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

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

§ 117 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde
Anmäls att fullmäktiges ordförande och vice ordförande den 5 juni och den 18 juni
2012 har utfärdat kungörelser i enlighet med arbetsordningen för landstingsfullmäktige.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Till protokollet antecknas att kungörelsen skett i laga ordning.

§ 118 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om
beslutat personalärende inom Jämtlands läns
landsting (LS/965/2012)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse:
”Fråga ställd till landstingsstyrelsens ordförande Harriet Jorderud (S), angående rädsla
hos landstingspersonal som vill vara anonym.
Den 7 juni hade Radio Jämtland ett inslag om psykiatrin. Reportaget handlade om att
självdestruktiva kvinnor med självskadebeteende blandas med tvångsvårdade kriminella
på avdelning 3A. Områdeschefen gjorde ett uttalande och i tillägg gjordes ett uttalande
aven sjuksköterska på avdelningen som ville vara anonym av rädsla för repressalier.
Följande text är ett direkt citat ur radioprogrammet: "En sjuksköterska, som vill vara
anonym av rädsla för repressalier, säger till P4 Jämtland att sammanblandningen av
tvångsvårdade kriminella och självdestruktiva kvinnor på avdelning 3A mycket väl kan
hända. Kvinnor är mycket vårdkrävande och personalen anser därför att de ska vårdas
för sig. Som exempel nämns att en enda kväll inträffade tre självmordsförsök". Slut på
citat. I min värld räcker det med att en enda av landstingets anställda känner rädsla för
att uttrycka kritik, till och med konstruktiv sådan för att vi politiker ska ta detta på
största allvar. Tyvärr känner jag till flera ur landstingets personal som känner rädsla och
att de sedan ska bli utsatta för repressalier om man uttrycker något som kan uppfattas
som obekvämt hos både den politiska och administrativa ledningen.
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Fråga:
Vad avser du att göra för att förhindra att vi har personal anställd som känner rädsla för
att uttrycka kritik, både konstruktiv som i detta fallet och annan kritik?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 119 Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslag från Johnny Svensson om gratis prostatacancerprov för män som
lämnat blod eller plasma för 10:e gången (LS/844/2012) fördelas till landstingsstyrelsen
och besvaras senast november 2012.
2. Motion från Anna Hildebrand, Owen Laws, Karin Österberg och Katrin Wissing
(samtliga MP) om ny politisk organisation för bättre styrning och beslut (LS/870/2012)
fördelas till den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen och
besvaras senast november 2013.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar att motionen besvaras senast oktober 2013.

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

Motion från Anna Hildebrand, Owen Laws, Karin Österberg och Katrin Wissing
(samtliga MP) om ny politisk organisation för bättre styrning och beslut
(LS/870/2012) fördelas till den särskilda beredningen för översyn av den politiska
organisationen och besvaras senast oktober 2013.
3. Uppdrag till särskild beredning för översyn av den politiska organisationen att se över
Riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer utifrån förändrade möjligheter
och arbetssätt i landstingets IT-stöd.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar att uppdraget ska besvaras senast oktober 2013.

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

Uppdrag till särskild beredning för översyn av den politiska organisationen att se
över Riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer utifrån förändrade
Justerandes sign
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möjligheter och arbetssätt i landstingets IT-stöd. Uppdraget ska besvaras senast
oktober 2013.
4. Motion från Christer Siwertsson (M) om hälsocoacher/dietister med uppgift att
informera och följa upp patienter som medicinerar med anti-depressiva läkemedel
(LS/955/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast februari 2013.
5. Motion från Alliansen Thomas Andersson (C) Christer Siwertsson (M) Finn
Cromberger (FP) om översyn av antal ledamöter i landstingsfullmäktige (LS/952/2012)
fördelas till den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen och
besvaras senast november 2013.

Yrkande
Thomas Andersson (C) yrkar att motionen besvaras senast oktober 2013.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och fullmäktiges
presidiums förslag och finner Thomas Anderssons yrkande antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motion från Alliansen Thomas Andersson (C) Christer Siwertsson (M) Finn
Cromberger (FP) om översyn av antal ledamöter i landstingsfullmäktige
(LS/952/2012) fördelas till den särskilda beredningen för översyn av den politiska
organisationen och besvaras senast oktober 2013.
6. Medborgarförslag från Lennart Ledin om ansökan om att landstinget ska få
regionstatus (LS/936/2012) fördelas till beredningen för demokrati och folkhälsa
besvaras senast februari 2013.
7. Motion från Mats El Kott (FP) om avgångssamtal (LS/971/2012) fördelas till
landstingsstyrelsen och besvaras senast februari 2013.
8. Motion från Inger Jonsson, Berit Johansson och Marianne Larm-Svensson (samtliga
C) om bättre vård för multisjuka äldre (LS/979/2012) fördelas till landstingsstyrelsen
och besvaras senast februari 2013.
9. Motion från Christer Siwertsson (M) om sekretessäkring av receptionen vid Psykiatrin
(LS/982/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast februari 2013.
10. Motion från Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP) om att använda
kallelsen till politiska möten som bussbiljett (LS/998/2012) fördelas till
landstingsstyrelsen och bevaras senast februari 2013.
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§ 120 Fullmäktigepresidiets rapport
Ordföranden informerar om att fullmäktiges presidium fortsätter arbeta med att
förbättra debattklimatet i landstingsfullmäktige. Anna Ebenmark rapporterar om
härskartekniker under fullmäktiges sammanträde.

§ 121 Landstingsstyrelsens rapport
Harriet Jorderud informerar om följande punkter:
- Riks- och regionvård 2011 (Ingela Jönsson)
- Om dokumentstyrning och policys (Helge Jonsson)
Robert Uitto informerar om aktuellt inom Regionförbundet, bland annat:
- Grönt Center
- Program för livslångt lärande
- Regionfrågan

§ 122 Beredningarnas, revisorernas och patientnämndens
dialog med fullmäktige
Beredningen för demokrati och folkhälsa
Monica Hallqvist informerar om beredningens arbete med Medborgardialog Ungas
hälsa i Jämtland. Fastighetschefen Jan-Åke Lindroth informerar om Lokaler för framtida
specialistsjukvård i Jämtland.

Beredningen för vård och rehabilitering
Anna Gundersson informerar om att beredningarna planerar för en gemensam
utbildningsdag kring medborgardialog den 5 oktober. Beredningarna återkommer med
mer information.

§ 123 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
Justerandes sign
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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
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.
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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.
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

1. Årsredovisningen 2011 överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
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.
-----

Ansvarsprövning
Beredningen för vård och rehabilitering
Årsbokslut 2011 för beredningen för vård och rehabilitering föredras av beredningens
ordförande Anna Gundersson.
Beredningen för demokrati och folkhälsa
Årsbokslut 2011 för beredningen för demokrati och folkhälsa föredras av beredningens
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ordförande Monica Hallquist.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för båda beredningar.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Beredningen för vård och rehabilitering beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Beredningen för demokrati och folkhälsa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2011.

Landstingsstyrelsen
Årsberättelsen föredras av styrelsens ordförande Harriet Jorderud.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Landstingets revisor föredrar revisionsberättelsen och bedömningen om resultatet som
redovisas i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat om.
Gunnar Hjelm (M) och Kia Carlsson (FP) yrkar att landstingsfullmäktige riktar
anmärkning mot landstingsstyrelsen för bristande styrning, ledning, uppföljning och
kontroll och att ledamöterna i landstingsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2011.
Hans Lundqvist, Monica Hallquist och Anna Gundersson (samtliga S) yrkar bifall till
fullmäktiges presidiums förslag med följande lydelse:
”Landstingsfullmäktige riktar inte anmärkning mot landstingsstyrelsen för bristande
ledning, styrning, uppföljning och kontroll på de grunder som anförts nedan.
Landstingsstyrelsens förklaring visar att styrelsen i stort sett bekräftar de iakttagelser
som revisorerna gjort. Landstingsstyrelsen uppger att styrelsen vidtagit åtgärder genom
att kalla till sig verksamhetsföreträdare för att diskutera avvikelser och ställa krav på
handlingsplaner och åtgärder, såväl för verksamhetsresultat som för ekonomiska
avvikelser och medarbetarmålen har regelbundet följts upp och diskuterats med
verksamhetens företrädare i personalpolitiska utskottet. Dock har inte dessa
diskussioner protokollförts. När det gäller styrelsens ansvar och uppföljning så har
landstingsstyrelsen utövat ägarstyrning via utsedda representanter i bolagsstyrelser och
ägarsamråd. Representanterna har återfört aktuella frågor till landstingsstyrelsen.
Landstingsstyrelsen har under året, som en del i landstingsstyrelsens uppföljningsplan,
följt upp verksamheten och resultaten i de bolag, stiftelser och förbund som ingår i
landstingskoncernen. Ledningarna i samtliga bolag och stiftelsen har kallats till landstingsstyrelsen för att redogöra för utveckling och måluppfyllelse. Den interna kontrollen
i landstinget har väsentligt förbättrats efter införandet av ett ledningssystem och
patientsäkerhetsarbetet 2011 uppvisade stora framgångar och landstinget klarade
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huvuddelen av de krav som ställdes för att ta del av det riktade statsbidraget. Många
resultat inom bl.a. patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitetsmått i verksamheten har
förbättrats under året.
Genom de åtgärder som landstingsstyrelsen vidtagit har mycket förbättrats.
Landstingsstyrelsen har följt den uppföljningsplan som fullmäktige beslutat om även om
inte allt kommit till uttryck i styrelsens protokoll. Det är av yttersta vikt att styrelsen med
det snaraste rättar till dessa brister. Det kan mot bakgrund av detta inte sägas att
styrelsen haft så bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll att anmärkning för
detta ska riktas mot styrelsen.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag och Gunnar Hjelms
m.fl. yrkande och finner fullmäktiges presidiums förslag antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller fullmäktiges presidiums förslag röstar ”ja”.
Den som bifaller Gunnar Hjelms förslag röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster, 12 nej-röster, 1 ledamot som avstår från att rösta och 3 frånvarande
bifalls fullmäktiges presidiums förslag (se bifogat omröstningsprotokoll).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Landstingsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Reservation
Elisabeth Svensson, Lise Hjemgaard-Svensson, Gunnel Hennebo, Maj-Britt Saltin,
Karin Ekblom, Anna-Karin Dahl och Gunnar Hjelm (samtliga M), Inger Jonsson, Olle
Arnsten, Gunnar Geijer, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (samtliga C) och Kia Carlsson
(FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunnar Hjelms yrkande.

Jäv
Följande 19 ledamöter anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i frågan om
ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen:
Robert Uitto, Glenn Löfblad, Harriet Jorderud, Cathrine Blomqvist, Lena Bäckelin,
Ann-Marie Johansson, Britt Carlsson (samtliga S), Christer Siwertsson, Margaretha
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Gladh, Susanne Wallner, Lars-Eric Bergman (samtliga M), Marianne Larm-Svensson,
Thomas Andersson, Berit Johansson, Bernt Söderman (samtliga C), Elin Hoffner,
Monalisa Norrman (båda V), Anna Hildebrand (MP) och Finn Cromberger (FP).

Regionförbundet Jämtlands län
Förvaltningsberättelsen föredras av ordförande regionförbundets styrelse Robert Uitto.
Landstings revisor föredrar revisionsberättelsen och tillstyrker ansvarsfrihet för
regionförbundets styrelse och dess enskilda ledamöter för verksamhetsåret 2011.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för regionförbundets
styrelse.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande på bifall till
landstingsstyrelsens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Årsredovisningen för 2011 godkänns.
2. Över- och underskottshantering för verksamhetsområdena godkänns.

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

§ 124 Delårsbokslut april 2012 (LS/631/2012)
Ärendebeskrivning
Delårsbokslutet efter april visar att landstinget arbetat intensivt med att utveckla
verksamheten inom ett rad områden men att en hel del arbete återstår innan full
måluppfyllnad kan nås. Ett område med särskilt fokus är tillgängligheten till vården.
Inom vissa delar är den god, inom andra områden sämre och det sammanlagda
resultatet når idag inte målen.
Landstingets organisation har genomgått flera förändringar. Vid årsskiftet överfördes
folkhögskolor, Kulturen och Länstrafiken till Regionförbundet Jämtlands län. Arbetet
med en regionbildning mellan Jämtland och Västernorrland avblåstes och vid årsskiftet
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förändrades också landstingets organisation genom att flera verksamhetsområden slogs
samman till större centrum.
Bokslutet visar att landstingets ekonomi är svag. Gemensamma krafttag och stort fokus
behövs för att få ekonomin i balans. Varje centrum arbetar med handlingsplaner för att
minska sina kostnader och resultatet av det kommer att följas upp noggrant under året.
Efter april redovisar landstinget ett ekonomiskt resultat på -26,2 mkr vilket är en
försämring med 12,8 mkr jämfört med april 2011.
Landstingets nettokostnader ökade under de fyra första månaderna med 3 procent eller
31,4 miljoner kronor jämfört med samma period 2011. Finansieringen i form av skatter,
generella statsbidrag och finansnetto har ökat med 17,9 mkr (1,7 %) under motsvarande
period.
Intäkterna har minskat med 15,5 mkr (-8 %) vilket beror på att intäkter till
kulturverksamheten och folkhögskolorna nu går till Regionförbundet Jämtlands län. Om
dessa verksamheter exkluderas ökade intäkterna med 1,3 %.
Verksamhetens kostnader ökade med 1,1 %, uppdelat på personalkostnader +0,9 % och
omkostnader +1,3 %. Störst kostnadsökning bland omkostnaderna har riks- och
regionsjukvård, inhyrda läkare och sjukresor.
Flera stora byggprojekt färdigställdes under 2011 vilket har medfört högre avskrivningar
2012. Avskrivningarna har ökat med 3 mkr (+9,6 %).
Under året har SKL vid två tillfällen reviderat upp skatteunderlagsprognosen. Efter
senaste revideringen bedöms intäkterna sammantaget bli 19,9 mkr högre än budget för
året.
Landstinget lämnar efter april en prognos för helår på -4,3 mkr. Prognosen är 6,8 mkr
sämre än budget och arbetet med att sänka verksamhetens kostnader är fortsatt högt
prioriterat.
Landstingsfullmäktige beslutade i februari 2012 att avskriva en fordran på länstrafiken
med 3,3 mkr. Vidare har beslut om vaccinering av unga kvinnor mot livmoderhalscancer
medfört ökade kostnader för landstinget på 2,5 mkr 2012. Kostnaden för dessa belastar
resultatet i april.
Landstingets förbättrade skatteunderlagsprognos på 19,9 miljoner föreslås inarbetas i
budgeten utan ökat resultatkrav för året. Medlen föreslås användas dels för att täcka de
tillkommande kostnaderna för avskriven fordran och vaccinering, dels skapa utrymme
för kommande omdisponeringar under året inom anslaget för motsedda kostnader.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2012-04-30
Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Delårsbokslut per 2012-04-30 godkänns.
2. 19,9 mkr i ökade skatteintäkter inarbetas i budgeten för år 2012.
3. Landstingsdirektörens stab beviljas tilläggsanslag på 5,8 mkr för att täcka
merkostnader för nedskriven fordran länstrafiken och
livmoderhalscancervaccination.
4. Motsedda kostnader beviljas tilläggsanslag på 14,1 mkr för eventuella kommande
behov av omdisponeringar under året.
5. Resultatkravet för året på 2,5 mkr kvarstår.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar:
”Landstingsstyrelsen konstaterar att landstingets ekonomiska läge fortsatt är
bekymmersamt. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till
styrelsesammanträdet i augusti
• redovisa handlingsplaner inom budget för år 2012
• beskriva konsekvenser i anledning av förändring av effektiviseringar och
kostnadssänkningar, särskilt med beaktande av tillgånglighet och arbetsmiljö
• redovisa förslag till utbudsbegränsningar samt konsekvensbeskrivningar i
anledning av dessa.”
Bernt Söderman (C) yrkar: ”Styrelsen uppdrar till ekonomiutskottet att ge en analys av
hur avskrivningsutrymmet för maskiner och inventarier används i verksamheten och
eventuellt ge förslag på förändrad hantering.”
Finn Cromberger (FP), Christer Siwertsson (M) och Thomas Andersson (C) yrkar på
bifall till nedanstående förslag från alliansen:
A. Delårsbokslutet godkänns som ett konstaterande av vad som hänt första tertialet
2012
B. Delårsbokslutets prognos om ett underskott på – 4,3 miljoner (mot budgeterat
+ 2,5mkr) accepteras inte.
Av samtliga centrum krävs extremt stark budgetdisciplin.
1. Landstingsdirektören skall vid nästa styrelsemöte den 28 augusti nästan i
detalj på centrumnivå redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå
budgetramarna.
2. Redovisa de konsekvenser på centrumnivå som blivit av besparingarna,
effektiviseringarna eller förändringarna.
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3. Redovisa hur man minskat och minskar antalet arbetade timmar och om
det resulterat i minskat antal fast anställda.
4. Redovisa hur man minskat o minskar antal timmar med stafettpersonal
5. Redovisa vad man i centrumen beslutat sig för att sluta göra.
6. De beslut som fattades av styrelsen redan vid delårsbokslutet i april 2007
om besparingar skall fortfarande gälla, ”minska antalet arbetade timmar”
7. Den omtalade ”Farfarsmodellen” skall utvidgas och ”Farfar” blir nu
Landstingsdirektören, vilket innebär att all anställning/inhyrning av
personal skall godkännas av denne.
8. Centrumchefernas delegation att tillåta bisysslor, exempelvis ”stafetttjänstgöring” utgår och återgår till landstingsdirektören.
9. Oerhört stor restriktivitet vad gäller kurser, konferenser och deltagande i
olika nätverk, nationella som internationella, åläggs samtliga, både
anställda och förtroendevalda
10. Visst internationellt utbyte som AER och Mittnorden-kommitteen blir
landstinget en ”sleeping partner” i resten av året. Även stor restriktivitet
åläggs de förtroendevalda i landstingets beredningars vad gäller
utåtriktad verksamhet utanför länets gränser.
C. Resultatkravet för året på 2,5 mkr kvarstår.
D. Landstingsdirektören skall i augusti 2012 redovisa om det behövs några
ytterligare politiska beslut för att nå en ekonomi enligt budget samt i så fall
redovisa alternativa förslag till beslut
E. Årets investeringar skall planeras så att kommande avskrivningar balanserar mot
budget., samt skall en fylligare redovisning ske av hela kapitalbudgeten alltså
både fastighetsinvesteringar och inventarieinvesteringar, även i delårsboksluten.
F. Den nya administrationen som etablerades vid årsskiftet har som ett huvudmål
att skapa en god ekonomisk hushållning. Då krävs förmodligen ytterligare
restriktioner vid inköp, personalminskningar, ekonomisk omfördelningar mellan
centrumen eller begränsningar av landstingets verksamhet. Detta skall redovisas
vid augustimötet.
G. Vid augustimötet förväntas landstingsdirektören redovisa läget för de
handlingsplaner om ca 80 mkr som centrumen arbetat fram. Vilka och hur
mycket av dessa besparingar visar sig 2012 respektive 2013 och är de fortfarande
realistiska.
H. Även de utbudsbegränsningar som planeras skall redovisas i augusti samt
konsekvenserna av dem.
I. 40 av de nämnda 80 miljoner kronorna i effektiviseringar/kostnadssänkningar
gäller bemanningen i landstinget. Vad betyder det i verkligheten för
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verksamheten. Konsekvensredovisningar från landstingsdirektören av detta
emotses vid augustisammanträdet.
J. Hur skall man rekrytera fast personal istället för ”stafetter ”inom primärvården
och hur skall man produktions- och kapacitetsplanera bättre som man skriver i
delårsbokslutet. Hur har man tänkt göra och vilka konsekvenser får det.
K. Landstingsdirektören redovisar i augusti hur besparingarna påverkar landstingets
mål vad gäller god folkhälsa, god vård, miljö, medarbetare och ekonomi i ett
längre perspektiv än bara 2012.
L. 19,9 mkr i ökade skatteintäkter inarbetas i budgeten för år 2012.
M. Landstingsdirektörens stab beviljas tilläggsanslag på 5,8 mkr för att täcka
merkostnader för nedskriven fordran på Länstrafiken AB och på
livmoderhalscancervaccination.
N. Motsedda kostnader beviljas tilläggsanslag på 14,1 mkr för att vid extremt
prioriterade behov disponeras under 2012.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans tilläggsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers m.fl. yrkande och finner det
avslaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

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

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster avslås Finn Crombergers m.fl. yrkande (se bifogat
omröstningsprotokoll).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att till
styrelsesammanträdet i augusti
• redovisa handlingsplaner inom budget för år 2012
• beskriva konsekvenser i anledning av förändring av effektiviseringar och
kostnadssänkningar, särskilt med beaktande av tillgånglighet och
arbetsmiljö
• redovisa förslag till utbudsbegränsningar samt konsekvensbeskrivningar i
anledning av dessa
2. Styrelsen uppdrar till ekonomiutskottet att ge en analys av hur
avskrivningsutrymmet för maskiner och inventarier används i verksamheten och
eventuellt ge förslag på förändrad hantering.
3. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Delårsbokslut per 2012-04-30 godkänns.
2. 19,9 mkr i ökade skatteintäkter inarbetas i budgeten för år 2012.
3. Landstingsdirektörens stab beviljas tilläggsanslag på 5,8 mkr för att täcka
merkostnader för nedskriven fordran länstrafiken och
livmoderhalscancervaccination.
4. Motsedda kostnader beviljas tilläggsanslag på 14,1 mkr för eventuella
kommande behov av omdisponeringar under året.
5. Resultatkravet för året på 2,5 mkr kvarstår.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) m.fl. yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Christer Siwertsson (M) m.fl. yrkar bifall till alliansens åtgärdsprogram i 10 punkter:
• Landstingsdirektören redovisar vid styrelsen den 28 augusti i detalj på
centrumsnivå, vilka åtgärder som vidtagits för att nå budgetram.
• Landstingsdirektören redovisar de konsekvenser på centrumsnivåerna som är
resultatet av effektiviseringar eller vidtagna förändringar.
• En redovisning om hur man minskat antalet arbetade timmar och om det har
resulterat i minskat antal fasta anställda.
• En redovisning hur man minskat antal timmar med stafettpersonal.
• En redovisning om vad centrumen beslutat sig för att sluta göra.
• Att det beslut som fattades av styrelsen redan vid delårsbokslutet i april 2007 ska
fortsätta att gälla (Minska på antalet arbetade timmar).
• Landstingsdirektören godkänner all anställning/inhyrning av personal.
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Centrumschefernas delegation om att besluta om bisysslor, exempelvis
stafettjänstgöring utgår och återgår till landstingsdirektören.
Oerhört stor restriktivitet vad gäller kurser, konferenser och deltagande i olika
nätverk, nationella som internationella, åläggs samtliga, både anställda och
förtroendevalda.
Internationella utbyten, exempelvis AER och Mittnorden kommittén förvandlas
till sleeping partners resterande del av året. Även stor restriktivitet åläggs de
förtroendevalda i landstingets beredningar vad gäller utåtriktad verksamhet
utanför länets gränser.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons tilläggsyrkande i 10 punkter
och finner det avslaget

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som avslår Christer Siwertssons yrkande röstar ”ja”.
Den som bifaller Christer Siwertssons yrkande röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 30 ja-röster, 21 nej-röster och 4 frånvarande avslås Christer Siwertssons yrkande
(se bifogat omröstningsprotokoll).

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Delårsbokslut per 2012-04-30 godkänns.
2. 19,9 mkr i ökade skatteintäkter inarbetas i budgeten för år 2012.
3. Landstingsdirektörens stab beviljas tilläggsanslag på 5,8 mkr för att täcka
merkostnader för nedskriven fordran länstrafiken och
livmoderhalscancervaccination.
4. Motsedda kostnader beviljas tilläggsanslag på 14,1 mkr för eventuella kommande
behov av omdisponeringar under året.
5. Resultatkravet för året på 2,5 mkr kvarstår.

Reservation
Christer Siwertsson, Elisabeth Svensson, Margareta Gladh, Lise Hjemgaard-Svensson,
Gunnel Hennebo, Maj-Britt Saltin, Karin Ekblom, Gunnar Hjelm, Susanne Wallner,
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Lars-Eric Bergman (samtliga M), Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Berit
Johansson, Göte Norlander, Inger Jonsson, Olle Arnsten, Gunnar Geijer, Bernt
Söderman, Bogna Wojtkiewicz Adolsson (samtliga C), Finn Cromberger och Kia
Carlsson (båda FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer Siwertssons
yrkande.

§ 125 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.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Policy för fastighet och lokalförsörjning antas.

§ 126 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.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Beredningen får i uppdrag att i samverkan med fullmäktiges presidium ta fram förslag
till revidering av jämlikhetspolicy för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 127 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
Ärendet återremitteras till beredningen för demokrati och folkhälsa.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting antas.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128 Landstingsplan 2013-2015 (LS/742/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag ekonomiutskottet, § 31 Landstingsplan 2013-2015

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutar, genom landstingsplanen, om övergripande mål och
inriktning för landstingets verksamhet. Landstingsplanen har beretts av
ekonomiutskottet vid ett flertal tillfällen under året.
Landstingsplanen är landstingsfullmäktiges uppdrag till landstingsstyrelsen,
patientnämnden och landstingets revisorer. Av planen framgår även budget för
patientnämnd och revision. Utifrån Landstingsplanen ska landstingsstyrelsen,
patientnämnden och landstingets revisorer besluta om uppdrag för respektive
verksamhet. Uppdragen ska konkretisera Landstingsplanen.
Landstingsdirektörens verksamhetsplan, som innehåller mätbara mål och målnivåer,
fastställs av landstingsstyrelsen i augusti. Landstingsstyrelsen återredovisar resultaten till
fullmäktige i delårsbokslut per sista april, sista augusti samt i årsbokslut. Årsbokslutet
ska behandlas av landstingsfullmäktige i april.
Landstingsskatten föreslås till 10,60 kr för år 2013.

Beslutsunderlag
Förslag till landstingsplan 2013-2015

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad landstingsplan 2013 - 2015, antas.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i augusti fastställa landstingsdirektörens
verksamhetsplan.
3. Landstingsstyrelsen ska senast i november redovisa uppdraget till
landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan för landstingsfullmäktige.
4. Landstingsskatten fastställs till 10:60 för år 2013.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. Upprättad landstingsplan 2013 - 2015, antas.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i augusti fastställa landstingsdirektörens
verksamhetsplan.
3. Landstingsstyrelsen ska senast i november redovisa uppdraget till
landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan för landstingsfullmäktige.
4. Landstingsskatten fastställs till 10:60 för år 2013.

Reservation
Christer Siwertsson (M) reserverar sig mot majoritetens skrivning i landstingsplanen och
alliansen har lämnat ett eget förslag.
-----

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar att punkt 2 ändras till: ”Landstingsstyrelsen ska senast i
september fastställa landstingsdirektörens verksamhetsplan.”
Christer Siwertsson (M) yrkar på avslag av ekonomiutskottets förslag till förmån för
alliansens egen landstingsplan 2013-2015.
Harriet Jorderud (S) yrkar på följande tillägg: ” I Landstingsplan 2013-2015 inarbetas
kostnad för översyn av den politiska organisationen med 350 tkr och ökat driftbidrag till
Länstrafiken med 800 tkr. Kostnaderna avser år 2013 och belastar årets resultat.
Budgeterat resultat för år 2013 sänks därmed till 20,15 mkr.”
Bernt Söderman (C) yrkar att kostnad för översyn av den politiska organisationen i
Harriet Jorderuds tilläggsyrkande minskas med 100 tkr till sammanlagt 250 tkr.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag punkt 1 och Christer
Siwertssons yrkande och finner ekonomiutskottets förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt ändringsyrkande angående punkt 2 och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets punkter 3 och 4 och finner båda
antagna.
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner det antaget.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. I Landstingsplan 2013-2015 inarbetas kostnad för översyn av den politiska
organisationen med 350 tkr och ökat driftbidrag till Länstrafiken med 800 tkr.
Kostnaderna avser år 2013 och belastar årets resultat. Budgeterat resultat för år
2013 sänks därmed till 20,15 mkr.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad landstingsplan 2013 – 2015, antas med ovan antaget tillägg.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i september fastställa landstingsdirektörens
verksamhetsplan.
3. Landstingsstyrelsen ska senast i november redovisa uppdraget till
landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan för
landstingsfullmäktige.
4. Landstingsskatten fastställs till 10:60 för år 2013.
-----

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar på följande ändringar i förslag till landstingsplan:
• Under punkt 4.4 Kompetensförsörjning, s. 17, andra stycke:
”Kompetensavveckling” ändras till ”Kompetensutveckling”.
• Under punkt 5 Målområden, s. 21, andra stycke: ”Strategiska mål” ändras till
”övergripande mål”.
• Under punkt 8 Bilagor, Kommunalförbund, Norrlandstingens regionförbund,
s. 39: Meningen som börjar med ”För 2010 föreslås (…)” och till styckets slut
ska ändras till förhållanden gällande 2013 eller annars ska hela stycket utgår.
Harriet Jorderud (S) m.fl. yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Christer Siwertsson (M) m.fl. yrkar bifall till alliansens Landstingsplan 2013-2015.
Thomas Andersson (C) yrkar att följande tillägg gällande Regionförbundet införs i
Landstingsplan 2013-2015 under punkt 4.5 (s. 17) alt. s.35:
”Landstingsfullmäktiges förtroendevalda är de politiker som direkt gentemot väljarna
ansvarar för de verksamheter som har delegerats till regionförbundet. För att kunna
svara upp mot detta ansvar är det viktigt att den löpande informationen och dialogen
utvecklas ytterligare. Jämtlands läns landsting vill därför ha löpande återredovisning av
vilka resultat Regionförbundet i Jämtlands län bidrar till på följande områden:
• Antal inflyttade personer till länet
• Antal nystartade företag
• Antal nya arbetstillfällen
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Antal personer som genomgår utbildningar på länets folkhögskolor
Antal kulturaktiviteter utanför Östersunds tätort
Antal projekt som resulterar i kommersiell verksamhet
Antal vuxenutbildningstillfällen
Infrastrukturinvesteringar i länet, omfattning och storlek”

Monalisa Norrman (V) yrkar: Formuleringen under punkt 5.1.1.1, Jämlikhet och
jämställdhet, ändras på följande sätt:
”Alla nya vårdrutiner, och vid revidering av vårdrutiner, jamställdhetsintegreras dessa
på så sätt att de skapar jämlika och jämställda villkor för alla patienter.”
Anna Gundersson (S) yrkar på följande tillägg under punkten 5.2.2. Framgångsfaktorer,
Systematiskt erfarenhetsutbyte:
Sista meningen i detta stycka som lyder ”De metoder som landstinget implementerar
inom alla verksamheter ska vara evidensbaserade.” ändras till ”De metoder som
landstinget implementerar inom alla verksamheter ska vara evidensbaserade eller bygga
på beprövad erfarenhet.”
Bernt Söderman (C) yrkar att kostnaden för översynen av den politiska organisationen
minskas med 100 tkr till 250 tkr.
Agnetha Danielsson (S) yrkar bifall till den särskilda budgetberedningens förslag
angående revisorernas och patientnämndens budget för 2013.
Mats El Kott (FP), Anna Hildebrand (MP), Susanne Wallner (M), Finn Cromberger
(FP), Ann-Marie Johansson (S), Robert Uitto (S), Monica Hallquist (S), Kia Carlsson,
Owen Laws (MP), Alf Lundin (MP), Sergio Diaz (MP) och Gunnel Hennebo (M) yttrar
sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag till landstingsplan 2013-2015
och alliansens landstingsplan 2013-2015 och finner majoritetens förslag till
landstingsplan antaget som huvudförslag.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller majoritetens förslag till landstingsplan 2013-2015 röstar ”ja”.
Den som bifaller alliansen förslag till landstingsplan 2013-2015 röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster, 22 nej-röster och 1 ledamot som avstår från att rösta bifaller
fullmäktige landstingsstyrelsens förslag som huvudförslag (se bifogat
omröstningsprotokoll).
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds ändringsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans ändringsyrkande och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans ändringsyrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag inklusive antagna
ändringar och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition Anna Gunderssons tilläggsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition Thomas Anderssons tilläggsyrkande och finner det
avslaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som avslår Thomas Anderssons tilläggsyrkande röstar ”ja”.
Den som bifaller Thomas Anderssons tilläggsyrkande röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster och 23 nej-röster avslås Thomas Anderssons tilläggsyrkande (se
bifogat omröstningsprotokoll).
Ordföranden ställer proposition Agnetha Danielssons tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Upprättad landstingsplan 2013 – 2015, antas med ovan antagna ändringar och
tillägg.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i september fastställa landstingsdirektörens
verksamhetsplan.
3. Landstingsstyrelsen ska senast i november redovisa uppdraget till
landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan för landstingsfullmäktige.
4. Landstingsskatten fastställs till 10:60 för år 2013.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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5. Revisorernas budget för 2013 antas med samma nivå som 2012 med den
indexuppräkning som fastställs i landstinget.
6. Patientnämndens budget för 2013 antas med samma nivå som 2012 med den
indexuppräkning som fastställs i landstinget.

Reservation
Christer Siwertsson, Elisabeth Svensson, Margareta Gladh, Lise Hjemgaard-Svensson,
Gunnel Hennebo, Maj-Britt Saltin, Karin Ekblom, Anna-Karin Dahl, Gunnar Hjelm,
Susanne Wallner, Lars-Eric Bergman (samtliga M), Marianne Larm-Svensson, Thomas
Andersson, Berit Johansson, Göte Norlander, Inger Jonsson, Olle Arnsten, Gunnar
Geijer, Bernt Söderman, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (samtliga C), Finn Cromberger,
Mats El Kott och Kia Carlsson (samtliga FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
alliansens förslag till landstingsplan, Bernt Södermans ändringsyrkande och Thomas
Anderssons tilläggsyrkande.

§ 129 Landstingsfullmäktiges frågestund
Anna Hildebrand (MP) besvarar en fråga från Kia Carlsson (FP) om ungas psykiska
hälsa. Harriet Jorderud (S) besvarar frågor från Kia Carlsson (FP) om landstingets nya
grafiska profil, från Mats El Kott (FP) om brott mot patientintegriteten, från Thomas
Andersson (C) om tolkar och språk i vården, från Mats El Kott (FP) om rätt till heltid
för deltidsanställda.

§ 130 Initiativärende: Samordning och klargörande av
ansvarsområden mellan landstingets beredning för
demokrati, folkhälsa och kultur och
Regionförbundet Jämtlands län (LS/791/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag beredningen för demokrati och folkhälsa 2012-03-14, § 18

Ärendebeskrivning
Då delar av landstingets verksamhet förts över till Regionförbundet i Jämtlands län
tog beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur initiativ till att klargöra politiskt
sammanfattande ansvarsområden mellan landstingets beredning och Regionförbundet i
Jämtlands län. Beredningen fick 2011-06-15 av landstingsfullmäktige i uppdrag att klargöra politiskt sammanfattande ansvarsområden mellan landstingets beredning och Regionförbundet.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ansvarig tjänsteman från beredningen och förbundssekreteraren i regionförbundet har
berett ärendet. Tjänstemännen har kommit fram till att i de områden där det finns
gemensamt intresse, miljö, kultur och folkhälsa redan finns klargörande i de samarbetsavtal som tecknats mellan landstinget och regionförbundet. Inom folkhälsofrågan finns
dessutom ett gemensamt politiskt organ mellan kommunerna, landstinget och regionförbundet.
Beredningen anser att det inte finns någon anledning att skapa några nya grupper för
denna samverkan. Samarbetet får ske i relation till de frågor som blir aktuella.

Beslutsunderlag
Samarbetsavtal.
Protokollsutdrag Regionförbundet i Jämtlands län.

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Redovisning av initiativärende, samordning och klargörande av ansvarsområden mellan
landstingets beredning för demokrati, folkhälsa och kultur och Regionförbundet
Jämtlands län, läggs till handlingarna.

BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH FOLKHÄLSA
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Redovisning av initiativärende, samordning och klargörande av ansvarsområden mellan
landstingets beredning för demokrati, folkhälsa och kultur och Regionförbundet
Jämtlands län, läggs till handlingarna.
---

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkanden
Robert Uitto (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Finn Cromberger (FP) yrkar bifall till förslaget med tillägget att fullmäktige
uppmärksammar både landstingsstyrelsen och Regionförbundet på samarbetsavtalets
formuleringar i punkt 1 och punkt 11 som båda påtalar ett direktvalt Regionfullmäktige
från den 1 januari 2015.
Robert Uitto (S) yrkar bifall till Finn Crombergers yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Redovisning av initiativärende, samordning och klargörande av ansvarsområden
mellan landstingets beredning för demokrati, folkhälsa och kultur och
Regionförbundet Jämtlands län, läggs till handlingarna.
2. Fullmäktige uppmärksammar både landstingsstyrelsen och Regionförbundet på
samarbetsavtalets formuleringar i punkt 1 och punkt 11 som båda påtalar ett
direktvalt Regionfullmäktige från den 1 januari 2015.

§ 131 Initiativärende - Årets folkhälsoinsats: Revidering
av stadgar (LS/365/2009)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa 2012-03-14, § 16

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändring i den politiska organisationen finns behov att revidera
stagar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats. I stadgarnas § 2 står att
”Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår pristagare för beslut i landstingsstyrelsen”. Den meningen föreslås ändras till ”Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår pristagare för beslut i landstingsstyrelsen”.

Beslutsunderlag
Stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats.

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Reviderade stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats antas.

BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH FOLKHÄLSA
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Reviderade stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats antas.
---

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Reviderade stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats antas.

§ 132 Placeringsreglemente för förvaltning av
pensionsmedel (LS/688/2012)
Ärendebeskrivning
Reglementet för förvaltning av pensionsmedel har reviderats. Som en anpassning till att
landstinget inte längre har och enligt tidigare beslut i fullmäktige 2009-04-21--22, inte
ska ha några aktieplaceringar, har följande förändringar gjorts: Aktier har tagits bort från
avsnitt 4.1 Tillåtna tillgångsslag. Avsnitten 3.5 Aktier och aktierelaterade instrument, 4.1
förvaltningsuppdrag till externa förvaltare, 4.2.3 och 4.2.4 om utvärdering mot aktieindex, samt
avsnitt 4.3 om urvalskriterier för extern förvaltare har tagits bort. Vidare har punkter som rör
rapportering om avkastning mot index samt extern förvaltare tagits bort från kapitel 5
Rapportering och kapitel 6 Ansvarsfördelning.
Tidigare avsnitt 3.2.2 Övergripande placeringslimiter innehöll mini- och maxinivåer för
andelen aktier och obligationer. Angivna mini- och maxinivåer för värdepapperens
löptider var anpassat till en mycket långsiktig placeringsinriktning. Detta avsnitt har
tagits bort och ersatts med avsnitt 4.2 Duration som endast anger maximal löptid. Syftet
med att ta bort mininivån för löptiden är att landstinget i första hand ska kunna sälja
värdepapper med långa löptider från pensionsportföljen för att undvika framtida
kursförluster om de långa räntorna stiger. Under 4 Placeringsregler har två nya avsnitt lagts
in. 4.3 Vindkraft anger att landstingets investering i vindkraft ska ingå i pensionsportföljen. Avsnitt 4.4 Direktinvesteringar i andra tillgångsslag än aktier och ränteplaceringar har
hämtats från Inriktningsdokument för finansförvaltningen (LS/302/2009) (fullmäktige 200904-21—22). Där beskrivs att landstinget i framtiden kan fatta beslut om
direktinvesteringar med förankring i det geografiska närområdet eller i andra
tillgångsslag, såsom mark, skog eller vatten och vad ett underlag för sådant beslut ska
innehålla. I avsnitt 6 Ansvarsfördelning har infogats att det är landstingsfullmäktige som
fattar beslut om direktinvesteringar enligt avsnitt 4.4.
Avsnitt 1.4.2 Redovisningsmässiga konsekvenser har blivit inaktuellt och tagits bort som en
anpassning till en ny rekommendation 20 från Rådet för kommunal redovisning. För
övrigt har reglementet uppdaterats med aktuella laghänvisningar.

Beslutsunderlag
Reglemente för förvaltning av pensionsmedel

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för förvaltning av pensionsmedel antas.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar att följande tillägg inarbetas på lämplig ställe i reglementet:
”Landstinget tillåter placering i börsnoterade aktier. Andelen får högst uppgå till 25
procent av pensionsportföljen. Aktieinnehavet skall spridas på flera bolag företrädesvis
från aktiebörsens större bolagslistor. Varje enskilt företag eller bolag ingående i samma
koncern får utgöra maximalt 5 procent av aktieportföljens marknadsvärde.
Aktieportföljen bör i första hand bestå av svenska men även andra nordiska
börsnoterade aktier som haft en stabil utdelning till ägarna de senaste åren. Självklart
gäller det etiska regler som landstinget tidigare fattat beslut om.”

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

1. Följande tillägg inarbetas på lämplig ställe i reglementet:
”Landstinget tillåter placering i börsnoterade aktier. Andelen får högst uppgå till 25
procent av pensionsportföljen. Aktieinnehavet skall spridas på flera bolag
företrädesvis från aktiebörsens större bolagslistor. Varje enskilt företag eller bolag
ingående i samma koncern får utgöra maximalt 5 procent av aktieportföljens
marknadsvärde. Aktieportföljen bör i första hand bestå av svenska men även andra
nordiska börsnoterade aktier som haft en stabil utdelning till ägarna de senaste åren.
Självklart gäller det etiska regler som landstinget tidigare fattat beslut om.”
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för förvaltning av pensionsmedel antas med ovan antaget tillägg.

Reservation
Anna Hildebrand (MP) och Monalisa Norrman (V) reserverar sig mot antagandet av
tilläggsyrkandet.
-----

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Monalisa Norrman (V) och Owen Laws (MP) yrkar att punkt 1 utgår.
Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition Monalisa Norrman m.fl. yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Reglemente för förvaltning av pensionsmedel antas.

Reservation
Monalisa Norrman, Sergio Diaz, Elin Hoffner, Gert Norman (samtliga V), Owen Laws,
Anna Hildebrand, Karin Österberg och Alf Lundin (samtliga MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Monalisa Norrmans m.fl. yrkande.
Miljöpartiet lämnar in följande skriftliga reservation:
Miljöpartiet reserverar sig mot punkt 1 i beslutet att återigen börja tillåta placering i
börsnoterade aktier.
Beslutet i fullmäktige 2009-04-21--22 att inte längre ha några aktieplaceringar var
välmotiverat, en följd av att landstinget förlorade många miljoner kronor i finanskrisen i
samband med att Lehman Brothers gick i konkurs.
Ingenting tyder på att världsekonomin är stabilare idag, snarare tvärtom.

§ 133 Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning,
finansiering och skuldförvaltning (LS/689/2012)
Ärendebeskrivning
Utbudet av kortsiktiga räntebärande värdepapper är för närvarande begränsat, vilket
medför att det är svårt att uppnå en större spridning av placeringarna på olika
värdepappersemittenter (låntagare). Därför föreslås införande av två nya
placeringskategorier i avsnitt 3.4 i reglementet. Placeringar i båda kategorierna begränsas
till max tio miljoner kronor och högst tre månaders återstående löptid per emittent.
I den första kategorin tillåts placeringar från företag med en rating (kreditbetyg) från
Moody´s och Standard & Poor´s som ligger en nivå lägre än reglementets nuvarande
lägsta nivå. Exempel på företag med sådan rating är Scania och Holmen.
I den andra kategorin tillåts två företag utan officiell rating, men som av banker bedöms
ha hög kreditvärdighet. Arla Foods har en stark position på en relativt okänslig marknad
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och dessutom en stabil finansiell ställning. Toyota Industries Finance International AB
förser Toyotas bolag utanför Japan och USA med olika typer av finansieringstjänster.
Bolaget har full betalningsgaranti från ägaren Japanese Toyota Industries Corporation
som från Standard & Poor´s har tilldelats kreditbetyget A-, en rating i nivå med
exempelvis TeliaSonera.

Beslutsunderlag
Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning antas.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning antas.

§ 134 Översiktlig undersökning av hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och
sjukvården (LS/666/2010)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för vård och rehabilitering, 2012-03-14,§ 17

Ärendebeskrivning
Beredningen för vård och rehabilitering har av Landstingsfullmäktige fått uppdraget att
göra en översiktlig undersökning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i
hälso- och sjukvården.
Beredningen har tagit initiativet till att undersöka faktorer som har betydelse för
landstingets utveckling på längre sikt för att förebygga och förhindra ohälsa, hålla hög
kvalité inom verksamheten och vara kostnadseffektiv. Ett syfte med undersökningen är
också att stärka samverkan mellan politik, verksamhet och andra huvudmän för att
utveckla målstyrning och nå önskade effekter.
Beredningens motiv har varit att
långsiktigt minska behovet av vård och omsorg
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hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder tydligare läggs in i
vårdkedjan med hänsyn till hälsoaspekter för den enskilde och hälsoekonomiska
överväganden
koppla ett hälsofrämjande förhållningssätt i vård och rehabilitering för att stödja
individens egenförmåga att förebygga sjukdom
genom en mer förebyggande strategi i hälso- och sjukvården bidra till att
utjämna de hälsoskillnader som finns mellan olika socioekonomiska grupper,
etniska grupper och mellan könen.

Utgångspunkten har varit att
identifiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbeten och
konsekvensbedömningar av dessa, inom Jämtlands läns landsting och andra
landsting
visa hur man använt konsekvensbedömningarna som styrmedel för att arbeta
"mer resurssmart”.
Nuläge
Det finns sedan länge inarbetade strukturer för det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården på vissa områden.
Mödrahälsovården, ungdomsmottagningarna och barnhälsovården är exempel där det
finns systematik och program för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbetet. Andra exempel är hälsosamtal för asylsökande, screening verksamhet som
mammografi och livmoderhalscancer, smittskyddsorganisationen samt
registeruppföljningar.
Det finns många exempel på samarbeten mellan folkhälsoenheter, sjukvården och andra
huvudmän, främst kommuner. Jämtlands läns landsting arbetar på detta sätt.
2011 tillkom Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
som riktar sig till att förebygga sjukdom på individnivå genom att stödja förändring av
levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och
ohälsosamma matvanor.
Framtiden
Hur kommer dagens tillämpning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbeten
att lösa framtidens problem? Hur länge räcker dagens insatser ? Om vi inom 15 år
behöver nå en viss nivå, med vilken framförhållning måste vi börja att agera nu för att få
resultat? Finns det ett resonemang eller en vision om hur hälso- och sjukvården ska
utvecklas i en mer hälsofrämjande riktning? Hur hittar man brytpunkten i de generella
preventiva insatserna som är befolkningsinriktade och på individinriktat patientarbete
med riktade insatser?
Framgångsfaktorer för ett bra hälsoläge
kunskap om hälsoläget genom kartläggning och efterföljande behovsanalys
Justerandes sign
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tydliga beslut - viktigt med tydliga uppdrag och att uppdragen grundas på
befolkningens hälsoläge
tydliga uppföljningar
utbildning hos personal och allmänhet
ledarskap som driver utvecklingen framåt
en bättre samordning mellan nationell, regional och lokal nivå.
Styrning och ledning
För att lyckas med det förebyggande arbetet är långsiktiga beslut, strategisk planering
och hälsopolitisk viljeinriktning med fokus på utvecklingsarbete viktiga förutsättningar.
Det är viktigt att se bortom dagens verksamhet och budgetuppdelning.
Beredningen fortsätter att undersöka
• politiska beslut med målstyrning baserade på utvecklingsarbeten (minska vård
och omsorg)
• politiska beslut där man styrt genom att penetrera ”organisatoriska och
budgetära gränser”
• politiskt samarbete med kommuner
• uppdrag, roller och ansvarsfördelning mellan politik och verksamhet samt
politiker och tjänstemän.
Redovisning kommer att ske av beslut, samarbeten och ansvarsfördelningar som är
relevanta för ett framgångsrikt övergipande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete.

Beslutsunderlag
Uppdrag från Landstingsfullmäktige genom beslut 2010-06-22- -23 §125.
Bilaga till förslag till beslut: PM om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

YRKANDEN
Anna Gundersson (S) yrkar (1) att följande ändring i Ärendebeskrivning görs:
Underrubriken ”Beredningen fortsätter att undersöka” ersätts med ”Beredningen anser
det är viktigt att landstinget fortsätter utvecklingsarbetet genom omvärldsanalyser
gällande”. Sista stycket med följande lydelse ”Redovisning kommer att ske av beslut,
samarbeten och ansvarsfördelningar som är relevanta för ett framgångsrikt övergipande
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete” stryks.
Anna Gundersson (S) yrkar (2) att följande ändringar görs i bilagan: PM om
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete: Innehållsförteckning och referenser
ska införas.

PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandena (1) och (2) och finner att
beredningen antar båda yrkanden.

BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING
Ändringarna i Ärendebeskrivning och PM om hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete görs enligt antagna ändringsyrkandena.
Justerandes sign
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Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstingets arbete med Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
ska i kommande strategier och budgetarbete utgå från kartläggning av
hälsoläget och en behovsanalys för förbättrad hälsa i länet. Dessutom ska
hälsoekonomisk analys ingå i beslut där det är möjligt att göra sådana.
2. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska ha sin
utgångspunkt i evidensbaserade metoder och metoder baserade på beprövad
erfarenhet.
3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att bevaka utvecklingen av arbetet med att
överbrygga hinder i folkhälsoarbetet och att delta i pilotprojekt eller andra
försöksformer om möjlighet finns.
4. Beredningen för vård och rehabilitering får i uppdrag att, tillsammans med
ytterligare landsting, föreslå SKL, i samarbete med andra relevanta aktörer,
att förstärka stödet till medlemmarna i det folkhälso- och hälsofrämjande
arbetet genom att:
a. Rekommendera lämpliga metoder, evidensbaserade och baserade
på beprövad erfarenhet
b. Rekommendera lämpliga arbetssätt och metoder för
implementering av dessa i verksamheten
c. Rekommendera metoder inom folkhälsans och hälso- och
sjukvårdens områden som tillsammans ger synergieffekter och
därmed större hälsovinster.
-----

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingstyrelsen tillstyrker punkterna 1-3 i beredningens förslag.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Punkt 4 i beredningens förslag ändras till följande formulering:
” Landstingsstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med ytterligare landsting,
föreslå SKL, i samarbete med andra relevanta aktörer, att förstärka stödet till
medlemmarna i det folkhälso- och hälsofrämjande arbetet.”
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingstyrelsen tillstyrker punkterna 1-3 i beredningens förslag.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Punkt 4 i beredningens förslag ändras till följande formulering:
Justerandes sign
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” Landstingsstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med ytterligare landsting,
föreslå SKL, i samarbete med andra relevanta aktörer, att förstärka stödet till
medlemmarna i det folkhälso- och hälsofrämjande arbetet.”

Yrkanden
Anna Gundersson (S) och Berit Johansson (C) yrkar bifall till landstingsstyrelsens
förslag.
David Berglund (S), Mats El Kott (FP) Britt Carlsson (S), Sergio Diaz (V) och Alf
Lundin (MP) yttrar sig.

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

1. Landstingets arbete med Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ska
i kommande strategier och budgetarbete utgå från kartläggning av hälsoläget och
en behovsanalys för förbättrad hälsa i länet. Dessutom ska hälsoekonomisk
analys ingå i beslut där det är möjligt att göra sådana.
2. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska ha sin utgångspunkt i
evidensbaserade metoder och metoder baserade på beprövad erfarenhet.
3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att bevaka utvecklingen av arbetet med att
överbrygga hinder i folkhälsoarbetet och att delta i pilotprojekt eller andra
försöksformer om möjlighet finns.
4. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med ytterligare landsting,
föreslå SKL, i samarbete med andra relevanta aktörer, att förstärka stödet till
medlemmarna i det folkhälso- och hälsofrämjande arbetet.

§ 135 Allmänhetens frågestund
Robert Uitto (S) besvarar en fråga från Åke Durre om att avgiftsbelägga abort.

§ 136 Svar på medborgarförslag från Märit Eriksdotter
och Inger Wetterstrand, om att Härjedalens
befolkning ska hänvisas till Akademiska sjukhuset i
Uppsala för specialistvård (LS/1842/2011)
Ärendebeskrivning
Märit Eriksdotter och Inger Wetterstrand har lämnat in ett medborgarförslag om att
Jämtlands läns landstingspolitiker aktivt ska börja driva frågan om att förstahandsvalet
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för Härjedalens befolkning, angående specialistvård, skall hänvisas till Akademiska
sjukhuset i Uppsala.
Det fria vårdvalet gäller länssjukvård - där har Härjedalingar alltså efter bedömning av
vårdbehovet i Jämtlands läns landsting rätt att välja att få sin vård någon annanstans.
Det fria vårdvalet gäller dock inte regionvård.
Lena Bäckelin motionerade 2008-09-04 i samma fråga och yrkade att
landstingsfullmäktige skulle ge landstingsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att
härjedalingarna med särskilda skäl efter bedömning i varje enskilt fall ska få möjlighet att
bli remitterad till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Landstingsfullmäktige behandlade
motionen 2009-06-24 § 131 med svaret ”Motionen bifalles genom att landstingsstyrelsen
får i uppdrag att vid kommande förhandling med Norrlandstingens regionförbund om
förbundsordning och regionavtal arbeta för ett undantag för Härjedalen.”
Landstinget lyfte frågan på tjänstemannanivå i Norrlandstingens Regionförbund under
hösten 2009 i anslutning till förhandlingarna om regionavtal 2010 – utan framgång. Vid
förbundsdirektionens behandling av regionavtalet i december 2009 lyfte också
landstinget frågan politiskt, även då utan framgång. Anledningen till att det inte beviljas
är att Norrlands Universitetssjukhus, NUS, behöver det befolkningsunderlag som de
fyra landstingens samlade befolkning utgör. NUS har det minsta befolkningsunderlaget
av alla Sveriges universitetssjukhus.
Det fria vårdvalet gäller inte regionvård, därför vill motionären att landstingsfullmäktige
beslutar att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att härjedalingar med särskilda
skäl efter bedömning i varje enskilt fall ska få möjlighet till att välja att bli remitterad till
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Med hänsyn till att frågan nyss varit uppe till behandlig i Norrlandstingens
regionförbund är det inte läge att at upp frågan igen nu. Medborgarförslaget bör därför
avslås. Ett förslag till svar på medborgarförslaget har utarbetats inom Ledningsstab
hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Märit Eriksdotter och Inger Wetterstrand om att Härjedalens
befolkning ska hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala för specialistvård.
Förslag till svar på medborgarförslag från Märit Eriksdotter och Inger Wetterstrand om
att Härjedalens befolkning ska hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala för
specialistvård
Norrlandstingens Regionförbunds tidigare (20091215) svar angående Lena Bäckelins
motion.
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar bifall till medborgarförslaget.

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
-----

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar på återremiss med följande motivering: Ytterligare analys av
möjligheten till bättre infrastruktur för patienter från Härjedalen samt även ytterligare
analys av möjligheten för experter att komma från Umeå till Östersund vid exempel
återbesök behövs.
Finn Cromberger (FP) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om frågan om återremiss ska avgöras utan fortsatt
diskussion och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande om återremiss och finner
det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet återremitteras.
Motivering: Ytterligare analys av möjligheten till bättre infrastruktur för patienter från
Härjedalen samt även ytterligare analys av möjligheten för experter att komma från
Umeå till Östersund vid exempel återbesök behövs.

Reservation
Finn Cromberger, Kia Carlsson och Mats El Kott (samtliga FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Finn Crombergers yrkande.
Justerandes sign
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§ 137 Svar på motion från Susanne Wallner (M) om
möjligheten för förtroendevalda att utnyttja elegitimation samt mallar (LS/1630/2011)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Fullmäktiges presidium 2012-04-03, § 42

Ärendebeskrivning
Susanne Wallner (M) har i motion till Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 9
oktober 2011 föreslagit att politiker i landstinget ska ha tillgång till färdiga mallar för
motioner, interpellationer och frågor på landstingets interna hemsida. Motionären föreslår också att det ska vara möjligt att signera dokumenten elektroniskt.
Motioner ska enligt Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige vara skriftliga och egenhändigt undertecknade av en eller flera ledamöter. För interpellationer och
frågor gäller att de ska vara undertecknade av en ledamot. Det är landstingets politiker
som själva ansvarar för innehållet i dessa dokument som de sedan lämnar in till landstingsfullmäktige. Specifika mallar för motioner, interpellationer och frågor måste därför
också varje parti ta ansvar för. Det landstinget kan hjälpa till med är att utveckla enklare
anvisningar för vad som bör framgå i motioner, interpellationer och frågor.
Motionärens förslag om e-legitimation går i dagsläget inte att genomföra eftersom
landstingets IT-miljö inte stöder e-legitimation. Landstinget ser positivt på att utveckla
e-tjänster inom landstingets verksamheter men ännu återstår flera tekniska, juridiska och
ekonomiska frågor innan det kan införas.

Beslutsunderlag
Motion från Susanne Wallner (M) om möjligheten för förtroendevalda att utnyttja elegitimation samt mallar.

Tjänstemannaförslag
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
BESLUT AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
-----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.
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Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen.

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

Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.

Yrkande
Thomas Hägg (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Susanne Wallner (M) yttrar sig.

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

Motionen avslås.

§ 138 Svar på motion från Christer Siwertsson (M),
Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP),
om översyn av regelverket för Hälsoval Jämtlands
län (LS/738/2011)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M), Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP) har i en
motion föreslagit landstingsfullmäktige att fatta beslut om att göra en översyn av
regelverket för hälsovalet under ledning av en politiskt sammansatt ledningsgrupp, så att
justerade regler kan tillämpas snarast möjligt. Syftet med översynen skulle vara att
utveckla och förfina regelverket.
Hälsovalet infördes år 2010 och i samband med utarbetandet av första
förfrågningsunderlaget tillsattes en styrgrupp bestående av politiker från alla partier samt
tjänstemän. Gruppen upplöstes efter införandet och beslut fattades att hälsovalsfrågorna
skulle beredas av landstingsstyrelsen.
Sedan starten har reglerna för hälsovalet årligen setts över. Landstingsfullmäktige har vid
junisammanträdet beslutat om förändringar i förfrågningsunderlaget som ska träda i
kraft den 1 januari efterföljande år.
Avtalen i hälsovalet löper på fyra år. Under pågående avtalstid kan större ändringar i
regelverket rättligt vara svåra att genomföra utan att säga upp avtalen.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Under hösten kommer, med hjälp av statliga stimulansmedel, en utredning att starta i
landstinget avseende ändringar av ersättningsmodellen i hälsovalet. Då kommer bland
andra frågan om ersättning utifrån diagnosgrupper att behandlas.
Förberedandet för införandet av hälsovalet skedde under förhållandevis kort period och
utan erfarenhet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) såväl på nationell som lokal nivå.
Kunskapen har ökat med åren och behoven ser annorlunda ut nu än vid införandet.
Strukturen för beställarorganisationen inom landstinget kommer att ses över.
Med hänsyn till att landstingsstyrelsen är utsedd att bereda frågor rörande hälsovalet och
att det årligen görs översyn av förfrågningsunderlaget är det inte nödvändigt med en
översyn och därmed inte heller med att utse en politiskt sammansatt ledningsgrupp.
Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertson (M), Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP)
om översyn av regelverket för Hälsoval Jämtlands län.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen.

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), Thomas Andersson (C), Bernt Söderman
(C) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer
Siwertssons yrkande.
-----

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Marianne Larm-Svensson (C) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och Marianne LarmSvenssons yrkande och finner landstingsstyrelsens förslag antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen avslås.

§ 139 Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om
högspecialiserad extremt dyr vård (LS/765/2011)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger föreslår i sin motion att landstinget i Sveriges Kommuner och
landsting, SKL, driver frågan om gemensam nationell finansiering av högspecialiserad
vård för patienter där vårdkostnaden blir extremt dyr eller mot staten driver frågan att
staten tar över ansvaret för kostnaden för extremt dyr vård genom någon form av
skatteväxling.
Motionärens förslag och skälen för det är vällovligt men en stor svårighet är hur man
ska avgränsa ”denna lilla grupp av extremt dyra patienter”. En annan svårighet med
genomförande av förslaget är det kommunala självbestämmandet som landstinget i
många sammanhang brukar hävda. Det kommunala självbestämmandet har en motsida i
ansvaret som följer med självbestämmandet och som kan uttryckas som det kommunala
”självansvaret” för de egna medborgarna. Att gentemot staten hävda att de ska ta över
del av ansvaret för sjukvården och samtidigt hävda det kommunala självbestämmandet
är svårt.
Det är heller inte möjligt för landsting att, med nuvarande lagstiftning, ge bidrag till
varandra. Även om det skulle finnas möjliga lösningar så är en stor svårighet att ena 21
landsting och regioner. I andra samarbetsfrågor brukar frågan om finansiering vara den
som oftast är svårast att enas om. Varje landsting och region bevakar självfallet sin
ekonomi.
Mot bakgrund av detta är det svårt att driva frågan på det föreslagna sättet med
framgång. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Protokoll från fullmäktige 2012-06-19--20.
PM svar på motion från Finn Cromberger angående Högspecialiserad extremt dyr vård
2012-05-15.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Finn Cromberger (FP) yrkar bifall till motionen.

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
-----

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Finn Cromberger (FP) yrkar bifall till motionen.

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

Motionen avslås.

Reservation
Finn Cromberger, Kia Carlsson och Mats El Kott (samtliga FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Finn Crombergers yrkande.

§ 140 Svar på motion till ungdomstinget 2012 om Bättre
hjälp till sjuka ungdomar som diskuterades
gemensamt mellan ungdomstinget och
landstingsfullmäktige (LS/618/2012)
Ärendebeskrivning
Linnéa Kilheim vid Jämtlands Gymnasium Wargentin har i motion till ungdomstinget
2012 yrkat att Jämtlands läns landsting ska förbättra psykvården för de unga och att det
Justerandes sign

Justerandes sign
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ska vara lättare för unga som mår psykisk dåligt att få hjälp. Motionen diskuterades i en
gemensam debatt mellan ungdomstinget och landstingsfullmäktige under
landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2012. Svar på motionen ska
behandlas i landstingsfullmäktige.
Motionären tar upp en viktig fråga eftersom en god hälsa för barn och unga i Jämtlands
län är viktig både nu och för framtiden. Genomförda undersökningar visar att de flesta
ungdomar mår bra men det finns tendenser att den psykiska ohälsan bland unga ökar.
Psykiska problem kan dock se mycket olika ut och begreppet psykisk ohälsa är väldigt
generellt. Det kan omfatta allt från tillstånd som psykoser och djupa depressioner men
också lindrigare former som nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter. Med psykisk
sjukdom avses definierade sjukdomstillstånd som till exempel depression, ångest och
psykoser. För ungdomar som mår dåligt och behöver hjälp finns inom Jämtlands läns
landsting olika alternativ beroende på symptomens svårighetsgrad. I många fall behövs
ingen remiss utan det går att ta kontakt direkt med mottagningen. Tillgängligheten
varierar utifrån efterfrågan, tillgängliga resurser och rådande regler för vårdgaranti och
kömiljarden. För hjälp kopplat till socialtjänst och skolhälsovård är det kommunerna
som har ansvaret för de verksamheterna.
Beträffande medicinsk behandling inom psykiatrin förekommer åsikter om för mycket
förskrivning av läkemedel. Men frågan är mer komplicerad än så. I fallen med lindrigare
psykisk ohälsa är det inte berättigat att använda medicinering mer än i vissa fall och då
för kortvarig lindring. I svårare fall kan det vara mycket viktigt att behandla med
läkemedel och göra frekventa uppföljningar i kombination med psykoterapi om det är
lämpligt och möjligt sett ur patienten perspektiv. I de sammanhangen är familj och
nätverksarbete mycket viktigt. Inom Jämtlands läns landsting pågår arbeten med att
ständigt utveckla goda rutiner för att inleda, följa upp och avsluta medicinering.
I Jämtlands läns landstings arbete med god hälsa på lika villkor för länets medborgare är
barn och unga en prioriterad grupp. Men med det ekonomiska läget som landstinget
befinner sig i är dock resurserna begränsade. En utmaning för verksamheterna är därför
att med minskade resurser ändå vara tillgängliga och ge så effektiv vård som möjligt. För
att öka tillgängligheten inom område barn och unga vuxna görs i det dagliga arbetet
rutinförändringar och ändringar i arbetssätt. I det arbetet är den statliga vårdgarantin
och möjlighet att få del av statliga medel vi kömiljarden viktiga incitament. Framförallt
har Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning och Barn- och ungdomshabilitering
förändrat tillgängligheten utifrån de krav som ställs.
För att främja barn och ungas psykiska hälsa pågår också flera satsningar med att
utveckla arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Där ingår bland annat
att öka samverkan mellan olika aktörer. Jämtlands läns landsting och Östersunds
kommun har exempelvis anslutit sig till projektet PSYNK, vars syfte är att stödja
kommuner och landsting som i samverkan vill synkronisera sina insatser för barn med
psykiska svårigheter. Andra exempel är att utveckla de samverkansgrupper som finns
inom området barn och unga.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Ungdomstinget 2012-02-14--15 § 42 – Motion nr. 2 Bättre hjälp
till sjuka ungdomar.
PM med beskrivning av verksamheter som hjälper barn och unga med psykiska problem
2012-05-14.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
-----

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Elisabeth Svensson (M) och Mats El Kott (FP) yrkar bifall till motionen.
Harriet Jorderud (S) och Kia Carlsson (FP) yttrar sig.

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

Motionen anses besvarad.

Reservation
Christer Siwertsson, Elisabeth Svensson, Margareta Gladh, Viveke Jonsson, Gunnel
Hennebo, Karin Ekblom, Maj-Britt Saltin, Anna-Karin Dahl, Gunnar Hjelm, Susanne
Wallner, Lars-Eric Bergman (samtliga M), Marianne Larm-Svensson, Thomas
Andersson, Berit Johansson, Göte Norlander, Inger Jonsson, Olle Arnsten, Gunnar
Geijer, Bernt Söderman, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (samtliga C), Finn Cromberger,
Mats El Kott och Kia Carlsson (samtliga FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Elisabeth Svenssons yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141 Svar på motion från ungdomstinget 2012 om Fler
drop-in tider på Ungdomsmottagningen
(LS/563/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingets ungdomsting biföll vid sitt möte den 14-15 februari 2012 en motion om
ungdomsmottagningen från några elever vid Jämtlands Gymnasium Bräcke.
Motionärerna yrkar att mer resurser avsätts till Ungdomsmottagningen i Östersund så
att de kan erbjuda fler tidsbokningar och drop-in tider.
Ungdomsmottagningen i Östersund erbjuder idag drop-in tider varje måndag-fredag kl.
8.00 – 9.00 samt kl. 15.00 – 16.00 på måndagar. Antalet kölappar som finns tillgängliga
är 10 på morgnarna och 20 på eftermiddagstiden. På onsdagar mellan 15.00 – 16.00
finns dessutom ett extra drop-in tillfälle för killar. Som det ser ut nu får de flesta
ungdomar som kommer på drop-in tiderna plats samma dag eller på drop-in tillfället
dagen därpå. Tillgängliga drop-in tider har anpassats efter behov och efterfrågan samt
tillgängliga resurser. De senaste åren har tiderna utökats men i nuläget finns ingen
möjlighet att utöka tiderna ytterligare eftersom det skulle innebära att tider för bokade
besök då skulle bli färre. För bokade besök är det idag möjligt att få tid hos barnmorska
efter cirka 1-2 veckor. Till läkare är det cirka fyra veckors väntetid. Efterfrågan på besök
hos kurator har ökat och för första gången är det nu väntetidskö till kuratorerna.
Ungdomsmottagningen har ett viktigt uppdrag i arbetet med ungas fysiska och psykiska
hälsa. Tillgängligheten som motionärerna tar upp är därför en viktig fråga. Men som det
är nu befinner sig Jämtlands läns landsting i ett läge där de ekonomiska resurserna är
mycket begränsade. Ett stort prioriterings- och effektiviseringsarbete pågår där
verksamheter med störst behov prioriteras. För att bemöta ungdomars behov av tider på
ungdomsmottagningen genomförs dock ständigt utvärderingar av drop-in tider, bokade
besök och väntetider. Det arbetet kommer att fortsätta och där involveras också
ungdomar. Ungdomsmottagningen tar också del av de synpunkter och förslag på hur
verksamheten kan utvecklas som framförs av landstingets ungdomsting och
ungdomsråd.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Ungdomstinget 2012-02-14—15 § 10 - Motion nr. 1 Fler drop-in
tider på Ungdomsmottagningen

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 142 Svar på motion från Ungdomstinget 2012 om
Tandvård (LS/564/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingets ungdomsting har vid sitt möte den 14-15 februari 2012 bifallit en motion
om tandvård som skickats in av elever vid Dille Gård Naturbruksgymnasium.
Motionärerna yrkar att kostnaderna ska sänkas eller att ungdomar upp till 25 års ålder
och pensionärer ska få fri tandvård en gång per år. I ungdomstingets beslut lades till att
kostnaderna vidare bör reduceras för pensionärer och studenter.
När den statliga försäkringen för hälso- och sjukvård byggdes upp i Sverige var
bedömningen att den egna munhälsan på ett annat sätt än övrig hälsa går att påverka, till
exempel genom att vårda sina tänder och tänka på vad man äter och dricker. Det var
anledningen till att alla ansågs kunna betala för sin tandvård och anledningen till att
vuxentandvård inte finansieras med skattemedel på samma sätt som annan hälso- och
sjukvård. Barn- och ungdomstandvård subventioneras med skattemedel för personer
upp till 19 år. För att förändra så att det även ska gälla vuxentandvård, eller ändra så att
ungdomar ända upp till 25 får fri tandvård är en politisk fråga på nationell nivå.
Priserna eller den så kallade taxan för de olika åtgärderna inom tandvård beslutas för
Folktandvården av respektive landstingsfullmäktige. Priset ska motsvara alla kostnader
och ska då inkludera allt från personalkostnader till materialkostnader. De privata
tandläkarna sätter sitt eget pris. För att skydda patienter mot höga kostnader finns ett
tandvårdsstöd som innebär att alla från 20 år kan få bidrag till tandvård, dels genom ett
årligt tandvårdsbidrag, dels genom högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet innebär att
staten betalar en del av kostnaden vid mer omfattande tandvårdsbehandlingar från 3 000
kronor och uppåt. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet
som beslutar om vilka tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet och
vilka referenspriser som gäller.
Av alla vuxna som besöker tandvården så har cirka 80 % mindre kostnader än 3 000
kronor för sin tandvård under ett år. De flesta människor har större utgifter för till
exempel hårvård, service på bilen och alkohol och tobak per år, än för tandvård. Från 20
års ålder är det också möjligt att teckna avtal om frisktandvård som fungerar som en
slags försäkring och som hjälper till att hålla koll på kostnaderna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Ungdomstinget 2012-02-14--15 § 23 – Motion nr. 17 Tandvård.

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 143 Ny hälso- och sjukvårdspolitik (LS/726/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Beredningen för vård och rehabilitering, 2012-05-09

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige ger Beredningen för vård och rehabilitering uppdraget att
behandla policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik 2011-02-15--16 § 27.
Beredningen samarbetar i ärendets utredning med länets kommuner, främst genom
Primärkommunala nämnden, Regionförbundet Jämtlands län.
En projektbeskrivning med förslag på hur den fortsatta processen med att ta fram Ny
hälso- och sjukvårdspolitik ska genomföras har framtagits gemensamt av Beredningen
för vård och rehabilitering, Jämtlands läns landsting och Primärkommunala nämnden,
Regionförbundet Jämtlands län. Ansvariga politiker för projektbeskrivningen är: Anna
Gundersson (S) och Berit Johansson (C) Beredningen för vård och rehabilitering samt
Carina Zetterström (C) och Björn Sandal (S), Primärkommunala nämnden.
Tjänstemannastöd har utgått från Lena Hallquist Regionförbundet Jämtlands län och
Marie Holm Sherman Jämtlands läns landsting.
Arbetet med att ta fram ett gemensamt styrdokument för länets hälso- och
sjukvårdspolitik sker genom att en arbetsgrupp som utgör tjänstemannastöd bildas och
att gruppen leds av en politisk styrgrupp. Styrgruppen bör innehålla två ledamöter från
landstingets beredning för vård och rehabilitering och två från den Primärkommunala
nämnden i Regionförbundet Jämtlands län.
Beredningen har beslutat att till den politiska styrgruppen utse beredningens presidium
som representanter för beredningen för vård och rehabilitering.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Primärkommunala nämndens sammanträde 2012-02-06 § 2.
Ny Hälso- och sjukvårdspolitik - sammanställning kommun och JLL diskussioner.
Projektbeskrivning: Ny Hälso- och sjukvårdspolitik 2012-04-23.

BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING BESLUT
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Projektbeskrivningen för den fortsatta processen med att ta fram Ny hälso- och
sjukvårdspolitik antas.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
-----

Yrkanden
Anna Gundersson (S) yrkar att fullmäktige beslutar enligt följande:
”1. Att arbetet med att ta fram ett gemensamt styrdokument för länets hälso- och
sjukvård ska ske i samverkan med länets kommuner och med den inriktning som anges i
projektbeskrivningen för den fortsatta processen.
2. Att beredningen för vård och rehabilitering får i uppdrag att utse två ledamöter att
ingå i styrgruppen för Ny hälso- och sjukvårdspolitik.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Gunderssons ändringsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag inklusive antagen ändring och
finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Arbetet med att ta fram ett gemensamt styrdokument för länets hälso- och
sjukvårdspolitik ska ske i samverkan med länets kommuner och med den
inriktning som anges i projektbeskrivningen.
2. Beredningen för vård och rehabilitering får i uppdrag att utse två ledamöter att
ingå i styrgruppen för Ny hälso- och sjukvårdspolitik.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 144 Översyn av den politiska organisationen efter 2014
(LS/620/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 17 april 2012, §77, punkt 8 att 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.
Landstingsstyrelsen gav vid sitt sammanträde de 25 april 2012 landstingsstyrelsens
ordförande i uppdrag att tillsammans med fullmäktiges presidium föreslå detaljerade
direktiv och resurser till en särskild beredning för översyn av den politiska
organisationen efter 2014.
Landstingsstyrelsens ordförande har efter samråd underhand med fullmäktiges
presidium tagit fram ett förslag till direktiv och resurser för översynen. Totalt beräknas
den särskilda beredningen behöva 500 000 kronor för sitt arbete fördelat på 150.000
kronor för år 2012 och 350 000 kronor för år 2013. Kostnaden för år 2012 får hanteras
inom befintlig ram och kostnaden för 2013 beaktas i arbetet med landstingsplan 2013 2015.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsfullmäktige 2012-04-05 § 77 Remiss av inkomna motioner
och medborgarförslag.
Förslag till direktiv för översyn av den politiska organisationen efter 2014

Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Direktiv för översyn av den politiska organisationen efter 2014 antas.
2. En särskild beredning bestående av sju ledamöter och sju ersättare tillsätts för att
genomföra översynen.
3. För den särskilda beredningen ska reglerna i fullmäktiges arbetsordning för
permanenta beredningar gälla utom reglerna om ledamöter och uppgifter.
4. Till den särskilda beredningens möten skall fullmäktiges presidium adjungeras.

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) yrkar på följande ändringar och tillägg:
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Punkt 2 ändras till: ”Beredningen består av 7 ordinarie ledamöter. De politiska
sekreterarna har närvarorätt och yttranderätt..”
Bengt Bergqvist (S) yrkar vidare på följande tillägg under punkt 4 Genomförande i
Förslag till direktiv:
”Beredningen börjar sitt arbete den 1 september 2012.”
”Beredningen ska lämna förslag på politisk organisation till fullmäktige senast oktober
2013.”
”Valberedningen uppmanas lämna förslag på ledamöter till landstingsfullmäktige i juni”
Bernt Söderman (C) yrkar att under punkt 3 Direktiv, i Förslag till direktiv, införs under
”Översynen ska leda till” (sidan 5), ytterligare en punkt med följande lydelse:
”förslag på ny delegationsordning för Jämtlands läns landstingsstyrelse”.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists ändrings- och tilläggsyrkanden och
finner samtliga antagna.
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens ordförandes förslag i övrigt och
finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Valberedningen uppmanas lämna förslag på ledamöter till landstingsfullmäktige i juni.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Direktiv för översyn av den politiska organisationen efter 2014 antas med ovan
antagna ändringar och tillägg.
2. Beredningen består av 7 ordinarie ledamöter. De politiska sekreterarna har
närvarorätt och yttranderätt.
3. För den särskilda beredningen ska reglerna i fullmäktiges arbetsordning för
permanenta beredningar gälla utom reglerna om ledamöter och uppgifter.
4. Till den särskilda beredningens möten skall fullmäktiges presidium adjungeras.

Protokollsanteckning
Anna Hildebrand (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet ser inte att vi ska framskjuta förändringsarbetet i den politiska
organisationen till nästa mandatperiod, utan i stället påbörja arbetet med en ny ordning
så snart utredningen är färdigställd.”
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anna Hildebrand (MP)
-----

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Bernt Söderman (C) och Christer Siwertsson (M) m.fl. yrkar på en ändring av texten
under Ärendebeskrivning, sista stycke, andra mening. Den nya formulering ska lyda:
”Totalt beräknas den särskilda beredningen behöva 300 000 kronor fördelat på 50 000
för år 2012 och 250 000 kronor för år 2013.”
Anna Hildebrand (MP), Owen Laws (MP), Susanne Wallner (M) och Finn Cromberger
(FP) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans ändringsyrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Direktiv för översyn av den politiska organisationen efter 2014 antas.
2. Beredningen består av 7 ordinarie ledamöter. De politiska sekreterarna har
närvarorätt och yttranderätt.
3. För den särskilda beredningen ska reglerna i fullmäktiges arbetsordning för
permanenta beredningar gälla utom reglerna om ledamöter och uppgifter.
4. Till den särskilda beredningens möten skall fullmäktiges presidium adjungeras.

Reservation
Christer Siwertsson, Elisabeth Svensson, Margareta Gladh, Viveke Jonsson, Gunnel
Hennebo, Maj-Britt Saltin, Anna-Karin Dahl, Gunnar Hjelm, Susanne Wallner, LarsEric Bergman (samtliga M), Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Berit
Johansson, Göte Norlander, Inger Jonsson, Olle Arnsten, Gunnar Geijer, Bernt
Söderman, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (samtliga C), Finn Cromberger, Mats El Kott
och Kia Carlsson (samtliga FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bernt
Södermans yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145 Ändring av förbundsordning för Norrlandstingens
regionförbund (LS/743/2012)
Ärendebeskrivning
Direktionen för Norrlandstingens regionförbund, NRF, tog vid sitt möte den 7
december 2011 beslut om att föreslå landstingen att godkänna förslag på förändringar av
förbundsordningen. Ändringarna är en följd av Förbundskansliets analys av revisorernas
synpunkter på förbundets uppföljningsarbete och uppdraget i förbundsordningen, samt
uppdatering utifrån hur verkligheten förändrats sedan starten 2005.
Förbundsdirektionen föreslår nu alla landstingen att godkänna förslagen till ändringar
och fastställa den reviderade förbundsordningen.
Förändringen gäller främst förtydliganden kring regionförbundets uppföljningsansvar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Norrlandstingens Regionförbund 2010-12-02 §61: Förbundsordning
Förbundsordning för Norrlandstingens Regionförbund (med av NRF föreslagna
förändringar markerade med streck i vänstermarginalen)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Föreslagna förändringar i Förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund antas.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Föreslagna förändringar i Förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund antas.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Föreslagna förändringar i Förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund antas.

§ 146 Hälsoval 2013 (LS/686/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade vid mötet den 15 juni 2011 förfrågningsunderlaget för
Hälsoval Jämtlands län gällande år 2012. Kompletteringar och justeringar fastställdes av
landstingsstyrelsen 2011-10-26.
Landstinget beslutar i juni månad årligen om villkorsförändringar som ska träda i kraft
den 1 januari efterföljande år. Förslag till kommande förändringar redovisas i
beslutsunderlag. Kapitlet som handlar om uppföljning och utvärdering lyfts ut och
behandlas i landstingsfullmäktige i november.
Utredningar pågår om fortsatt försök av vård innan ambulans (VIA) och om
organisation för jour- och beredskap i primärvården som beräknas vara klara i oktober.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Resultatet kan komma att påverka innehållet i förfrågningsunderlaget. Utredningarna
behandlas i landstingsstyrelsen i november.

Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag Hälsoval Jämtlands län 2013
Bilaga 1 Listningsregler
Bilaga 2 IT- och telefonitjänster

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget med bilagor fastställs.
2. Landstingstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om kompletteringar och
eventuella ytterligare justeringar, exklusive kapitlet om uppföljning och
utvärdering, i november 2012.

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar att en punkt 3 med följande lydelse införs:
”Andra förändringar som innebär ökade arbetsuppgifter och/eller ökad kostnad för
hälsovalets leverantörer får endast förekomma i undantagsfall och ska behandlas i
särskild ordning.”

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget med bilagor fastställs.
2. Landstingstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om kompletteringar och
eventuella ytterligare justeringar, exklusive kapitlet om uppföljning och
utvärdering, i november 2012.
3. Andra förändringar som innebär ökade arbetsuppgifter och/eller ökad kostnad
för hälsovalets leverantörer får endast förekomma i undantagsfall och ska
behandlas i särskild ordning.
-----

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bernt Söderman (C) m.fl. yrkar på följande ändring i listningsreglerna, bilaga 1: Ny
rubrik ”1.2.9 Om ny vårdenhet startar” införs med följande text:
”Listningsregler införs enligt Gävleborgsmodell. Det innebär att vid nyetablering av
vårdenhet listas invånarna om de ej är aktivt listade till den nya vårdenheten enligt
närhetsprincip, tre månader efter driftstart.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans ändringsyrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Förändringar i förfrågningsunderlaget med bilagor fastställs.
2. Landstingstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om kompletteringar och
eventuella ytterligare justeringar, exklusive kapitlet om uppföljning och
utvärdering, i november 2012.
3. Andra förändringar som innebär ökade arbetsuppgifter och/eller ökad kostnad
för hälsovalets leverantörer får endast förekomma i undantagsfall och ska
behandlas i särskild ordning.

Reservation
Christer Siwertsson, Elisabeth Svensson, Margareta Gladh, Viveke Jonsson, Gunnel
Hennebo, Maj-Britt Saltin, Anna-Karin Dahl, Gunnar Hjelm, Susanne Wallner, LarsEric Bergman (samtliga M), Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Berit
Johansson, Göte Norlander, Inger Jonsson, Olle Arnsten, Gunnar Geijer, Bernt
Söderman, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (samtliga C), Finn Cromberger, Mats El Kott
och Kia Carlsson (samtliga FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bernt
Södermans yrkande.

§ 147 Svar på Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson
(M) om beslutat personalärende inom Jämtlands
läns landsting (LS/965/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Christer Siwertsson (M) ställda och under § 118 antecknade fullmäktigefråga och anför följande:
Christer Siwertsson (M) frågar:
Vad avser du att göra för att förhindra att vi har personal anställd som känner rädsla för
att uttrycka kritik, både konstruktiv som i detta fallet och annan kritik?

Justerandes sign

Justerandes sign
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Svar:
Givetvis skall ingen anställd i landstinget känna rädsla för att uttrycka kritik. Ingen,
varken i den politiska ledningen eller tjänstemannaledningen, anser att det finns
anledning för en sådan rädsla.
Men som i alla organisationer, privat eller offentlig, finns den rädslan att behöva visa
med namn vem man är när man vill lämna uppgifter eller ge kritik. Men med öppenhet
och högt i tak är det viktigt att alla kan lämna synpunkter och komma till tals utan att
därför känna rädsla för repressalier.
Landstinget behöver arbeta med att skapa tillit och förtroende. En bra samtalskultur
vinner alla på. Vid anställningstillfället och vid de återkommande arbetsplatsträffar ska
frågan tas upp för att bidra till en öppen diskussion. Som chef i landstinget ska man vara
lyhörd för de förslag och eventuell kritik som förs fram. Frågan ska följas upp i
medarbetarenkäten och på andra sätt. Personalpolitiska utskottet ska även följa frågan.

§ 148 Viltförvaltningsdelegationen: Fyllnadsval av
ersättare för tiden tom 2014-02-28 efter Bo Säll
(MP) som avsagt sig uppdraget
Ersättare:
Jenny Wadman (MP)

§ 149 Val av 7 ledamöter till den särskilda beredningen
för översyn av den politiska organisationen efter
2014
Valberedningens förslag:
Ledamöter:
Bengt Bergqvist (S) Ordförande
Anna Gundersson (S)
Christer Siwertsson (M)
Thomas Andersson (C)
Sergio Diaz (V)
Owen Laws (MP)
Mats El Kott (FP)

Yrkanden
Gunnar Geijer (C) yrkar att Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) utses i stället för Thomas
Andersson (C).
Elin Hoffner (V) yrkar att Monalisa Norrman (V) utses i stället för Sergio Diaz (V).
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Harriet Jorderud (S) yrkar att Anna Gundersson (S) utses till ordförande i stället för
Bengt Bergqvist (S).
Thomas Andersson (C) yrkar att Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) utses till vice
ordförande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Gunnar Geijers, Elin Hoffners, Harriet Jorderuds
och Thomas Anderssons yrkanden och finner samtliga antagna.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag inklusive antagna ändringar
och finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Följande ledamöter utses till den särskilda beredningen för översyn av den politiska
organisationen efter 2014:
Anna Gundersson (S), Ordförande
Bengt Bergqvist (S)
Christer Siwertsson (M)
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C), Vice ordförande
Monalisa Norrman (V)
Owen Laws (MP)
Mats El Kott (FP)

§ 150 Beredningen för vård och rehabilitering: Fyllnadsval
av ledamot för tiden tom 2014-12-31 efter Gert
Norman (V) som avsagt sig uppdraget
Ledamot:
Emilia Blomqvist (V)

§ 151 Beredningen för vård och rehabilitering: Fyllnadsval
av ersättare för tiden tom 2014-12-31 efter Emilia
Blomqvist
Ersättare:
Kerstin Sjöberg (V)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 152 Förlusttäckningsgaranti Norrtåg AB (LS/947/2012)
Ärendebeskrivning
Norrtåg AB bildades 29 februari 2008 och är ett samägt bolag mellan de fyra nordligaste
trafikhuvudmännen och har till uppgift att bedriva tågtrafik i Norrland. Regeringen
beslutade i december 2007 om en försöksverksamhet på 10 år där trafikhuvudmännen i
de fyra nordligaste länen får bedriva länsöverskridande regional persontågtrafik norr om
Sundsvall. I beslutet finns även en statlig finansiering för de första fem årens trafik som
måste växlas upp mot regionala insatser.
Botniatåg AB är operatör för trafiken efter den upphandling som slutfördes i maj 2010.
De sex sträckor som trafikeras i Norrtågstrafiken är; Sundsvall-Östersund-Storlien,
Sundsvall-Umeå, Umeå-Lycksele, Umeå-Vännäs, Umeå-Luleå samt Luleå-KirunaNarvik.
Trafikstarten var planerad till 2011-08-01, förutom delar av Botniabanan som
påbörjades lite tidigare.
Norrtåg AB har delvis kunnat starta verksamheten, enligt ursprungliga planer, men två
stora hinder har lett till att stora delar av verksamheten inte kommit igång.
 Ådalsbanan (Sundsvall-Nyland) har försenats ett år beroende på problem
med signalsystemet och beräknas starta 2012-08-01
 Trafiken på banor med det gamla signalsystemet har inte kunnat starta
beroende på stora tekniska problem i kopplingen mellan det nya och
gamla signalsystemet. Detta har lett till att trafiken Umeå-Luleå, LuleåKiruna samt utökningen Sundsvall-Åre inte har kunnat ske som
beräknat.
De ekonomiska konsekvenserna av dessa problem har varit stora för bolaget. De
primära effekterna har varit viten till operatör för utebliven trafik, utebliven statlig
finansiering samt fasta kostnader för underutnyttjande av fordon och verkstad.
Norrtågs revisorer bedömer vissa av de i bokslut 2011 upptagna fordringarna som
osäkra. En förlusttäckningsgaranti från ägarna är nödvändig för att i nuläget slippa
förstärka aktiekapitalet.
Vid ägarsamråd om Norrtåg 2012-05-28 togs frågan om förlusttäckningsgaranti för
Norrtåg AB upp. Förslaget är att samtliga finansiärer tecknar en förlusttäckningsgaranti
fram t o m 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Förlusttäckningsgaranti Norrtåg AB
Bilaga 2 konsortialavtal Norrtåg AB, 2012-05-28
Norrtåg AB – ersättningskrav staten
Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Under förutsättning att de tre andra norrlandstingen tar beslut om förlusttäckningsgaranti tecknar Jämtlands läns landsting förlusttäckningsgaranti för Norrtåg AB enligt
bifogat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Under förutsättning att de tre andra norrlandstingen tar beslut om förlusttäckningsgaranti tecknar Jämtlands läns landsting förlusttäckningsgaranti för Norrtåg AB enligt
bifogat förslag.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Under förutsättning att de tre andra norrlandstingen tar beslut om förlusttäckningsgaranti tecknar Jämtlands läns landsting förlusttäckningsgaranti för Norrtåg AB enligt
bifogat förslag.

Jäv
Thomas Hägg (S) och Thomas Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte in
handläggningen i detta ärende.

Justerandes sign

Justerandes sign
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