behöva genomföras. Utifrån ovanstående är det i dagsläget inte rimligt med ytterligare översyner. Motionen bör därför
avslås.

Beslutsunderlag
PM om ”Beskrivning av översyner av administration i Jämtlands läns landsting” 201202-27
Motion från Gunnar Hjelm (M) om en minskning av landstingets overhead-kostnader
2011-10-24

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Gunnar Hjelm (M) yrkar bifall till motionen.

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

Motionen avslås.

Reservation
Gunnar Hjelm, Christer Siwertsson, Maj-Britt Saltin, Margareta Gladh, Lise
Hjemgaard-Svensson, Gunnel Hennobo, Marian Stranne, Jan-Olof Andersson, AnnaKarin Dahl, Susanne Wallner, Lars-Eric Bergman (samtliga M), Finn Cromberger (FP)
och Kia Carlsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunnar Hjelms
yrkande.

§ 88 Svar på motion från Ann-Marie Johansson (S), om
rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov
i kommunerna och landstinget (LS/1825/2011)
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Johansson (S) har i en motion föreslagit att landstinget ställer sig bakom förslaget att tillsammans med kommunerna i länet utforma en optimal vårdorganisation för
länets behov 2030 och en strategi för kompetensförsörjning.
Beredningen för vård och rehabilitering fick i uppdrag av landstingsfullmäktige 201102-16, § 27, att behandla policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik. Motionen berör de
frågor som kommer att behandlas i ärendet om ny hälso- och sjukvårdspolitik i
Jämtlands län, LS/1364/2011. Motionen bör därför besvaras i samband med behandlingen av det ärendet.

Beslutsunderlag
Motion från Ann-Marie Johansson (S) om rätt kompetens för att möta kommande
vårdbehov i kommunerna och landstinget.

Landstingsdirektörens förslag
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen överlämnas till beredningen för vård och rehabilitering för att besvaras i samband med behandlingen av policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen överlämnas till beredningen för vård och rehabilitering för att besvaras i
samband med behandlingen av policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen överlämnas till beredningen för vård och rehabilitering för att besvaras i
samband med behandlingen av policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län.

§ 89 Svar på motion från Christer Siwertsson (M), om
krav på redovisning av resor för fullmäktiges
ledamöter (LS/1635/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa, 2012-01-19, § 2

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
ta fram förslag på svar till motion från Christer Siwertsson (M) om krav på redovisning
av resor för fullmäktiges ledamöter. I motionen föreslås att de resor som tillkommer
utöver de förutbestämda i ordförandeuppdragen ska återredovisas i fullmäktige.
Vid tidigare svar på motion av likartad karaktär från Christer Siwertsson (M) om rapporteringsskyldighet för landstingspolitiker efter genomförda resor (Dnr LS/148/2009),
beslutade landstingsfullmäktige 2009-10-20-21 att återrapportering från resor ska göras
till det organ som utsett ledamoten att delta.
För att inte förlänga landstingsfullmäktiges sammanträden bör muntlig återrapportering
av resor till fullmäktige undvikas och återrapportering i stället göras till det organ som
utsett ledamoten att delta. Det finns även möjlighet att i fullmäktiges elektroniska konferens, i mappen ”Rapporter från konferenser” återredovisa resor till fullmäktige.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M), om krav på redovisning av resor för fullmäktiges
ledamöter (LS/1635/2011)

Beslutsförslag
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande
Gunnar Hjelm (M) yrkar bifall till motionen
Monica Hallquist (S) yrkar avslag till motionen.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Gunnar Hjelms (M) bifallsyrkande och Monica
Hallquists (S) avslagsyrkande och finner att motionen avslås.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar att motionen bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkanden
Monica Hallquist (S) yrkar bifall till beredningens förslag
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen.
Anna-Karin Dahl (M), Harriet Jorderud (S), Anna Gundersson (S) och Kia Carlsson
(FP) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på beredningen för demokrati och folkhälsas förslag
och Christer Siwertssons yrkande och finner beredningen för demokrati och folkhälsas
förslag antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionen avslås.

§ 90 Svar på motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), om
att landstinget avvecklar Ungdomsrådet och
Ungdomstinget, och motsvarande resurser överförs
till Regionförbundet Jämtlands län (LS/815/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa, 2012-01-19, § 3

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram
förslag till svar på motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), ”Ge ungdomar reell makt
och reellt inflytande”. Motionären yrkar att landstinget avvecklar Ungdomsrådet och
Ungdomstinget och att motsvarande resurser överförs till Regionförbundet Jämtlands
län (LS/ 815/2011).
Anna Hildebrand m.fl. (MP) har till Regionförbundet Jämtlands län inkommit med en
motion, ” Ge ungdomar reell makt och reellt inflytande”. Motionären yrkar att, överförda medel från landstingets Ungdomsting och Ungdomsråd ska användas för att utveckla en struktur för ungdomsdemokrati, att en förstudie görs och att en ungdomssamordnare för hela länet tillsätts. Ärendet ska behandlas av Regionförbundets primärkommunala nämnd i samband med en förstudie med fokus på ungdomsfrågor.
Ungdomsfrågor är organiserade på olika sätt i länets kommuner och det saknas i dag en
dokumenterad helhetsbild. Regionförbundet Jämtlands län beslöt 2011-12-19 att i budget för 2012 avsätta medel för att på halvtid under ca sex månader genomföra en förstudie i länet på ungdomsfrågor i ett brett perspektiv. Det föreslås vidare att förstudien ska
innehålla en kartläggning av pågående verksamhet, fånga in behoven ur ett ur ett tillväxtperspektiv samt utmynna i en ungdomsstrategi för länet.
Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att samordna och klargöra ansvarsområden mellan landstinget och Regionförbundet Jämtlands län. Beredningen har i dialog med Regionförbundet kommit fram till att
länets ungdomsinflytande bör utredas i samband med primärkommunala nämndens
förstudie för att därefter ta ställning till om resurser, motsvarande landstingets Ungdomsråd och Ungdomsting ska föras över till Regionförbundet.
Landstingets Ungdomsråd diskuterade motionen vid sitt sammanträde 2011-09-15 och
beslutade överlämna synpunkter till beredningen. Representant från Ungdomsrådet
deltog vid beredningssammanträdet 2011-11-24.

Beslutsunderlag
Motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), om att landstinget avvecklar Ungdomsrådet
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(53)

Jämtlands läns landsting
Landstingsfullmäktige

Protokoll
2012-04-17--18

och Ungdomstinget, och motsvarande resurser överförs till Regionförbundet Jämtlands
län (LS/ 815/2011).
Protokollsutdrag Regionförbundet Jämtlands län.
Protokollsutdrag landstingets Ungdomsråd.

Beslutsförslag
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar på återremiss i avvaktan på Regionförbundets utredning
är färdig för att då kunna ta ett meningsfullt beslut och även inhämta ungdomarnas
utvärdering från Ungdomstinget 2012.
Kia Carlsson (FP) yrkar att motionen avslås.
Monica Hallquist (S), Thomas Andersson (C), Christer Siwertsson (M), Owen Laws
(MP), Gunnel Hennebo (M), Monalisa Norrman (V), Mats El Kott (FP) och Jan-Olof
Andersson (M) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands (MP) återremmissyrkande och
finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet återremitteras till beredningen för demokrati och folkhälsa i avvaktan på
Regionförbundets utredning är färdig för att då kunna ta ett meningsfullt beslut och
även inhämta ungdomarnas utvärdering från Ungdomstinget 2012.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91 Initiativärende: Revidering av policy för fastighet
och lokalförsörjning (LS/1060/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa, 2012-01-19, § 4

Ärendebeskrivning
Initiativärende. Revidering av policy för fastighet och lokalförsörjning. Beredningen för
demokrati och folkhälsa har rätt att väcka ärenden i landstingsfullmäktige i frågor som
ligger inom respektive beredningars verksamhetsområde (arbetsordningen för Jämtlands
läns landsting (punkt 1.7.2).
Under beredningens arbete med underlag till svar på motion ”Långsiktig planering av
lokaler mm Gunnar Hjelm (LS/124/2011)” har framkommit att behov finns för revidering av policy för fastighet och lokalförsörjning.
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige 2011-10-18 fått i
uppdrag att se över landstingets policy för fastighet och lokalförsörjning. Beredningen
har med sakstöd från ledningsstab fastighet tagit fram ett förslag till policy.

Beslutsunderlag
Policy för fastighet och lokalförsörjning (LS/1060/2011).

Beslutsförslag
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Policy för fastighet och lokalförsörjning antas.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Policy för fastighet och lokalförsörjning antas.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkanden
Anna Gundersson (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Gunderssons yrkande om bordläggning och
finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs.

§ 92 Revidering av jämlikhetspolicy för förtroendevalda
(LS/31/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa 2012-01-19, § 5

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av fullmäktige i uppdrag att kontinuerligt
följa upp jämlikheten för de förtroendevalda i landstinget. Beredningen har funnit att
behov finns för översyn av jämlikhetspolicy för förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting (LS/797/2002)

Beslutsförslag
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Beredningen får i uppdrag att i samverkan med fullmäktiges presidium ta fram förslag
till revidering av jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Beredningen får i uppdrag att i samverkan med fullmäktiges presidium ta fram förslag
till revidering av jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkanden
Anna Gundersson (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Gunderssons yrkande om bordläggning och
finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs.

§ 93 Översyn av landstingets Miljöpolicy (LS/1059/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa, 2012-01-19, § 6

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
göra en översyn av landstingets miljöpolicy. Beredningen har med sakstöd från ledningsstab kvalitet tagit fram ett förslag till reviderad policy.
Miljöpolicyn beskriver landstingets grundläggande värderingar, ambition och viljeriktning för miljöarbetet. Miljöpolicyn är grunden för landstingets miljöledningssystem och
de miljömål som verksamheterna arbetar med. Landstingets miljöledningssystem är sedan 2004 certifierat enligt ISO 14 001 och EMAS -registrerat med kravet att landstinget
efterlever standardens krav samt de åtaganden som miljöpolicyn ställer.
I landstinget finns andra policyer som relaterar till Miljöpolicyn och som också beskriver
förhållningssätt med miljöpåverkan, t.ex. resor, fastigheter m.m.

Beslutsunderlag
Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting (LS/1059/2011)

Beslutsförslag
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting antas.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting antas.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendet återremitteras till beredningen för demokrati och folkhälsa.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet återremitteras till beredningen för demokrati och folkhälsa.

Yrkanden
Anna Gundersson (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Gunderssons yrkande om bordläggning och
finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs.

§ 94 Avskrivning av fordran Länstrafiken (LS/379/2012)
Ärendebeskrivning
Länstrafiken i Jämtlands län AB har tom 2011-12-31 ägts av kommuner och landsting i
Jämtlands län. Under ett antal år genererade Länstrafiken överskott. Dessa medel har
bokförts som skuld hos bolaget och en fordran hos respektive kommun. Skuldebrev
upprättades för att tydliggöra denna lånetransaktion, dels mellan Jämtlands läns landsting och Länstrafiken AB och dels mellan kommunerna och Länstrafiken AB.
Totala fordran uppgår till 7 295 446 kronor varav landstingets fordran 3 327 223 kronor.
Beräknad kostnad för kollektivtrafik 2012 utifrån trafikbeställningar uppgår totalt till 154
174 000. Kommuner och landsting har fastställt trafikbudgetar som totalt uppgår till
148 625 000 kronor.
Fordran föreslås användas för att täcka mellanskillnaden genom att den avskrivs.
Beräknad kostnad för den trafik som landstinget har beställt uppgår till 73 250 000 kronor. Om lånet (3 327 223 kronor) avskrivs blir landstingets trafikkostnad 69 922 777
kronor för år 2012. Den fastställda budget uppgår till 71 100 000 kronor.
I bokslutet kommer avskrivningen att redovisas som en kundförlust med 3 327 223
kronor.
För att få en långsiktig kostnadsminskning av trafikkostnaderna ska en översyn av trafikbeställningen göras under 2012 för att kunna minska på kostnadsnivån 2013.

Beslutsunderlag
Enkelt skuldebrev upprättat 2004-12-29

Landstingsdirektörens förslag
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2012-04-17--18

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingets fordran på Länstrafiken i Jämtland AB med 3 327 223 kronor avskrivs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingets fordran på Länstrafiken i Jämtland AB med 3 327 223 kronor avskrivs.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Landstingets fordran på Länstrafiken i Jämtland AB med 3 327 223 kronor avskrivs.

§ 95 Uppsägning av medlemskap i Coompanion, JHT,
Norrlandsförbundet och Föreningsarkivet
(LS/380/2012) (LS/380/2012)
Ärendebeskrivning
Landstinget var med och bildade Regionförbundet Jämtlands län som startade 2011.
Bland den verksamhet som då fördes över fanns den regionala utvecklingsstaben. Det
innebar att avsatta medel för medlemsavgifter i Coompanion, Jämtland Härjedalen
Turism (JHT) och Norrlandsförbundet fördes över. Från och med 2012 har kultur och
utbildningsverksamhet överförts till Regionförbundet. Då överfördes även avsatta
medel för medlemskapet i Föreningsarkivet i Jämtlands län (FAJ).
Från 2011 är det Regionförbundet som betalar medlemsavgift till Coompanion, JHT
och Norrlandsförbundet och från 2012 även Föreningsarkivet. Landstingets
medlemskap föreslås därför upphöra.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medlemskapet i Coompanion, JHT, Norrlandsförbundet och Föreningsarkivet sägs upp
från och med 2012.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medlemskapet i Coompanion, JHT, Norrlandsförbundet och Föreningsarkivet sägs
upp från och med 2012.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Medlemskapet i Coompanion, JHT, Norrlandsförbundet och Föreningsarkivet sägs
upp från och med 2012.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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§ 96 Gemensam Överenskommelse Jämtlands läns
landsting och kommunerna i Jämtlands län
gällande personer med psykiska
funktionsnedsättningar enligt 5 kap. 8a § SoL samt
8a § HSL (LS/10/2012)
Ärendebeskrivning
Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommuner enligt 5 kap 8a § SoL samt 8a §
HSL skyldiga att ha en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med
psykiska funktionsnedsättningar. Ett förslag till överenskommelse om samarbete har nu
tagits fram för Jämtlands läns landsting samt kommunerna i Jämtlands län.
De nya bestämmelserna om överenskommelse tydliggör och förstärker huvudmännens
ansvar på området. De innebär att det ställs krav på kommuner och landsting att ingå
formaliserade övergripande överenskommelser. I upprättat förslag till överenskommelse
om samarbete anges inga åldersgränser, utan kraven på samordning gäller även insatser
till barn (0-18 år) och äldre (65+). Det finns heller inga undergrupper speciellt förtydligade (exempelvis barn- unga, äldre), inte heller är frågan om ansvarsfördelning för
hjälpmedel tydlig i förslag till överenskommelse. Dessa och andra viktiga inslag måste
därför diskuteras och förtydligas innan en detaljerad överenskommelse kan tecknas.
Ansvarsfördelningen mellan parterna innebär att landstinget som juridisk person avses,
och att det är kommunerna som helhet och inte dess nämnder som har skyldighet att
ingå överenskommelser med landstinget. Överenskommelsen ska även omfatta de personer som vårdas av enskilda aktörer som kommuner och landsting, i enlighet med 3 §
HSL och 2 kap. 5 § SoL har slutit avtal med (prop. 2008/09:193 s 16.).

Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och
Jämtlands läns landsting
Missivbrev från Regionförbundet Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget godkänner beskrivningen i överenskommelsen om samarbete mellan kommuner och landsting kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utifrån denna beskrivning arbeta vidare
med att förtydliga ansvaret för landstinget, ta fram en detaljerad överenskommelse och teckna den.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget godkänner beskrivningen i överenskommelsen om samarbete
mellan kommuner och landsting kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utifrån denna beskrivning arbeta vidare
med att förtydliga ansvaret för landstinget, ta fram en detaljerad överenskommelse och teckna den.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Landstinget godkänner beskrivningen i överenskommelsen om samarbete
mellan kommuner och landsting kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utifrån denna beskrivning arbeta vidare
med att förtydliga ansvaret för landstinget, ta fram en detaljerad överenskommelse och teckna den.

§ 97 Önskemål om inköp av markremsa, Torsta 1:23
(LS/1616/2010)
Ärendebeskrivning
Ägaren av Krokom Torsta 1:23, Eva Samuelsson, önskar köpa en bit mark av Krokom
Torsta 1:22 för att ett befintligt hus på Krokom Torsta 1:23 ska komma längre ifrån
tomtgräns.
Konsekvensen av fastighetsregleringen är bedömt på plats tillsammans med representant från Regionförbundet i Jämtlands län och det påverkar inte bruket av ytan på
Krokom Torsta 1:22.
Ärendet är också informerat till Krokoms Kommun i det preliminära köpeavtalet mellan
Jämtlands läns landsting och Krokoms Kommun.
Pris för den aktuella ytan är framtagen i samråd med Lantmäteriet.

Beslutsunderlag
Brev angående önskemål att få köpa markremsa Krokom Torsta 1:22
Förslag till köpekontrakt
Bilaga: kartskiss
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting säljer en del av markytan på fastigheten Krokom Torsta 1:22 till
ägaren av Krokom Torsta 1:23, Eva Samuelsson, för ett pris av 50 kronor per m² (ca
45 000 kronor). Exakt belopp beräknas efter lantmäteriets förrättning.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting säljer en del av markytan på fastigheten Krokom Torsta 1:22
till ägaren av Krokom Torsta 1:23, Eva Samuelsson, för ett pris av 50 kronor per m²
(ca 45 000 kronor). Exakt belopp beräknas efter lantmäteriets förrättning.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Jämtlands läns landsting säljer en del av markytan på fastigheten Krokom Torsta 1:22
till ägaren av Krokom Torsta 1:23, Eva Samuelsson, för ett pris av 50 kronor per m²
(ca 45 000 kronor). Exakt belopp beräknas efter lantmäteriets förrättning.

§ 98 Införande av valfrihetssystem för medicinsk fotvård
(LS/386/2012)
Ärendebeskrivning
1 april 2009 tillkom Lagen om valfrihetssystem 2008:962 (LOV). Denna lag kan tillämpas när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller
tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som är upptagna som B-tjänster i kategori 25
i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Med valfrihetssystem
enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör
som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat
kontrakt med.
I nuvarande förfrågningsunderlag för Hälsoval Jämtlands län, LS 5/2012, ingår i uppdraget att ha tillgång till medicinsk fotvård för patienter med reumatoid artrit, arteriell
insufficiens i de nedre extremiteterna och diabetes mellitus. Några hälsocentraler har
egna anställda fotvårdare men den största andelen för den landstingsdrivna verksamheten är upphandlade enligt LOU.

Landstingets avtal med de medicinska fotvårdarna löper till 2013-02-28 men ett införande av valfrihetssystem för medicinsk fotvård föreslås införas från 1 januari 2013. De
förändringar och krav som kan bli aktuella ska under hösten kommuniceras med nuvarande avtalsparter.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ett inriktningsdokument har tagits fram som beskriver ramarna för valfrihetssystem
inom medicinsk fotvård.

Beslutsunderlag
Bilaga: Valfrihetssystem inom medicinsk fotvård i Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget inför valfrihetssystem för medicinsk fotvård enligt inriktningsdokument.
2. I förfrågningsunderlag 2013 för Hälsoval Jämtlands län ändras kravet om tillgång till medicinsk fotvård.
3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige i
november 2012 med förslag till regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstinget inför valfrihetssystem för medicinsk fotvård enligt inriktningsdokument.
2. I förfrågningsunderlag 2013 för Hälsoval Jämtlands län ändras kravet om tillgång till medicinsk fotvård.
3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige i
november 2012 med förslag till regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Landstinget inför valfrihetssystem för medicinsk fotvård enligt inriktningsdokument.
2. I förfrågningsunderlag 2013 för Hälsoval Jämtlands län ändras kravet om tillgång till medicinsk fotvård.

3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige i
november 2012 med förslag till regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99 Överlåtelse av Åsbygdens naturbruksgymnasium
(LS/405/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 20110614—15 § 118 att landstinget ska avveckla sin
drift av Åsbygdens naturbruksgymnasium. Detta sker genom att Jämtlands läns landsting upphör med intagning av elever till naturbruksutbildning från och med läsåret
2012/2013. När samtliga intagna elever fullföljt sin utbildning avslutar landstinget sin
drift av utbildningarna. Landstingsstyrelsen påpekade i beslutet att det är oerhört angeläget att tillsammans med övriga länet finna en långsiktig lösning för skolans framtid.
I början av 2011 beslutade medlemskommunerna i Jämtlands Gymnasieförbund (JGY)
att genomföra en utredning om JGY ska kunna erbjuda utbildningar inom naturbruksprogrammet från 2012. Utredningen ledde fram till att JGY 2011-11-07 §64 beslutade
att Jämtlands gymnasieförbund ska, i tillägg till tidigare fastställt utbildningsutbud för
läsåret 2012/2013, erbjuda Naturbruksprogrammet med inriktningar Lantbruk, Skog
och Djur (ej häst) i Ås. Vidare gav direktionen förbundschefen i uppdrag att, i samarbete med Jämtlands läns landsting, ta fram förslag till överlåtelseavtal rörande huvudmannaskapet för nuvarande årskurs 1 och 2 på Åsbygdens Naturbruksgymnasium.
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-15 § 240 att sälja fastigheterna i Ås där naturbruksgymnasiet bedrivs till Krokoms kommun.
Under vintern har utvecklingsarbetet i länet fortsatt angående organiseringen av verksamheten kring Naturbruksgymnasiet och landsbygdsutvecklingen i Ås. Regionförbundet beslutade 2012-02-xx § xx om bildande av ett utvecklingsbolag under arbetsnamnet
Grönt Center AB. JGY kommer den 12 mars att behandla bildandet av detta bolag.
Landstinget har förhandlat med JGY och Grönt Center AB under bildande angående
överlåtelse av utbildningsansvaret, personal, inventarier mm. Resultatet finns nu i form
av förslag till dels ett överlåtelseavtal mellan landstinget och JGY och dels ett överlåtelseavtal mellan landstinget och Grönt Center AB under bildande. Genom dessa överlåtelseavtal verkställs landstingets beslut från juni 2011 om att upphöra med driften av
naturbruksgymnasiet. Istället för att utbildningen successivt upphör fram t o m vårterminen 2014 övergår den nu till annan huvudman fr o m 2012-07-01.
I samband med fastighetsförsäljningen reglerades vissa frågor angående konsten i Ås, t
ex Carl Malmsten-rummet och att utomhuskonstverk och väggmålningar följer med
fastigheten. När nu den lösa konsten ska hanteras med deponeringsavtal uppstår en del
frågor som behöver utredas. Det handlar dels om vem ska ta emot depositionen, verksamhetsföreträdare eller fastighetsägare, och dels om all konst i Ås ska bli föremål för
depositionsavtal.

Beslutsunderlag
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till Överlåtelseavtal mellan landstinget och Jämtlands Gymnasieförbund
Förslag till Överlåtelseavtal mellan landstinget och Grönt Center AB under bildande

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen ger Landstingsdirektören i uppdrag att utreda hanteringen
av den lösa konsten i Ås. I denna utredning ska Jamtlis synpunkter vägas in,
liksom verksamhetsföreträdarnas och fastighetsägarnas.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Naturbruksgymnasiets verksamhet överlåts till Jämtlands Gymnasieförbund och Grönt Center AB, enligt upprättade förslag till överlåtelseavtal.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att verkställa överlåtelsen och teckna
avtalen.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att punkt 1 utgår och att i stället en punkt 2.3 införs där
fullmäktige föreslås besluta att den lösa konsten förvaras i landstingets lokaler.

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

1. Landstingsstyrelsen ger Landstingsdirektören i uppdrag att utreda hanteringen
av den lösa konsten i Ås. I denna utredning ska Jamtlis synpunkter vägas in,
liksom verksamhetsföreträdarnas och fastighetsägarnas.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Naturbruksgymnasiets verksamhet överlåts till Jämtlands Gymnasieförbund och Grönt Center AB, enligt upprättade förslag till överlåtelseavtal.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att verkställa överlåtelsen och teckna
avtalen.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Naturbruksgymnasiets verksamhet överlåts till Jämtlands Gymnasieförbund
och Grönt Center AB, enligt upprättade förslag till överlåtelseavtal.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att verkställa överlåtelsen och teckna avtalen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100 Upphävande av strategisk plan för forskning och
utveckling inom Jämtlands läns landsting
(LS/384/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstingsfullmäktige beslutade den 11 oktober 2000, § 118, om ”Strategisk plan för forskning och utveckling inom Jämtlands läns landsting” LS/580/2000.
Den strategiska planen innehåller landstingets värderingar i FoU-frågor, en beskrivning
om FoU-verksamhet inom landstinget och beskrivning av uppdrag och sammansättning
för de olika grupperingarna inom FoU området. Landstingsfullmäktige har också fastställt en FoU-policy den 15 februari 2006, § 29.
Förutsättningarna inom FoU-området har förändrats i förhållande till då strategin antogs. Åtagandet ”regionaliserad läkarutbildning” (RLU), samarbetet med Umeå universitet kring Umeå universitets regionaliserade läkarutbildning samt samarbetet inom norra
regionen kring ”klinisk behandlingsforskning Norrland” (KBN), som förutsätter kliniskt
forskningscentrum vid respektive länssjukhus, och även samarbetet om forskningsverksamheten inom RCC (regionalt cancercentrum i Norr) innebär behov av lokala grupperingar för planering, uppbyggnad och fortsatt arbete.
Dessa förändringar innebär att fastställd strategi inte längre kan tillämpas inom Jämtlands läns landsting och att uppdrag och sammansättning för landstingets FoU-grupperingar måste förändras. FoU-policyn måste revideras dels utifrån de nya förutsättningarna och att den nu har löpt ut.

Beslutsunderlag
Strategisk plan för forskning och utveckling inom Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstingsfullmäktiges beslut den 11 oktober 2000, § 118, om strategisk plan för
forskning inom Jämtlands läns landsting, upphävs.
2. Beredning för folkhälsa och demokrati får i uppdrag att revidera policy för
forskning och utveckling inom Jämtlands läns landsting.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. Landstingsfullmäktiges beslut den 11 oktober 2000, § 118, om strategisk plan
för forskning inom Jämtlands läns landsting, upphävs.
2. Beredning för folkhälsa och demokrati får i uppdrag att revidera policy för
forskning och utveckling inom Jämtlands läns landsting.

Yrkanden
Monalisa Norrman (V) yrkar att punkt 1 i landstingsstyrelsens förslag bifalls och att
punkt 2 i landstingsstyrelsens förslag avslås.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på punkt 1 i landstingsstyrelsen förslag och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på punkt 2 i landstingsstyrelsens förslag och finner det
avslaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Landstingsfullmäktiges beslut den 11 oktober 2000, § 118, om strategisk plan för
forskning inom Jämtlands läns landsting, upphävs.

§ 101 Landstingsfullmäktiges sammanträdestider för
2013 (LS/178/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige sammanträder vid fem tillfällen under 2013. I februari sker
sammanträdet under två dagar tillsammans med ungdomstinget. Bokslutet behandlas
under sammanträdet i april och landstingsplanen under sammanträdet i juni. Detta tre
sammanträden ska vara två dagar. Under hösten genomförs ett tvådagarssammanträden
i oktober och ett endagssammanträde i november. Totalt sammanträder
landstingsfullmäktige nio dagar år 2013. Sammanträdena ska genomföras under en
tisdag och onsdag.

Tjänstemannaförslag
Fullmäktiges presidium föreslår fullmäktige
Följande sammanträdesdagar fastställs för landstingsfullmäktige 2013:
12-13 februari
16-17 april
18-19 juni
22-23 oktober
27 november
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM
Fullmäktiges presidium föreslår fullmäktige
Följande sammanträdesdagar fastställs för landstingsfullmäktige 2013:
12-13 februari
16-17 april
18-19 juni
22-23 oktober
27 november
----

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) yrkar att fullmäktiges sammanträde i november utökas till den 26-27
november.

Proposition
Ordföranden ställer proposition Bengt Bergqvists ändringsyrkande att sammanträdet i
november utökas till den 26-27 november och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag i övrigt och finner det
antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Följande sammanträdesdagar fastställs för landstingsfullmäktige 2013:
12-13 februari
16-17 april
18-19 juni
22-23 oktober
26-27 november

§ 102 Svar på interpellation Mats El Kott (FP) om ENP
m.m. (LS/492/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Mats El Kott (FP) ställda och under § 70,
antecknade interpellationen och anför följande:
Mats El Kott (FP) frågar:
Enheten för neuropsykiatri, ENP, utreder misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos vuxna. Till ENP krävs remiss från läkare inom primärvården eller inom
psykiatrin. För några år sedan var väntetiden från remiss till utredning endast en månad
medan den nu lär vara cirka tre år. Jag känner till att ENP har tagit bort den lagstridiga
åldersgränsen för att få en utredning. Vad jag förstår är detta dock inte anledningen till
den kraftigt förlängda väntetiden. Jag vill därför få veta vad anledningen/arna till den
långa väntetiden är samt vad landstinget gör för att korta tiden.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vad jag förstår medför den långa väntetiden för utredning stora hälsorisker för enskilda
patienter. Jag vill veta vad landstinget gör för att minska och helst eliminera dessa risker.
Om jag uppfattat saken rätt så använder ENP nu stafettläkare för läkarbemanningen
trots att den tidigare läkaren finns kvar inom landstinget i fullt arbete. Med tanke på det
övergripande målet att minska anlitandet av stafettläkare så undrar jag hur det målet
uppnås här.
För några år sedan byttes chef för psykiatrin i samband med att Håkan Gadd förordnades. Den tidigare chefen hade en tillsvidareanställning i botten men i stället för att återgå
till denna så köptes läkaren ut av landstinget. Samma läkare används nu på konsultbasis
för utredningar. Jag undrar om detta är ett exempel på bra hushållning av landstingets
medel.
Svar
I nuläget är aktuell väntetid ca 2 år. En av orsakerna till väntetiden är ökad tillströmning
av ärenden vid oförändrad storlek av personalgruppen. Under de tre sista åren har remissinflödet nästan fördubblats, från 80 inkommande remisser år 2009 till 151 remisser
år 2011. Den tidigare åldergränsen på 35 år har tagits bort och har gett viss inverkan
men förklarar inte den stora ökningen. Ökningen förklaras troligare av att primärvårdens läkare har blivit bättre på att se symptom på neuropsykiatriska sjukdomar.
Andelen patienter i medicinering ökar hela tiden i takt med att utredningar görs samt via
övertagande av patienter från andra utredande enheter som exempelvis patienter från
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Barn- och ungdomshabilitering (BUH) som
passerat 18-årsgränsen. Insättning av läkemedel är tidskrävande. Här krävs insatser från
både sjuksköterska och läkare. För närvarande finns en underbemanning på läkarsidan
med 0,5 tjänst som gör att både utredningar och läkemedelsbehandling påverkas. Utredningar är helt beroende av tillgång på läkare och psykolog. Under hösten 2011 var en av
psykologtjänsterna vakant samt 0,5 läkarvakans.
I dagsläget finns en handlingsplan för att komma tillrätta med köproblematiken.
Handlingsplanen innefattar:
Köp av utredningar, 25 stycken påbörjas i slutet av april och beräknas vara
genomfört i och med juni månad.
Utbildning av läkare och psykologer i neuropsykiatrisk utredning, i syfte att utreda patienter på egen enhet. Utbildning beräknas slutförd i juni månad.
Psykiatriområdet har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att göra en översyn
som ska resultera i ett förslag på hur verksamheten ska bedrivas för att tillgodose
patienternas behov av god och tillgänglig vård och en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Förslaget ska presenteras för centrumchef och områdeschef senast 3
maj.
Viss förstärkning av läkare och sjuksköterska.
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Den enhet som remitterar patienten har fortsatt behandlingsansvar till patienten övertas
av ENP.
När det gäller stafettläkaren på ENP så uppfyller den två syften. Den ordinarie läkaren
har varit långtidsföräldraledig och det fanns ett behov att ersätta honom och samtidigt
kunna utnyttja stafetten så att en del av det lediga utrymme på 50 % täcktes. En läkare
arbetar inte 100 % med patientarbete utan har även andra uppgifter och ska även hantera jourarbete. En stafett är i detta sammanhang naturligtvis en kostnad för JLL, men är
nödvändig för verksamheten och kan på detta sätt, trots kostnaden utnyttjas effektivt.
Att en tidigare anställd läkare används som inhyrd doktor vid vuxenhabiliteringen beror
på att personen är psykiatriker och behövs för att kunna utreda neuropsykiatriska sjukdomar (inte samma som utreds vid ENP) och sätta in eventuell medicinering som det
krävs särskild licens för. Vuxenhabiliteringen har för närvarande ingen doktor utan köper in några timmar varje vecka från denna person för att klar verksamheten.
För båda ovan beskrivna vakanser bedrivs naturligtvis ett rekryteringsarbete i syfte att få
en ordinarie doktor på plats.

§ 103 Svar på interpellation från Finn Cromberger (FP)
om Nytt sjukhus (LS/530/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Finn Cromberger (FP) ställda och under § 71,
antecknade interpellationen och anför följande:
Finn Cromberger (FP) frågar:
”Vi som några mandatperioder varit engagerade i landstingspolitiken vet att planerandet
och byggande av ett nytt länssjukhus har diskuterats under en följd av år.
Diskussionerna har aldrig varit intensiva eller engagerade utan man har lugnt konstaterat
att vårt sjukhus som är en 1970-talsskapelse på sikt måste "stryka på foten" till förmån
för ett nybygge. Platsen för nybygget är fortfarande okänt. Varför måste vi då bygga ett
nytt sjukhus. Kan vi inte modernisera nuvarande byggnader till ett modernt sjukhus. Jag
vet inte svaret på en sådan fråga men tror att vi måste bygga nytt. Jag tycker vi kan börja
där, alltså att konstatera om nuvarande sjukhusbyggnader är acceptabla och
ombyggnadsbara för framtidens sjukhus. Eller inte. Om det är klart konstaterat att det är
omöjligt att bygga om befintligt sjukhus måste vi bestämma plats för vårt framtida nya
sjukhus. Sen kan själva planeringsprocessen påbörjas och sist kommer själva byggandet.
Otvivelaktigt är det så att något av detta måste hända snart om ett nytt sjukhus skall stå
färdigt inom en 15 årsperiod.
I vår landstingsplan under GOD EKONOMI finns som "aktivitet för år 2012"
Planeringsarbetet för framtida sjukhus genomfors vad gäller utredning av
placering på befintlig eller andra möjliga markområden.
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Även om vi bara nått april månad bör detta uppdrag ha gett någon form av avtryck i
våra verksamheter. En arbetande arbetsgrupp bör ha etablerats och påbörjat sitt arbete,
förmodligen tillsammans med "beredningen för demokrati och folkhälsa" som är den
beredning denna långsiktiga fråga handlar om.
Vad händer i sjukhusfrågan? Nybyggnad eller inte?”
Svar
Planeringsarbetet för framtida sjukhus vad gäller utredning av placering på befintlig eller
andra möjliga markområden (Etapp 1) leds av demokrati och folkhälsoberedningen i
samverkan med fastighetschef, projektledare och arbetsgrupp.
Ledningsstab fastighet arbetar med att konkritisera effekter av tidigare konsultarbete.
Dagens placering av sjukhuset har många kvaliteter med närhet till staden,
kommunikationer och det inbyggda kapitalet mm som finns inom fastigheten.
Sammantaget är dessa värden ett intressant alternativ till att etablera sig på en ny tomt.
Vid en nyetablering är kommunikationer och infrastruktur mycket viktiga parametrar
och en viktig aspekt är möjligheten till helikoptertransporter på ett bra sätt. Storleken på
ett nytt sjukhus bedöms ungefär likvärdigt med dagens yta på 100 000m². Vid en
detaljprojektering kan säkert ytan effektiviseras och minskas i storleksordningen 2025%. Markytan som bör reserveras ligger bedöms till ca 25-30 Ha.
Landstingets fastighetschef har 2012-02-07 träffat Östersunds kommuns stadsarkitekt
och planansvarig för att diskutera en placering av nytt sjukhus i den nya översiktplan
2040 som kommunen arbetar med. Två placeringsalternativ diskuterades, att vara kvar
på nuvarande tomt och vilka möjligheter som finns där samt ett område i Torvalla. Ett
motsvarande möte med Krokoms kommuns stadsarkitekt och en politikerrepresentant
är planerad till vecka 17. År 2011 gjordes en inventering om statusen på nuvarande
sjukhus ur ett medicinskt och fastighetsrelaterat perspektiv. En redovisning inför
fullmäktige är planerad till junisammanträdet 2012.

§ 104 Svar på interpellation från Susanné Wallner (M) om
att statistik tyder på att mottagningsbesöken
halveras på fredagar (LS/580/2012)
Bengt Bergquist (S) besvarar den av Susanné Wallner (M) ställda och under § 72,
antecknade interpellationen och anför följande:
Susanne Wallner (M) frågar:
1. Vad tänker ni göra åt det faktum att mottagningsbesöken halvers på fredagar?
2. Är det utifrån ovanstående rimligt att ha full bemanning på fredagar?
3. Mot bakgrund av denna statistik, är det nu inte hög tid att schemalägga läkarna?
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Svar på fråga 1:
Läkarna som arbetar inom öppenvården har förutom själva patientbesöken även övriga
arbetsuppgifter. Till exempel telefonuppföljningar, intygsskrivande och arbete med
journaler och provsvar. Det ingår även att delta i arbete med utveckling och medicinsk
ledning. Förutom ovanstående så måste det även beredas tid för uttag av kompensationsledighet efter att läkarna haft jour och arbetat på nätter och helger.
På många enheter har man organiserat arbetet så att de arbetsuppgifter som nämns ovan
gärna läggs på fredagar i större omfattning än övriga veckodagar. Det upplevs som en
fördel att kunna sätta sig vid skrivbordet vid veckans slut och avsluta pågående ärenden
innan nästa arbetsvecka tar vid. Fredagseftermiddagar är även attraktiva vad gäller att ta
ut innestående flextid och kompensationsledighet, något som ofta kan göras utan att det
stör verksamheten efter att man färdigställt veckans skrivbordsarbete.
Att det förekommer färre registrerade mottagningsbesök på fredagar skall således inte
uppfattas som att läkarna brister i effektivitet dessa dagar. I själva verket är fredagar disponerade enligt ovan lika viktiga som övriga veckodagar för att få verksamheten att fungera.
Antalet besök på fredagar är 60% jmf med ett snitt måndag till torsdag och antalet patienter utgör 72% av genomsnittligt antal patienter måndag till torsdag. Man kan i och för
sig omfördela resurser till fredag eftermiddag men då måste man minska mottagningsverksamheten övriga dagar både för läkare och annan personal.
Svar på fråga 2:
Det handlar om att planera sin verksamhet på bästa sätt. Läkarna gör 40 timmar per
vecka enligt schema. Det handlar om att de arbetar längre dagar måndag till torsdag för
att ha en kortare arbetsdag fredag. Om det är det mest optimala nyttjandet av läkartid
bör varje verksamhet se över. Det är också att många utbildningar för till exempel STläkare ligger på torsdagar - fredagar och föregående helgjour har ledig dag påföljande
fredag . Inom kvinnosjukvården är de också beroende av när planerad operationstid är
inlagd och för närvarande har de alltid fredagar men inte alltid alla övriga dagar.
Svar på fråga 3:
Schemaläggning av läkare enligt avtal kan göras vardagar mellan 07.00 till 21.00 vilket
också sker bland annat inom kvinnosjukvården men endast för akut verksamhet. Man
kan lägga om mottagningstider till kvällar men då måste man lägga ut ledighet dagtid
vilket minskar mottagningsverksamheten dagtid och man måste även omfördela mottagningspersonal på motsvarande tider. Bedömningen är att detta inte skulle effektivisera
mottagningsverksamheten, tvärtom.
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§ 105 Svar på fråga från Margaretha Gladh (M), om olika
regler för läkarbemanning i privat kontra offentlig
vård (LS/1728/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Margaretha Gladh (M) ställda och under § 226,
2011-11-15, antecknade frågan och anför följande:
Margareta Gladh (M) frågar:
Vid etablering aven privat Hälsocentral kräver landstinget läkarbemanning fem dagar i
veckan. Däremot finns ingen sådan regel för offentliga vårdinrättningar, som exempel
kan nämnas Gäddede hälsocentral som endast har läkarbemanning två dagar i veckan.
Detta är givetvis en konkurrensfördel för offentliga inrättningar, och dito nackdel för·
privata etableringar, framförallt i glesbygd, då man sällan har ekonomiska resurser att
bemanna upp hela veckan.
Följande står i LOV, Lag (2008:962) om valfrihetssystem, § 2, Principerna för
valfrihetssystem:
" Den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska iaktta principerna om
öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar
valfrihetssystem."
På vilket sätt anser du, Harriet Jorderud, att Jämtlands läns landsting följer lagen om
LOV i de fall man uppenbarligen ställer olika och därmed diskriminerande, krav på
privat och offentlig vård?
Svar
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 5 § ska landstinget organisera primärvården så att alla
som är bosatta inom landstinget kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt
få tillgång till och välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Landstinget får inte
begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget. Vidare ska
landstinget utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns
skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare inom ett vårdvalssystem
ska följa den enskildes val av utförare. När landstinget beslutat att införa ett
vårdvalssystem ska lagen om valfrihetssystem (2008:962) LOV tillämpas.
Jämtlands läns landsting införde valfrihetssystem enligt LOV den 1 januari 2010 vilket
innebär att den som uppfyller landstingets krav, oavsett driftform, har rätt att starta
hälsocentral i länet. Kraven regleras i ett förfrågningsunderlag. I nuvarande
förfrågningsunderlag ställs bland annat krav på att vårdenheten ska vara öppen för
besök med tillgång till läkare minst 45 timmar per vecka. Detta krav gäller för såväl
offentligt drivna som för privat drivna verksamheter. Möjlighet finns att bedriva filial
kopplad till en godkänd vårdenhet och då är kraven på exempelvis tillgänglighet lägre.
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Gäddede hälsocentral bedrivs sedan tidigare enligt ett separat avtal med landstinget som
en gemensam nämnd, Närvård Frostviken. I detta avtal ställs andra krav på exempelvis
tillgänglighet. Avtalet löper ut 2011-12-31. Närvård Frostviken ingår för närvarande
således inte i hälsoval Jämtlands län.
Från och med år 2012 framgår av förfrågningsunderlaget för hälsoval Jämtlands län att
minimikravet för att få en ansökan godkänd om att få bedriva vårdenhet i närområde
Gäddede är tillgång till läkare i Gäddede minst två dagar i veckan. Dessa krav gäller för
alla som vill bedriva en vårdenhet där, oavsett driftform. Om någon skulle vilja starta en
filial i området är dock kraven på exempelvis tillgänglighet lägre.
Landstinget ställer således, inom hälsovalet, inte olika krav på offentligt driven
verksamhet eller verksamhet driven i annan regi.

§ 106 Svar på fullmäktigefråga från Christer Siwertsson
(M) om ambussens skick och framtid
(LS/565/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Christer Siwertsson (M) ställda och under § 73
antecknade frågan och anför följande:
Christer Siwertsson (M) frågar:
1. Hur är skicket på ambuss?
2. Hur länge räknar man med att ambussen kommer att kunna fungera innan det är dags
för pensionering?
3. Har det avsatts medel/pengar för att klara den investering som en ny ambuss kräver?
Svar på fråga 1:
Enligt ambussens personal fungerar bussen bra. Skicket på bussen är bra tack vare
personalens omsorg och att serviceschemat följs. Inga patienter/resenärer har kommit
med klagomål. Personalen har dock påtalat att stolarna i bussen börjar bli nersuttna och
att det finns vissa rostangrepp.
Svar på fråga 2:
Enligt ambulanssjukvårdens fordonsplan är det planerat en ny buss 2013. Nuvarande
buss rullar 18.000 mil per år och ska då körts över 100.000 mil. Anledningen till att bytet
är planerat 2012 är att ju äldre fordon blir och ju längre bussen har rullat desto större är
risken för haverier. Det bästa är naturligtvis att byta bussen innan det sker kostbara
haverier och att vi håller oss till planen. Bussen är dock i så bra skick att den kan
användas 2014 om landstingets ekonomi inte tillåter en investering av en ny buss.
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Svar på fråga 3:
I investeringsplanen är uppskattat kostnad för en ny buss 3,5-4 mkr. Några öronmärkta
pengar finns inte utan investering av en buss ska prioriteras gentemot centrumets övriga
reinvesteringar och ekonomi det aktuella året. Budgeten läggs årsvis.

§ 107 Svar på fullmäktigefråga från Christer Siwertsson
(M), om ett beslutat personalärende
(LS/595/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Christer Siwertsson (M) ställda och under § 74 antecknade fullmäktigefråga och anför följande:
Christer Siwertsson (M) frågar:
1. Litade inte du Harriet Jorderud på journalistens närmaste chef och hennes omdöme,
när du blandade dig i detta personalärende?
2. Om någon annan tjänsteman inom landstinget på något sätt tillkännager vilket
politiskt parti han eller hon sympatiserar med och detta inte är Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, alltså de partier som utgör landstingets politiska
majoritet. Går du också då in i dessa personalärenden med synpunkter på hur deras
arbetsuppgifter ska utformas?
3. Finns det åsiktsregistrering i Jämtlands läns landsting, eller har vi åsiktsfrihet helt
enligt svensk grundlag också i vårt landsting?
Svar på fråga 1:
Jag litar alltid på landstingets personal.
Svar på fråga 2:
Jag har aldrig synpunkter på hur personalens arbetsuppgifter utformas.
Svar på fråga 3:
Det finns naturligtvis ingen åsiktsregistrering i Jämtlands läns landsting.

§ 108 Svar på fullmäktigefråga från Finn Cromberger
(FP), om familjeboende för svart sjuka barn vid
NUS i Umeå (LS/612/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Finn Cromberger (FP) ställda och under § 75
antecknade frågan och anför följande:
Finn Cromberger frågar:
1. Är landstingsrådet enig med mig att situationen för allvarligt sjuka barn och deras
familjer vid NUS i Umeå inte är tillfredsställande ur livskvalitetsperspektiv allra helst om
behandlingstiden blir utsträckt?
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2. Är landstingsrådet enig med mig att byggande av ett familjehus typ Ronald McDonald
barnhus på NUS område i Umeå skulle vara till fördel för de barn och familjer från vårt
län som drabbats av någon allvarlig och hemsk sjukdom som kräver långvarig
behandling där?
3. Kan landstingsrådet stötta Barncancerföreningen Norra som arbetar för en etablering
av ett barnhus typ Ronald McDonald barnhus kostnadsberäknat till ca 38 miljoner
kronor i Umeå?
4. Kan landstingsrådet bejaka att ett Ronald McDonald Barnhus etableras inom NUS
område i Umeå?
Svar på fråga 1:
I dag finns det familjerum i anslutning till barnkliniken på Norrlands Universitetssjukhus
i Umeå och dessutom finns möjlighet till boende på Hotell Björken. Tyvärr har inte
denna lösning upplevts som optimal då man hela tiden befinner sig i sjukhusmiljö.
Svar på fråga 2:
Fördelen med ett hus som ligger utanför sjukhuset ska inte underskattas eftersom
barnen och deras familjer och syskon kan leva ett så normalt liv som möjligt under
sjukdomsperioden. Att träffa andra barn och familjer i samma situation är också
värdefullt och i sig rehabiliterande.
Jag vet, och är mycket positiv till, att Socialdemokraterna i Västerbottens landsting för
samtal med Barncancerföreningen Norra om att arbeta för ett barnhus i anslutning till
NUS i Umeå. Boendet ska i första hand vara till för barn med cancer och deras
föräldrar, men även barn med andra sjukdomar. Barncancerföreningen planerar därefter
att uppföra ett hus, via insamlade medel.
Svar på fråga 3:
Västerbottens landstings bidrag handlar om att ställa en tomt till förfogande. Tomten
planeras att vara inom sjukhusområdet och inrymma grönområde för utomhuslek och
andra aktiviteter. För Jämtlands län landsting blir det fråga om att bidra med medel, men
det måste ske inom de prioriteringar som landstinget måste göra både med hänsyn till
ekonomin och till de andra åtgärder som måste göras.
Svar på fråga 4:
Att ett företag ska marknadsföra sig och sina produkter inne på sjukhusområdet mot
barn och deras föräldrar är jag djupt negativ till.
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§ 109 Landstingsstyrelsen: Fyllnadsval av ledamot för
tiden tom 2014-12-31 för Marianne Larm-Svensson
(C) som avsagt sig uppdraget.
Ledamot:
Thomas Andersson (C)

§ 110 Förvaltningsrätten i Härnösand, övriga mål:
Fyllnadsval av nämndeman för tiden tom 2014-1231 för Bo Boman (M) som avsagt sig uppdraget.
Nämndeman:
Gudfast Hellby (M)

§ 111 Landstingsstyrelsen: Fyllnadsval av ersättare för
tiden tom 2014-12-31 för Thomas Andersson (C).
Ersättare:
Ingrid Kjelsson (C)

§ 112 Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län:
Nominering av 1 ordinarie till styrelsen till och med
årsstämman 2013. Fyllnadsval efter Lena Bäckelin
(S) som avsagt sig uppdraget.
Ordinarie:
Jonny Springe (S)

§ 113 Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län:
Nominering av ordförande till och med årsstämman
2013.
Yrkande
Bengt Bergqvist (S) yrkar att Johnny Springe (S) nomineras till ordförande i
Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Johnny Springe (S) nomineras till ordförande i Coompanion Kooperativ Utveckling i
Jämtlands län.
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§ 114 Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län:
Nominering till valberedningen till och med
årsstämman 2013.
Yrkande
Bengt Bergqvist (S) yrkar att Roland Sundström (S) nomineras till valberedningen i
Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Roland Sundström (S) nomineras till valberedningen i Coompanion Kooperativ
Utveckling i Jämtlands län.
____
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