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

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

§ 155 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde
Anmäls att fullmäktiges vice ordförande den 2 oktober 2012 har utfärdat kungörelse i
enlighet med arbetsordningen för landstingsfullmäktige.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Till protokollet antecknas att kungörelsen skett i laga ordning.

§ 156 Interpellation från Christer Siwertsson (M) om 1.
avvikelserapportering gällande liggsår och överbeläggning. 2 bemanningsstorlek under arbetspass
(LS/1291/2012)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”Undertecknad har regelbundna samtal med landstingets anställda. Det senaste samtalet
hade jag med en av landstingets undersköterskor om en aktuell situation på avdelning
209 och 409, ortopeden. Under en helg i augusti arbetade denna undersköterska tillsammans med en sjuksköterska på avdelning 209 under oacceptabla förhållanden. I det
aktuella fallet hade de två sjukvårdsanställda att ansvara för 17 inskrivna patienter under
ett arbetspass. En likartad situation rådde också på avdelning 409 enligt uppgift från
aktuell undersköterska. Undersköterskan var mycket noga med att jag skulle namnge
henne i en interpellation och hon var också noga med att jag skulle ange att hon i grunden är socialdemokrat. Hennes namn är Ann-Kristin Andersson.
Hon är mycket kritisk till hur bemanningen på avdelningen ser ut och berättar också om
att det brister i de administrativa rutinerna angående överbeläggningar och liggsår. Hon
efterlyser här den avvikelserapportering som ska göras i sådana fall.
Fråga 1: Varför görs inte avvikelserapporterna avseende liggsår och överbeläggningar?
Fråga 2: Är det rimligt att en sjuksköterska och en undersköterska har ansvar för 17
patienter under ett arbetspass?”
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 157 Interpellation från Lise Hjemgaard Svensson (M),
om varför inte röntgenmottagningen upplyser om
att vissa hälsocentraler kan göra enklare röntgenundersökningar (LS/1292/2012)
Ärendebeskrivning
Lise Hjemgaard Svensson (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”En patient i Jämtlands län har skadat sin axel efter ett fall och får en tid vid sin lokala
hälsocentral. Där får han en remiss till röntgenavdelningen på Östersunds sjukhus,
vilka meddelade mannen att det var en väntetid på fem månader innan han kunde
tas in för undersökning. Patienten kände dock att han inte kunde vänta så länge och
tog därför direktkontakt med röntgenavdelningen som då meddelade att det fanns
röntgenapparatur för enklare undersökningar vid ett flertal hälsocentraler i Jämtland.
Dock fick han själv söka dessa kontakter. Vid kontakt med Åre hälsocentral fick
patienten möjlighet till omedelbar undersökning eftersom deras röntgenutrustning
oftast står oanvänd under långa perioder.
Fråga 1:
Varför upplyser inte röntgenmottagningen om sådana här möjligheter för de
patienter som kan vara aktuella just för enklare undersökningar när köerna är så
långa vid sjukhusets röntgenavdelning?
Fråga 2:
Brister det i den administrativa styrningen och ledningen, eller är det ett medvetet
politiskt ställningstagande i tron att det sparar pengar?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 158 Interpellation från Susanné Wallner (M) om kostnader för den inställda utställningen "Udda och
jämt" på Jamtli (LS/1313/2012)
Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”Debatten om och kring konstnären Lars Vilks, och beslutet att inte ha honom med i
utställningen ’Udda och jämt’ har stundtals varit livlig i medierna. Detta beslut gjorde
också att allt fler konstnärer hoppade av och utställningen fick därmed ställas in. I min
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värld är det också av högsta vikt att styrelseordföranden och chefer kommunicerar viktiga och avgörande frågor med varandra.
Fråga 1: Hur kan det komma sig att Jamtlis ordförande Lena Bäckelin på en direkt fråga
i Radio Jämtland svarar att hon inte kände till det brev Jamtlichefen skickat till Vilks,
och i vilket han förklarar att konstnären inte är välkommen till utställningen ’Udda och
jämt’.
Fråga 2: Vilka kostnader har drabbat Jamtli, och indirekt landstinget, nu när utställningen inte blir av när det var bestämt?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 159 Interpellation från Finn Cromberger (FP) om att
landstinget bildar en egen region den 1 januari
2015 (LS/1449/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”Jämtland & Härjedalen har ’alltid’ varit först ner i startblocken men ’sist ut’ då startskottet gått i de stora Regionracen länet/landstinget deltagit i. Nu sist misslyckades tankegångarna att bilda region med vårt grannlandsting i öster, då det projektet sköts i sank
mest av lokalpatriotiska skäl mer än av sakliga skäl. Till och med mitt eget parti gick från
att önska en regionbildning österut mot Y, X och W län mot att det räckte med bara Z
län. En uppfattning som jag inte delade. Nu har länet bildat ett regionalt Samverkansorgan (Regionförbundet Jämtlands län), som är sagt skall vara en kort parantes i avvaktan
på en riktig regionbildning någon gång i en okänd framtid. Samtliga partier har om än
motvilligt accepterat detta.
Men: Ett snabbspår till en ’riktig’ Region kan vara de tankegångar som synts o hörts ’i
maktens korridorer söderut’ och som tycks innebära att landsting kan få bilda egna regioner utan att gå samman med annan. Man har på sina håll tolkat det som att det finns
realistiska möjligheter att få bilda egen landstingsregion med utökat regionalt
ansvar redan från 2015. Ett antal landsting jobbar nu febrilt med att delta i den processen. Vår egen granne i öster, Västernorrland, har redan i sin landstingsstyrelse i full enighet beslutat att ansöka om att bli Region 2015. Man har tillskrivit alla kommuner och
ärendet behandlas i fullmäktige nu i höst. Man räknar med att lämna in en ansökan i
slutet av året om att få bilda egen region 2015. Regionförbundet i vårt län var tänkt att
vara en tillfållig lösning till 2015. Det demokratiska underskottet har ansetts vara för
stort för att på sikt försvara det. En riktig synpunkt tycker jag. Vid dagens fullmäktigesammanträde behandlas min motion om att snarast bilda en Region Jämtland. I februari
i år behandlades flera motioner om samma sak. Medborgarförslag finns i ärendet. I
sommar har på moderaternas initiativen träff varit med de politiska partierna och då
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kom man överens att man skulle ’ta tag i frågan’ i sina respektive partier. Politiskt är vi
alla överens om att regionförbundet skall bort och bytas
mot en direktvald Regionbildning. Frågan är bara när och hur vi vill arbeta för att nå
dithän. 2015 anses av flera landsting vara ett möjligt datum. Denna interpellations avsikt
är att vara en uppmaning att delta i nästa ’race’. Låt oss vara sena ner i startblocken
denna gång men snabba ur. Jag vill att vårt landsting skyndsamt ’kopierar’ Landstinget i
Västernorrlands ambitioner att få bilda egen Region den l januari 2015. Tiden är knapp,
det är jag medveten om men har de politiska partierna ’banat vägen’ internt som vi diskuterade vid den politiska träffen i somras, så finns goda möjligheter att vi hinner i
hamn innan årsslutet. Vill vi att det viktiga regionala arbetet inklusive regional infrastruktur och länskultur skall beslutas aven mindre grupp indirektvalda personer eller vill
vi att det skall ske av kanske 55 direktvalda länsbor utsedda i allmänna val 2014. Är
landstingets politiska partier mogna att driva denna fråga och delta i detta sista ’race’
eller sitter vi still i båten och inväntar statsmaktens beslut som i bästa fall kan innebära
att vi får vänta till 2019 innan den direktvalda demokratin återvänder till Jämtland &
Härjedalen.”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 160 Interpellation från Berit Johansson (C) om de
nationella riktlinjerna för demens (LS/1463/2012)
Ärendebeskrivning
Berit Johansson (C) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”För drygt ett år sedan ställde jag bland annat följande fråga: Vem har ’uppdraget’ att
hålla ihop demensvården? Harriet Jorderud svarade att en landstingsintern grupp har
kartlagt demensvården inom Jämtlands läns landsting och genomfört en bedömning av
vad landstinget behöver för att leva upp till riktlinjerna i sin helhet. En rapport var även
under beredning. Därför blir min fråga:
1. Vad blev resultatet i rapporten?
2. Vad behöver utvecklas och arbetas med i vårt landsting för att leva upp till de nationella riktlinjerna för demens?
3. Vilka resurser, personella och/eller ekonomiska behöver tillsättas? Har det genomförts?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.
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§ 161 Interpellation från Lars-Eric Bergman (M) om varför
organisationen inte lever upp till ambitionen att
tillhandahålla tjänstgöringsgrader på 100%
(LS/1470/2012)
Ärendebeskrivning
Lars-Eric Bergman (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”Många anställda i Jämtlands läns landsting påpekar och ställer sig frågande om det
faktum att så många fått sina tjänster neddragna från 100 procent ner till 75 procent.
Detta faktum gäller också vid nyanställningar där många vill, men inte får heltidstjänster.
Med tanke på att det finns gamla politiska ställningstaganden och ambitioner att så långt
som möjligt fylla upp tjänstegraden till heltid vill jag ställa följande fråga:
Varför lever inte organisationen upp till dessa ställningstaganden och ambitioner om att
tillhandahålla tjänstgöringsgrader på 100 procent?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

§ 162 Interpellation från Margareta Gladh (M) om det är
kuratorernas uppgift att sköta beställning av sjukresor till patienterna (LS/1476/2012)
Ärendebeskrivning
Margareta Gladh (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse:
”I landstinget tjänstgör ett antal välutbildade kuratorer, många med lång och gedigen
erfarenhet i yrket. Kuratorerna har i dag också ansvar för att sköta hanteringen med
sjukresor för patienterna. En hantering som tar mycket tid från deras huvudtjänstgöring
och som rimligtvis borde kunna lösas enklare och smidigare på ett annat sätt.
Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga:
Är det rimligt att välutbildad personal ska ha denna typ av arbetsuppgifter att utföra på
bekostnad av att deras övriga tid som kuratorer blir lidande?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Interpellationen får ställas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(48)

Jämtlands läns landsting
Landstingsfullmäktige

Protokoll
2012-10-16--17

§ 163 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om
att göra om skylten vid Ytterhogdals hälsocentral
(LS/1351/2012)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse:
”Den skylt som sitter placerad vid Ytterhogdals HC och som talar om att det finns en
hälsocentral med folktandvård, distriktsläkare, barnmorska och distriktssköterska känns
en aning överdriven med tanke på vilken blygsam verksamhet som finns där. Med en
distriktssköterska på 80% tjänstgöringsgrad som i princip sköter allt på enheten och en
läkare som besöker mottagningen, i bästa fall, en gång i veckan så infinner sig den mer
än berättigade frågan: Är det inte dags att ta ner skylten och ersätta den med en mer
rättvisande information?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 164 Fullmäktigefråga från Finn Cromberger (FP) om den
politiska ambitionen att bara ha heltidstjänster i
Landstinget (LS/1474/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse:
”I min värld har den politiska ledningen och oppositionen många gånger markerat och
varit överens om att landstinget inte skall skapa nya deltidstjänster. Heltid skall vara
normen. Politiken har även uttalat att man från administrationen skall hjälpa så att en
anställd kan ’bygga upp’ flera deltider till en heltid. Självklart kan det från o till i undantagsfall inte vara görligt att alltid hos verksamheterna villfara den politiska
ambitionen men jag tycker mig skönja att man mer och mer skärmat sig från de politiska
kraven. Inom sjukvårdsrådgivningen, hos kuratorerna, sjukgymnaster o arbetsterapeuter,
sjuksköterskor och undersköterskor och förmodligen hos många fler yrkesgrupper sker
förändringar i personalbemanningen i dessa besparingstider. Man ändrar bland annat
tjänster från heltider till deltider. Utan att samtidigt vara behjälplig att skapa full arbetstid, 8 timmar om dagen, för dom som drabbas eller är ’drabbade’ när dom anställs på en
deltidstjänst. Behandlas dessa spörsmål i utskottet och hur arbetar ni
gentemot administrationen för att uppnå den politiska ambitionen att ’bara’ ha heltidstjänster i landstinget.”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 165 Fullmäktigefråga från Britt Carlsson (S) om
landstingets strokekampanj (LS/1483/2012)
Ärendebeskrivning
Britt Carlsson (S) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse:
”Landstinget tog beslut att genomföra en strokekampanj under tre år. Genom olika
informationskanaler skulle länet medborgare upplysas om vikten av att söka vård direkt
när man såg symptom på stroke. Information gavs också om vilka symptomer man
skulle hålla koll på genom att ta fram ’Fakta om stroke’.
Min fråga till dig Harriet Jorderud är, hur har strokekampanjen fallit ut för invånarna i
vårt län och för berörda verksamheter i landstinget?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 166 Fullmäktigefråga från Margareta Gladh (M) om drift
av hälsocentral i Hammerdal (LS/1518/2012)
Ärendebeskrivning
Margareta Gladh (M)har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse:
”Den tidigare offentligt drivna hälsocentralen i Hammerdal övergavs för några år sedan
av olika skäl. Vi får nu veta att Jämtlands läns landsting kommer att göra ett nytt försök
med att driva hälsocentralen.
Fråga l: Vad är det som gör att du den här gången tror att det kommer att lyckas bättre?
Fråga 2: Är det inte bättre att landstinget koncentrerar sig på att driva sina andra hälsocentraler på ett mer effektivt sätt än vad som i dag görs?”
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Frågan får ställas.

§ 167 Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslag från Åke Durre om avgift för ej utnyttjad tid för vård
(LS/1361/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast april 2013.
2. Motion från Mats El Kott (FP) om anställningsbeslut (LS/1222/2012) fördelas till
landstingsstyrelsen och besvaras senast februari 2013.
3. Motion från Christer Siwertsson (M) om frysning av chefers löner (LS/1396/2012)
fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast april 2013.
Justerandes sign

Justerandes sign
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4. Motion från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i
landstinget och Regionförbundet (LS/1419/2012) fördelas till den särskilda beredningen
för översyn av den politiska organisationen efter 2014 och besvaras senast april 2013.

Yrkande
Anna Gundersson (S) yrkar att motionen besvaras senast november 2013.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Gunderssons yrkande och fullmäktiges
presidiums förslag och finner Anna Gunderssons yrkande antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motion från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i
landstinget och Regionförbundet (LS/1419/2012) fördelas till den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 och besvaras senast
november 2013.
5. Motion från Finn Cromberger (FP) om att landstinget bör införa co-payment modellen för vissa åtgärder (LS/1420/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast april 2013.
6. Motion från Finn Cromberger (FP) om inrättande av ungdomsavtal i landstinget med
syfte att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden (LS/531/2012). Landstingsstyrelsen
har begärt uppskov med motionen och att ärendet behandlas senast februari 2013 i
landstingsfullmäktige.
7. Motion från Lena Bäckelin, Anna Gundersson och Monica Hallqvist (S) om kulturaktiviteter som komplement i behandling (LS/1621/2011). Landstingsstyrelsen har begärt uppskov med motionen och att ärendet behandlas senast november 2012 i landstingsfullmäktige.
8. Motion från Finn Cromberger (FP), om att bilda en Region Jämtland snarast
(LS/208/2012). Landstingsstyrelsen har begärt uppskov med motionen och att ärendet
behandlas senast februari 2013 i landstingsfullmäktige.
9. Uppdrag till beredning för demokrati och folkhälsa att se över miljöpolicyn och återkomma till landstingsfullmäktige senast juni 2013.
10. Uppdrag till beredning för demokrati och folkhälsa att se över upphandlingspolicyn
och återkomma till landstingsfullmäktige senast februari 2013.
11. Uppdrag till beredning för demokrati och folkhälsa att se över bildkonstpolicyn och
återkomma till landstingsfullmäktige senast februari 2013.
12. Uppdrag till beredning för vård och rehabilitering att se över hjälpmedelspolicyn och
återkomma till landstingsfullmäktige senast juni 2013.
Justerandes sign

Justerandes sign
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13. Uppdrag till beredning för demokrati och folkhälsa att se över FoU-policyn och
återkomma till landstingsfullmäktige senast april 2013.
14. Uppdrag till beredning för demokrati och folkhälsa att se över policyn Alla på lika
villkor - delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för personer med funktionsnedsättning,
och återkomma till landstingsfullmäktige senast juni 2013.
15. Uppdrag till beredning för demokrati och folkhälsa att se över policyn för mångfald
som utvecklingskraft och återkomma till landstingsfullmäktige senast juni 2013.
16. Uppdrag till beredning för demokrati och folkhälsa att se över jämställdhetspolicy
för förtroendevalda och återkomma till landstingsfullmäktige senast juni 2013.
17. Uppdrag till beredning för demokrati och folkhälsa att undersöka behov av en Internationell policy och återkomma till landstingsfullmäktige senast november 2013.
18. Motion från Christer Siwertsson (M) om att utreda möjligheten till treåriga budgetperioder (LS/1495/2012) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast april 2013.
19. Motion från Berit Johansson (C) om policy för Kost och Nutrition (LS/1496/2012)
fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast april 2013.
20. Motion från Alliansen Thomas Andersson (C), Christer Siwertsson (M) och Finn
Cromberger (FP) om vårdval för hörapparatutprovning fördelas till landstingsstyrelsen
och besvaras senast april 2013.

§ 168 Fullmäktigepresidiets rapport
Ordföranden informerar om en enkätundersökning som Umeå universitet vill genomföra. Enkäter delas ut till landstingsfullmäktiges ledamöter under sammanträdet och ska
besvaras under dagen.
Tim Leffler och Linda Ivarsson från Ungdomsrådet informerar om aktuell frågor som
Ungdomsrådet arbetar med ger information inför Ungdomstinget i februari 2013.

§ 169 Landstingsstyrelsens rapport
Harriet Jorderud informerar om följande punkter:
• Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013
• Internkontrollplan 2013
• Landstingsstyrelsens uppföljningsplan 2013
Justerandes sign

Justerandes sign
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Den nya grafiska profilen för Jämtlands läns landsting (Gun Kjellerstrand)

§ 170 Beredningarnas, revisorernas och patientnämndens
dialog med fullmäktige
Beredningen för vård och rehabilitering
Anna Gundersson informerar om genomförd utbildningsdag kring medborgardialog
den 5 oktober och pågående arbete med e-panelen. Resultatet för arbetet med e-panelen
är inte klart ännu men kommer att komma senare under hösten. E-panelen ska betraktas
som en pilot inom påbörjat arbete med medborgardialog och ett inspel till landstingsplaneprocessen kommer att komma.

Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen
efter 2014
Anna Gundersson informerar om det första mötet med den Särskilda beredningen för
översyn av den politiska organisationen efter 2014. Arbetet har påbörjats och kan följas
via minnesteckningar och protokoll. Bland annat ska beredningen under den närmaste
tiden fördjupa sig i följande delar: medborgardialog, majoritetsstyre och hur andra
landsting arbetar och grannländerna i Norden (fylke i Norge) arbetar.

Patientnämnden
Rune Berglund informerar om fortsatt ökad ärendemängd hos patientnämnden även
efter septemberrapporten. Analys av bakomliggande orsaker pågår. Kontinuiteten i primärvården verkar inte vara tillfredsställande som kan vara en del i förklaringen för
ökade antal ärenden. Om utvecklingen fortsätter kommer patientnämnden att kontakta
landstingsstyrelsen. Kontakt med primärvården har redan skett.

Landstingets revisorer
Mona Nyberg informerar om att följande granskningar/förstudier pågår:
•
•
•

Processer i vårdkedjan
God ekonomisk hushållning
Jämställdhet i vården

Vidare påpekas att arvodesbestämmelser för vissa bolag behöver ses över. Revisionen
återkommer i denna fråga.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 171 Landstingsfullmäktiges frågestund
Harriet Jorderud (S) besvarar frågor från Finn Cromberger (FP) om kampanjen ”Proppen” och kostnader för uteblivna besök, från Berit Johansson (C) om avtal för riks- och
regionvården när felbehandlingar görs, från Gunnar Geijer (C) om Nya närvården i Hoting/Strömsund och Hammerdal, från Kia Carlsson (FP) om badet på lasarettet, och
från Susanne Wallner (M) om rutiner för telefonbesvarande inom primärvården.
Christer Siwertsson (M) svarar på en fråga från Ann-Marie Johansson (S) om nytt utjämningssystem som fortfarande saknas.

§ 172 Allmänhetens frågestund
Harriet Jorderud (S) besvarar en fråga från Åke Durre om ”Vita lögner”.

§ 173 Svar på medborgarförslag från Anette Bornhov om
lustgasdestruktionsanläggning på förlossningen
Östersunds sjukhus (LS/526/2012)
Ärendebeskrivning
Anette Bornhov har den 26 mars 2012 lämnat ett medborgarförslag till Jämtlands läns
landsting. Hon föreslår att en lustgasdestruktionsanläggning ska installeras på förlossningen Östersunds sjukhus, samt att en ombyggnad ska genomföras på förlossningen
för att möjliggöra användning av dubbelmask vid lustgasbruk.
Område Kvinna har under vårvintern 2012 identifierat lustgasdestruktion som något
verksamheten skulle vilja åtgärda under 2013 och har därför föreslagit detta som ett
kostnadsförslag inom ramen för inprioriteringsarbetet för verksamhetsåret 2013. Huvudskälet för detta är att verksamheten inte till fullo uppfyller de riktlinjer som gäller för
utsug av lustgas enligt Arbetsmiljöverket. Studier av lustgasanvändning har visat att det
föreligger en risk att lustgasnivån i förlossningsrummet kan bli för hög. En långvarig
exponering av höga lustgasnivåer kan leda till ohälsa. Rekommendationer för att undvika större exponering är att patienten ska ha dubbelmask och för detta krävs ombyggnation i samtliga förlossningsrum.
Innan åtgärden genomförs kommer mätningar genomföras för att ha ett basvärde för att
kunna följa upp. I dagsläget har inte Jämtlands läns landsting någon kompetens för att
göra sådana mätningar, men Landstingshälsan arbetar med att undersöka vilken kompetens som skulle vara lämplig och som kan genomföra mätningen.
Verksamheten har även föreslagit en ombyggnad för destruktion av lustgas vid förlossningen och barnkliniken, dvs. att gasen renas innan den går ut i luften. Förslaget bereds
Justerandes sign
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av Fastighetsenheten då det är en investering. Kostnaden för denna åtgärd är betydligt
högre än ombyggnationen för dubbelmask. Landstinget i Gävleborg ersätter gradvis
lustgasen i förlossningsvården med annan smärtlindring. Ett alternativ som bör övervägas även för Jämtlands läns landsting.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anette Bornhov om lustgasdestruktionsanläggning på förlossningen Östersunds sjukhus 2012-03-26

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Yrkande
Ann-Marie Johansson (S) yrkar på följande ändringar och tillägg i Ärendebeskrivningen:
Tredje stycket, första meningen, stryks: ”Denna åtgärd kommer att genomföras under
2013 till en kostnad av ca 600 tkr som tas ur befintlig budget.”
Fjärde stycket, sista meningen ändras till: ”Kostnaden för denna åtgärd är betydligt
högre än ombyggnationen för dubbelmask.” Stycket fortsätter med följande mening:
”Landstinget i Gävleborg ersätter gradvis lustgasen i förlossningsvården med annan
smärtlindring. Ett alternativ som bör övervägas även för Jämtlands läns landsting.”

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

1. Följande ändringar och tillägg införs i protokollet under Ärendebeskrivningen:
Tredje stycket, första meningen, stryks: ” Denna åtgärd kommer att genomföras under
2013 till en kostnad av ca 600 tkr som tas ur befintlig budget.”
Fjärde stycket, sista meningen ändras till: ”Kostnaden för denna åtgärd är betydligt
högre än ombyggnationen för dubbelmask.”. Stycket fortsätter med följande mening:
”Landstinget i Gävleborg ersätter gradvis lustgasen i förlossningsvården med annan
smärtlindring. Ett alternativ som bör övervägas även för Jämtlands läns landsting.”
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Yrkanden
Anna Hildebrand (MP) yrkar på följande tillägg: ”Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en åtgärdsplan”.
Finn Cromberger (FP) yrkar att den ursprungliga skrivningen i Ärendebeskrivningen
Justerandes sign
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antas, alltså att de styrkningar och ändringar inte företas som på Ann-Marie Johanssons
förslag blev landstingsstyrelsens beslut. Meningen i tredje stycket: ”Denna åtgärd kommer att genomföras under 2013 till en kostnad av ca. 600 tkr som tas ur befintlig budget” behålls samt hela fjärde stycket behålls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers ändringsyrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan.

§ 174 Svar på medborgarförslag från Emanuel Sandberg
om frivilliga livräddare (LS/1227/2011)
Ärendebeskrivning
Emanuel Sandberg har i ett medborgarförslag yrkat på att landstinget bör ta initiativ till
att erbjuda frivillig utbildning av lämpliga personer eller registrera redan utbildade personer som ska kunna larmas via SMS för livräddande insatser. E Sandberg hänvisar till
verksamhet som bedrivs i Stockholm, som på detta sätt har bidragit till att rädda liv.
Det är svårt att göra jämförelser mellan Stockholms län och Jämtland, då Stockholms
län är så mycket mer tätbefolkat. I Jämtlands län finns IVPA, (i väntan på ambulans), en
verksamhet som bedrivs i samverkan mellan kommunernas räddningstjänst och landstinget. Där det förekommer svarar landstinget för utbildning och utrustning till räddningstjänstens personal.
Den verksamhet som E Sandberg föreslår kan inte självklart ses som något som ligger
under landstingets ansvarsområde. Verksamheten är snarare en angelägenhet för SOS
alarm och frivilligorganisationer. Röda korset har viss utbildningsverksamhet i första
hjälpen som eventuellt kan motsvara det som E Sandberg åsyftar. Om SOS-alarm och
frivilligorganisationer i länet skulle vilja upprätta ett samarbete enligt det som beskrivs i
förslaget, ställer sig Jämtlands läns landsting positivt till det.
Medborgarförslaget behandlades i landstingsfullmäktige 2012-02-14 och återremitterades för ”att se om förslaget kan komplettera nuvarande arbetssätt samt ekonomiska
konsekvenser”. Därefter har kontakter tagits med Stockholms läns landsting som bedriver verksamhet sedan 2010 som ett försöksprojekt. En utvärdering av förstudien gjordes
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2011. Slutlig vetenskaplig utvärdering av överlevnadseffekter ska göras av forskare vid
hjärtkliniken på Södersjukhuset.
Stockholmsförsöket grundar sig bl.a. på resultat från en Holländsk studie, som rekommenderar metoden för tätbefolkade områden. Den svenska forskningsgruppen är dock
av en annan uppfattning och menar att det finns stora fördelar att bedriva verksamheten
i mer glesbebyggda områden. I Stockholms län har man lyckats rekrytera 6000 frivilliga
livräddare. Uppföljningen av förstudien har visat att frivilliga livräddare anländer till
olycksplatsen vid 56% av larmen, de anländer i snitt 2 minuter och 20 sekunder före
ambulansen. Genomsnittlig inställelsetid för ambulanserna är 10-12 minuter.
Frågan om kostnader för att genomföra en liknande verksamhet i Jämtland som den
som finns i Stockholm är svårbedömd. Dock får man göra antagandet att det skulle
medföra betydande kostnader för uppbyggnad av system för kallelser, kostnader för
rekrytering och utbildning av samt ersättning vid utryckning till frivilliga livräddare. Omfattningen av verksamheten i Jämtland kan vara för liten för att motivera kostnaderna.
Projektet i Stockholm kommer som tidigare nämnts att utvärderas inom de närmsta
månaderna. Den aktör, ett aktiebolag, som har utvecklat konceptet kommer att kunna
erbjuda det till andra aktörer i Sverige. Kostnadsberäkningar kommer att kunna tas fram
för andra landsting som baseras på hur många hjärtstopp som beräknas inträffa samt
hur många SMS-livräddare som kan engageras.
Landstinget bör inte som ensam aktör bygga upp en verksamhet med SMS-livräddare.
Om intresse från andra aktörer finns kan landstinget delta som en medpart. Frågan bör i
så fall utredas vidare i samverkan med länets kommuner, frivilligorganisationer och SOS
alarm.
Inom ramarna för arbetet med ”Ny hälso- och sjukvårdspolitik” kan frågan väckas och
utredas vidare under förutsättning att intresse finns hos övriga aktörer i länet.
Beslutsunderlag

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Frivilliga livräddare från Emanuel Sandberg

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Medborgarförslaget anses besvarat.
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§ 175 Svar på Motion från Bernt Söderman (C), om
systematisk och utvecklad medborgardialog
(LS/325/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa, 2012-06-11, § 23

Ärendebeskrivning
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att
ta fram förslag på svar till motion från Bernt Söderman (C) om systematisk och utvecklad medborgardialog (LS/325/2012). I motionen föreslås att beredningen för demokrati
och folkhälsa alternativt landstingsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en policy alternativt strategi som grund för systematisk och utvecklad medborgardialog.
Medborgardialog är ett samlingsnamn för olika sätt att engagera medborgare i offentligt
beslutsfattande och det arbetas för att dialogerna ska bli en del i styrningen för svenska
kommuner och landsting. Medborgardialoger kan ses som en del i styrprocessen, som
ett av flera underlag för de förtroendevalda när de ska fatta beslut. En systematisk dialog
som är återkommande kan komplettera, förstärka och stödja beslutsfattande.
Genom medborgardialog kan de värderingar som råder bland invånarna sammanfogas
med de faktakunskaper som tjänstemän tar fram inför ett beslut. Genom en strukturerad
dialog kan medborgarna få möjlighet till inflytande och påverkan även mellan valen.
Beredningen för demokrati och folkhälsa samt vård och rehabiliteringsberedningen har
sedan 1 år tillbaka påbörjat arbetet med en mer strukturerad medborgardialog. Beredningarnas intention är att vidarebefordra kunskap från medborgardialoger till landstingsfullmäktige. Resultaten presenteras i rapporter som blir beredningars inspel till landstingsplan.
I kommunikation och informationspolicy för Jämtlands läns landsting står: ”Den externa kommunikationen ska bidra till att:
- medborgaren är välunderrättad om beslut och skeenden inom landstingets ansvarsområde.
- öka förtroendet för landstinget som organisation.
- brukare och patienter är välinformerade i samband med sina kontakter med landstingets olika verksamheter.
- skapa goda möjligheter till dialog mellan medborgare och landstingets olika verksamheter”
”De förtroendevalda har ett ansvar för att föra en öppen dialog i länet och i landstinget
och att vara lyhörda för de behov som medborgare, brukare och medarbetare har”
Beredningen bedömer att landstingets kommunikation och informationspolicy är funkJusterandes sign

Justerandes sign
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tionell. Behov av en policy alternativt strategi som grund för systematisk och utvecklad
medborgardialog finns inte.

Beslutsunderlag
Motion från Bernt Söderman (C) om systematisk och utvecklad medborgardialog
(LS/325/2012)
Kommunikations och informationspolicy för Jämtlands läns landsting (LS/1518/2010)

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Yrkande
Gunnar Geijer (C) yrkar bifall till motionen.
Monica Hallquist (S) yrkar att motionen anses besvarad.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Gunnar Geijers (C) yrkande om bifall till motionen
och Monica Hallquist (S) yrkande att motionen anses besvarad och finner att Monica
Hallquist (S) yrkande att motionen anses besvarad bifallet.

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

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkande
Bernt Söderman (C) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Bernt Södermans
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkanden
Monica Hallquist (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Bernt Söderman (C) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anna Hildebrand (MP) yrkar på följande tillägg: ”Den särskilda beredningen för översyn
av den politiska organisationen efter 2014 får i uppdrag att ta med motionens intentioner i sitt arbete.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Bernt Södermans yrkande
och finner beredningens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen anses besvarad.
2. Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter
2014 får i uppdrag att ta med motionens intentioner i sitt arbete.

§ 176 Svar på Motion från Thomas Andersson (C) om att
utlysa en tävling i länet om smartaste "app" för
vårdfrågor - App rå på (LS/613/2012)
Ärendebeskrivning
Thomas Andersson (C) har i motion till landstingsfullmäktige föreslagit att Jämtlands
läns landsting ska utlysa en tävling i länet om smartaste ”app” för vårdfrågor – App rå
på!
Sveriges invånare är vana att nå information och sköta personliga ärenden via webben.
Inom eHälsoområdet har Sveriges landsting och regioner sedan 2007 genom Center för
eHälsa i samverkan (CeHis), gemensamt utvecklat invånartjänster för allmänheten, patienter och anhöriga.
Invånartjänsterna består av olika interaktiva tjänster i flera kanaler (webb, telefon och
mobil) där invånaren kan vara identifierad eller inte. Tjänsterna ger tillgång till kvalitetssäkrad information, underlättar kontakten med vården och ger möjlighet till självservice
och delaktighet. De är idag väl etablerade och har förutsättningar att utgöra första linjens vård och vara en integrerad del av vårdkedjan.
För att möta invånarnas förväntningar behövs dock fler e-hälsotjänster och utvecklingstempot måste därför snabbas upp. Det finns en mängd privata och offentliga aktörer som utvecklar e-tjänster på både nationell och lokal nivå. För att möjliggöra samordning av utvecklingsinitiativen och säkerställa lösningar som kan delas och återanvändas,
har CeHis utformat ett Ramverk för e-tjänsteutveckling.
Målet med ramverket är att många ska kunna bidra i utvecklingen, men att allt ska hänga
ihop. Utmaningen ligger i att öka utvecklingstakten genom att många bidrar, samtidigt
Justerandes sign

Justerandes sign
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som e-tjänsterna ska vara trovärdiga, ha hög kvalitet och säkerhet. Ramverket gör det
möjligt för intresserade personer i länet att utveckla appar, som motsvarar kraven på
användarupplevelse, säkerhet och teknik. inom vårdområdet.
Privat och offentlig utveckling av invånartjänster sker utifrån ett nationellt perspektiv,
men det är på lokal nivå det faktiska införandet av lösningarna genomförs och det är där
som verksamhetsnyttan uppstår. Det är viktigt att ha respekt för den resursinsats som
detta kräver och för behovet av lokal/central samordning.
Det arbete som pågår för att stimulera och kvalitetssäkra utvecklingsinitiativ inom
eHälsoområdet, bör ge motsvarande inspiration som en tävling för de personer som är
intresserade av utveckling av appar inom eHälsa. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Thomas Andersson (C) om att utlysa en tävling i länet om smartaste "app"
för vårdfrågor - App rå på! 2012-04-12

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande
Thomas Andersson (C) bifall till motionen.

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Lena Bäckelin (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Thomas Andersson (C) yrkar bifall till motionen.

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

Motionen avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 177 Svar på Motion från Monica Hallquist och Mikael
Abramsson (S) om samverkan för att säkerställa
barn och ungas hälsa (LS/600/2012)
Ärendebeskrivning
Monica Hallquist och Mikael Abramsson (S) har i motion till Jämtlands läns landstingsfullmäktige yrkat att Jämtlands läns landsting tar initiativ till att göra en översyn kring
barn och ungdomars psykiska hälsa, i syfte att skapa samverkande vårdkedjor mellan
olika huvudmän och utveckla metoder för att stärka det förebyggande arbetet, för en
ökad hälsa för barn och ungdomar i länet.
Jämtlands läns landstings arbete med att främja bättre psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa är ständigt pågående. Under de senaste åren har det också gjorts nationella
satsningar inom området som landstinget deltagit i. I det arbetet är en viktig del att utveckla förebyggande insatser och stärka samarbete och samverkan med andra aktörer.
De frågor som motionärerna lyfter är därför angelägna och det pågår idag många arbeten i motionens riktning. Jämtlands läns landsting har bland annat genom att ingå avtal
med SKL:s projekt PSYNK tagit initiativ till en kartläggning och översyn kring de samverkansformer som har utvecklats i länet
Vad gäller det förebyggande arbetet har verksamheterna inom Jämtlands läns landsting
en mindre roll. Mycket av det arbete som görs inom enheten föräldra-barnhälsan och
primärvårdens barnhälsovård och ungdomsmottagning är förebyggande. Landstinget
har på olika sätt en värdefull samverkan med länets kommuner till exempel med socialtjänsten och elevhälsan. Inom barnhälsovården har landstinget varit drivande i utvecklingen av familjecentralerna i länet. Landstinget har också upparbetat bra samverkan
med övriga aktörer inom länets kommuner. Ett exempel är ”JämtBus” som är en ny
överenskommelse som innehåller riktlinjer för samverkan kring barn och unga i behov
av särskilt stöd. Andra exempel är nätverket Birgergruppen, länssamverkan kring placerade barn och arbete kring ”Vägledning för placerade barns hälsa och utbildning”.
De rådande ekonomiska förhållandena i Jämtlands läns landsting innebär att det inom
alla verksamheter pågår ett omfattande prioriteringsarbete. Det arbetet styrs också utifrån nationella mål och statliga stimulansmedel. Under 2012-2013 är ett nationellt prioriterat område inom psykiatrin de kliniska arbeten med de barn och ungdomar och deras
familjer som söker landstingets sjukvårdsenheter. Där finns en ett styrt tillgänglighetsmål
på maximalt en månad för första besök och en månad till fördjupad utredning.
Genom god tillgänglighet kan verksamheten fånga upp psykisk ohälsa på ett tidigt stadium och få möjligheten att hindra en allvarligare utveckling i det psykiska måendet hos
barn och unga. Förhoppningen är att det trots den ekonomiska situationen ska gå att
bibehålla och utveckla tillgängligheten. I samband med att flera av barn- och ungdomsverksamheterna samlokaliseras till kvarteret Handelsmannen ser vi ökade möjligheter att
”med en ingång” hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Även om mycket fungerar bra oroas även Jämtlands läns landsting av signalerna om att
många barn och unga mår psykisk dåligt. Nationella aktörer har påbörjat arbete för att
motverka den utvecklingen. Jämtland deltar i det nationella projektet, bl a med en nyinrättad funktion som projektledare. Arbetet kan därmed följas på nära håll. I dagsläget är
en egen översyn inte lämplig, men skulle kunna bli aktuell om resultaten i projektet påvisar sådana behov. Även regionförbundets arbete med kartläggning av ungas situation i
länet bör beaktas innan man ta ställning om en översyn behöver göras.

Beslutsunderlag
Motion från Monica Hallquist och Mikael Abramsson (S) om Samverkan för att säkerställa barns och ungas hälsa 2012-04-11
PM Redovisning av samverkansformer som har utvecklats i Jämtlands län, 2012-06-20
Överenskommelse om samverkan i Jämtlands län, JämtBus

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Yrkande
Christer Siwertsson 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 anses besvarad.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen.
Monica Hallquist (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Anna Hildebrand (MP), Harriet Jorderud (S), Mikael Abramsson (S), Monalisa Norrman
(V) och Susanne Wallner (M) yttrar sig.

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

Omröstning
Omröstning begärs.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Propositionsordning
Den som bifaller landstingstyrelsens förslag röstar ”ja”.
Den som bifaller Christer Siwertssons yrkande röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster och 23 nej-röster bifalls landstingsstyrelsens förslag (se bifogat
omröstningsprotokoll).
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Miljöpartiet lämnar in följande protokollsanteckning::
”Miljöpartiet vill understryka vikten av att vi i analyser efter avslutad översyn och kartläggningsarbete inte fastlåser oss i rådande politiska och organisatoriska strukturer
utan att vi istället utgår från barnperspektivet och de resultatmål som ska uppnås för
barn och ungas hälsa.”
Anna Hildebrand, Owen Laws, Bodil Sihm och Karin Österberg (samtliga MP)

§ 178 Svar på Motion från Sergio Diaz (V) om att ge
Ungdomsrådet direkt insyn i landstingsfullmäktige
(LS/645/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag – Fullmäktiges presidium, 2012-06-05, § 65

Ärendebeskrivning
Sergio Diaz (V) har i motion till landstingsfullmäktige yrkat att Jämtlands läns landsting
ska utreda former för att Jämtlands läns landstings ungdomsråd ska disponera två permanenta insynsplatser med yttranderätt i landstingsfullmäktige.
Ungas delaktighet och inflytande är en viktig del i landstingets arbete att vara en aktiv
demokratisk organisation som ger länets invånare möjlighet till insyn och delaktighet.
Ett sätt för ungdomar i Jämtlands län att ha inflytande i landstingets verksamhet är att
vara med i landstingets ungdomsting eller ungdomsråd. Syftet med de två demokratiska
forumen är att stärka ungdomsdemokratin, ge unga en möjlighet till deltagande och
kunskap i demokratiska beslutsprocesser, få in ungdomars synpunkter och värderingar i
landstingets arbete och möjliggöra att nya ungdomsfrågor uppmärksammas.
Just nu pågår ett arbete i ungdomsrådet med att se över vilken roll ungdomsrådet och
ungdomstinget har idag, vilken möjlighet till inflytande som finns och hur de båda foJusterandes sign

Justerandes sign
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rumen kan utvecklas. Till landstingsfullmäktige har det också inkommit en motion från
Anna Hildenbrand (MP) med flera om att "Ge ungdomar reell makt och reellt inflytande". Motionärerna föreslår förändringar gällande ungdomsråd och ungdomsting och
landstinget kommer att ta ställning till motionen efter det att Regionförbundet Jämtlands län presenterat resultatet av sin pågående förstudie med fokus på ungdomsfrågor.
Inom Jämtlands läns landsting pågår också ett arbete med att se över former för utökad
medborgardialog.
Motionärens förslag att ungdomsrådet ska ha ökad möjlighet till insyn i landstingets
beslutande organ är positivt. Även representanterna i ungdomsrådet tycker att förslaget
är bra. Men ungdomsrådet har också framfört andra förslag på hur ungdomsrådet kan
bli mer delaktiga, till exempel genom att medverka i arbetsgrupper och beredningar. De
har också framfört önskemål om att i större utsträckning få information från politiker
och tjänstemän om aktuella frågor. Vad gäller Jämtlands läns landstingsfullmäktige så
har alla medborgare rätt till insyn i landstingsfullmäktiges beslutsprocess. Sammanträdena är öppna för allmänheten och kan också följas via landstingets hemsida. Allmänheten kan också ställa frågor i samband med allmänhetens frågestund samt lämna in
medborgarförslag. Gällande utomståendes rätt att medverka vid överläggningar får
landstingsfullmäktige enligt 5 kap 21 § Kommunallagen bestämma att andra än ledamöter ska ha rätt till överläggningar. Rätten att delta i överläggningar regleras i Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige. Någon rätt för andra än ledamöter att
delta i besluten kan inte medges.
Det är också viktigt att beakta att det förutom ungdomsrådet också finns andra samverkansorgan inom Jämtlands läns landsting, till exempel ett pensionärsråd och ett handikappråd. En rätt till permanenta insynsplatser i landstingsfullmäktige för ungdomsrådet
skulle innebära att andra samverkansorgan också bör få samma möjlighet.
Arbetet med att se över landstingets demokratiska forum för ungdomar och arbetet med
att utveckla strukturer för medborgardialog kommer att fortsätta. I processen att se över
ungdomsrådets inflytande är det viktigt att fundera över vad man vill uppnå och vad
man utlovar genom ett ökat inflytandet. I den processen kommer landstingsfullmäktiges
presidium och landstingsfullmäktiges beredning för demokrati och folkhälsa att ha en
viktig roll.

Beslutsunderlag
Motion från Sergio Diaz(V) om att ge Ungdomsrådet direkt insyn i landstingsfullmäktige 2012-04-05

Tjänstemannaförslag
Landstingsfullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Justerandes sign

Justerandes sign
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FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT

Landstingsfullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 179 Svar på motion från Finn Cromberger (FP), om
fotoförbud i landstingets lokaler (LS/225/2012)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har i en motion till Landstingsstyrelsen yrkat att: ett "klokt" utformat fotoförbud införs i landstingets lokaler, i likhet med de förbud som ett antal
andra landsting har infört. Beslutsunderlaget i detta ärende grundar sig på en jämförelse
gentemot ovanstående förbud, rekommendationer från Sveriges Kommuner och
Landsting och Socialstyrelsen samt samråd med juridiskt sakkunniga i Jämtlands läns
landsting.
Landstingslokaler räknas inte som offentliga platser. Därmed är det upp till fastighetsägarna att själv avgöra vad som är tillåtet. Jämtlands läns landsting har inte ambitionen
att införa förbud mot fotografering och filminspelning, men det innebär inte att det
lämnas helt oreglerat. Det pågår redan en revidering av riktlinjerna för spridning av information i landstingets lokaler (dnr LS/1389/2009). Dessa omfattar allt från skriftlig
information i väntrum till utställningar och evenemang i korridorer och foajéer. I det
kommer även skrivningar om fotografering och filminspelning att ingå. Denna revidering slutförs under hösten 2012.
Istället för ett förbud vill Jämtlands läns landsting värna om patientens rätt till medbestämmande (där önskan att dokumentera sitt vårdmöte kan ingå), men samtidigt om
rätten att inte medverka på fotografier eller film utan sitt samtycke. Ambitionen är att
skapa balans däremellan, där fokus på sekretess och integritet alltid ska sättas i första
rummet. Detta går att upprätthålla utan att det ena utesluter det andra. Ett resonemang
kring detta finns i tillhörande beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger om fotoförbud i landstingets lokaler, 2012-02-03
Justerandes sign

Justerandes sign
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PM om förhållningssätt till fotoförbud i landstingets lokaler. 2012-08-27

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande
Mats El Kott (FP) yrkar att motionen anses besvarad.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Mats El Kotts yrkande och landstingsdirektörens
förslag och finner Mats El Kotts yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 180 Svar på motion från Mats El Kott (FP) och Lise
Hjemgaard-Svensson (M) om friskvårdspeng
(LS/497/2012)
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2012-09-28, § 41

Ärendebeskrivning
Mats El Kott (FP) och Lise Hjemgaard-Svensson (M) har lämnat in en motion om friskvårdspeng.
De yrkar att landstingsfullmäktige som ett komplement eller ett alternativ till friskvårdstimme beslutar att införa ett friskvårdsbidrag för de anställda i form av friskvårdspeng,
och att ge landstingsstyrelsen alternativt beredningen för vård och rehabilitering i uppdrag att dels utforma och till fullmäktige föreslå regler för en friskvårdspeng för anställda och dels efter cirka ett års tillämpning utvärdera reformen.
Av fastställd Hälso- och arbetsmiljöstrategi 2011-2013 med bilaga om friskvårdsregler
framgår att syftet med nuvarande friskvårdstimme är att etablera en regelbunden motionsvana, att stärka den fysiska kompetensen och hälsan, samt att förebygga ohälsa och
öka upplevelsen av välbefinnande, trivsel och samhörighet på arbetsplatsen. Skriftlig
överenskommelse om uttag av friskvård och vilken form ska alltid finnas med närmaste
enhetschef och är en förutsättning för att friskvårdstimmen kan tas ut. När Hälso- och
Justerandes sign
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arbetsmiljöstrategin skulle revideras gjordes en enkät bland alla chefer. Det som framkom där var att man ville ha friskvårdstimmen kvar men tydliggöra med en skriftlig
överenskommelse och att friskvården ska vara en hälsofrämjande fysisk aktivitet som
ger pulshöjning. Den skriftliga överenskommelsen ska följas upp årligen i samband med
utvecklingssamtalet och vid behov. Medarbetaren även kan få stöd i val av aktivitet utifrån yrke, arbete och förutsättningar. I bokslutet kommer en uppföljning av de skriftliga överenskommelserna att göras. En ny enkel manual för hur man registrerar friskvården ska skickas ut under hösten som en påminnelse att friskvårdstimmen ska registreras. Detta för att man sedan ska kunna få ut statistik som stämmer med det faktiska
uttaget.
I FYSS 2008 från Statens folkhälsoinstitut kan man läsa om forskningen som behandlar
att gå från att vara fysiskt passiv till att vara aktiv. Forskningen visar att denna process är
komplicerad. Att bara ge en friskvårdpeng innebär inte att medarbetarna blir fysiskt aktiva. Att erbjuda olika former av friskvårdsaktiviteter bland annat via Zefyren och via
personalföreningen tillsammans med övriga på arbetsplatsen kan stimulera till en ökad
fysiskt aktivitet då det handlar om att motivera.
Sjukfrånvaron inom Jämtland läns landsting ligger i samma nivå som Östersunds kommun. Inom kommunen har de infört friskvårdspeng men trots detta är sjukfrånvaron
där fortsatt hög.
Att införa en friskvårdspeng på 1200 kr per tillsvidareanställd skulle innebära en ökad
kostnad på ca 4,2 miljoner kronor och då tillkommer även kostnaden för vikariernas
friskvårdspeng. Skattefriheten förutsätter att motions- eller friskvårdsförmånen riktar sig
till hela personalen oavsett anställningsform. Idag finns ingen separat budget till friskvårdstimme men däremot får Personalföreningen JLL ett bidrag från Jämtlands läns
landsting på 791 tkr för 2011 summan baseras på 200 kr per anställd. Idag har medarbetarna både möjlighet att nyttja sin friskvårdstimme och de olika rabatter som finns via
personalföreningen exempelvis 70 kr rabatt per månadsavgift på Gold´s Gym.
Landstinget har aktuella och funktionella friskvårdsregler som stimulerar till att etablera
en regelbunden motionsvana och att stärka den fysiska kompetensen och hälsan. Ett
införande av friskvårdspeng som motionärerna föreslår skulle medföra ytterligare kostnader vilket är svårt med den ansträngda ekonomin som landstinget har idag. När revidering av Hälso- och arbetsmiljöstrategin är aktuellt kommer en utvärdering av friskvårdsreglerna att göras och utifrån den ta ställning till eventuella förändringar. Motionen
bör därför avslås i sin helhet.

Beslutsunderlag
Motion från Mats El Kott (FP) och Lise Hjemgaard-Svensson (M) om friskvårdspeng
Hälso- och arbetsmiljöstrategi 2011-2013 (LS/1221/2011)
Verksamhetsberättelse 2011 Personalföreningen JLL

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Personalpolitiska utskottets beslut
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Lars-Eric Bergman (M) reserverar sig mot beslutet.
----

Yrkanden
Mats El Kott (FP) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på personalpolitiska utskottets förslag och Mats El
Kotts yrkande och finner personalpolitiska utskottets förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Mats El Kott (FP), Christer Siwertsson (M), Susanne Wallner (M), Thomas Andersson
(C) och Ingrid Kjelsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats El Kotts
yrkande.
----

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Mats El Kott (FP) m.fl. yrkar bifall till motionen.
Lise Hjemgaard-Svensson (M), Anna Hildebrand (MP), Finn Cromberger (FP), Owen
Laws (MP), Inger Jonsson (C), Susanne Wallner (M) och Anna Gundersson (S) yttrar
sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och Mats El Kotts yrJusterandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kande och finner landstingsstyrelsens förslag antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller landstingstyrelsens förslag röstar ”ja”.
Den som bifaller Mats El Kotts yrkande röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster och 23 nej-röster bifalls landstingsstyrelsens förslag (se bifogat
omröstningsprotokoll).
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen avslås.

§ 181 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
nytt chefsavtal (LS/64/2012)
Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2012-08-22, § 43

Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har i en motion till landstingsfullmäktige begärt att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att se över landstingets chefsavtal med sikte
på att ge en mera jämställd syn på landstingets samtliga anställda samt över tid minska
lönekostnaderna för anställda.
Landstingets ledarförsörjningsprocess fastställdes, av landstingsdirektören, 2007-09-04.
Med syfte att ständigt utveckla och förbättra ledarförsörjningsprocessen gjordes under
2010-2011 en översyn av stora delar av ledarförsörjningsprocessen. I samband med
översynen analyserades för- och nackdelar med tidsbegränsade förordnanden vilket resulterade i ett beslut om att fortsätta tillämpa tidsbegränsade avtal för chefer med bibehållen tillsvidareanställning i Jämtlands läns landsting. Detta regleras i ett kollektivavtal.
Paragraf 4 i kollektivavtalet innehåller reglering av lön i samband med att ett chefsförordnande avslutas. Med hänsyn till den översyn som gjordes 2010-11 behöver ingen ny
översyn göras nu. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson om nytt chefsavtal
PM avseende motion från Christer Sivertsson (M) om nytt chefsavtal 2012-08-20

Tjänstemannaförslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionen avslås.

Yrkanden
Monalisa Norrman (V) yrkar följande:
1. Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i
uppdrag att utreda frågan ytterligare.
2. Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att motionen anses besvarad.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande och tjänstemannaförslaget och finner Monalisa Norrmans yrkande antaget.

Personalpolitiska utskottets beslut
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda frågan ytterligare.
2. Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
----

Yrkande
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen.

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Christer Siwertsson (M) m.fl. yrkar bifall till motionen.

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

Omröstning
Omröstning begärs.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Den som bifaller landstingstyrelsens förslag röstar ”ja”.
Den som bifaller Christer Siwertssons yrkande röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster och 23 nej-röster bifalls landstingsstyrelsens förslag (se bifogat
omröstningsprotokoll).
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Motionen anses besvarad.

§ 182 Delårsbokslut augusti 2012 (LS/632/2012)
Ärendebeskrivning
Delårsbokslutet efter augusti 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. Områden med särskilt fokus är medicinska resultat, tillgänglighet och ekonomi.
Landstingets organisation har genomgått flera förändringar. Vid årsskiftet överfördes
folkhögskolor, Kulturen och Länstrafiken till Regionförbundet Jämtlands län. Samtidigt
förändrades också landstingets organisation genom att flera verksamhetsområden slogs
samman till större centrum.
Bokslutet visar att landstingets ekonomi är svag. Efter augusti redovisar landstinget ett
ekonomiskt resultat på 22,7 mkr vilket är en försämring med 28,8 mkr jämfört med augusti 2011.
Landstinget har under året fått 76 miljoner kronor i intäkter som inte varit budgeterade,
dels skatteintäkter med 27,8, dels återbetalning av avtalsförsäkringspremier för åren
2007 och 2008 med 48,2 miljoner kronor. Om AFA återbetalningen, som är en engångsutbetalning, räknas bort från resultatet hade resultatet per augusti varit ett underskott på 25,5 miljoner kronor.
Bland årets kostnader finns en reaförlust på 7,5 miljoner kronor från försäljningen av en
fastighet i Ås till Krokoms kommun, en tillfälligt kraftigt höjd räntekostnad på pensionsskulden med 9,7 miljoner kronor, en ökning av utbetalda pensioner med 3 miljoner
kronor samt en avskriven fordran på Länstrafiken i Jämtlands län AB med 3,3 miljoner
kronor. Flera stora byggprojekt färdigställdes under 2011 vilket har medfört högre avskrivningar 2012. Avskrivningarna har ökat med 5,5 mkr (+8,9 %).
Landstinget lämnar efter augusti en prognos för helår på 4,5 mkr. Prognosen är 2 mkr
bättre än budget. Arbetet med att sänka verksamhetens kostnader är fortsatt högt prioriterat.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I prognosen ingår det underskott som Länstrafiken prognostiserar i delårsbokslutet på
3,6 mkr. Exkluderat det underskottet hade landstinget prognostiserat ett resultat på 8,1
mkr dvs. samma som efter april.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2012-08-31

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslut per 2012-08-31 godkänns.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
”Omfördelning ska ske från motsedda utgifter till medicinska och opererande specialiteter med 16,5 miljoner kronor respektive 26 miljoner kronor”

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Delårsbokslut per 2012-08-31 godkänns.
2. Omfördelning ska ske från motsedda utgifter till medicinska och opererande
specialiteter med 16,5 miljoner kronor respektive 26 miljoner kronor.
----

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Harriet Jorderud (S) yrkar att redaktionella ändringar i delårsbokslutet görs på sidorna
40, 42 och 43 enligt utdelat förslag.
Christer Siwertsson (M) m.fl. yrkar att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i
uppdrag att snabbt hitta omedelbara åtgärder för att ytterligare minska obalanserna och
hotande underskott i landstingets budget för år 2012.
Hans Lundquist (S) yrkar bifall till särskilda budgetberedningens förslag att godkänna
delårsbokslut per augusti för landstingets revisorer och patientnämnden.
Thomas Andersson (C), Anna Hildebrand (MP), Owen Laws (MP),
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bernt Söderman (C), Robert Uitto (S), Gunnar Hjelm (M), Susanne Wallner (M),
Monalisa Norrman (V), Finn Cromberger (FP) och Elin Hoffner (V) yttrar sig.
Revisorernas ordförande Mona Nyberg redovisar för fullmäktige revisorernas bedömning av Delårsbokslut per 2012-08-31.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på särkskilda budgetberedningens förslag att godkänna
delårsbokslut per augusti för landstingets revisorer och patientnämnden och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons tilläggsyrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande angående redaktionella
ändringar och finner det antaget.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Delårsbokslut per 2012-08-31 godkänns inklusive antagna redaktionella
ändringar.
2. Omfördelning ska ske från motsedda utgifter till medicinska och opererande
specialiteter med 16, 5 miljoner kronor respektive 26 miljoner kronor.
3. Delårsbokslut per augusti för landstingets revisorer och patientnämnden godkänns.

Reservation
(1)
Thomas Andersson (C), Finn Cromberger (FP) och Christer Siwertsson (M) lämnar
följande skrivlig reservation för Alliansen i Jämtlands läns landsting:
”Alliansen i landstinget (Moderaterna, Centern och Folkpartiet), känner ringa politiskt
ansvar för delårsbokslutet då det inte gäller ’Alliansens landstingsplan’. ’Vår landstingsplan’ avslogs av majoriteten redan 2011.
Däremot har vi varit mycket kritiska och även föreslagit åtgärder i majoritetens plan
både muntligen och skriftligen i landstingsstyrelsen. Allt för att om möjligt nå de mål
som är uppsatta, särskilt de ekonomiska målen.
Redan i februari föreslog Bernt Söderman (C) en åtgärdsplan då ekonomin började
’skena’. Alliansen har vid april månads delårsboksluts behandling yrkat på ett flertal åtJusterandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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gärder för att bringa ordning i landstingets och särskilt sjukvårdens ekonomi (se §§ 157,
172 landstingsstyrelsens protokoll). Dessa ca. tjugotalet punkter yrkade vi på vid behandlingen av delårsbokslutet den 29 maj i landstingsstyrelsen och återupprepade vid
landstingsstyrelsens sammanträde den 28 augusti vid landstingsdirektörens rapport.
Trots våra varningar och flerfaldigade förslag har majoriteten inte fullföljt sin landstingsplan så att vi idag en månad efter delårsbokslutet ytterligare försämrat resultatet
med ca - 28 mkr vilket indikerar en stor helårsförlust. Samtidigt som vi haft oväntat
stora skatteintäkter och engångsåterbetalningar på ca 76 mkr.”

Christer Siwertsson , Elisabeth Svensson, Margareta Gladh, Lise Hjemgaard-Svensson,
Gunnel Hennebo, Karin Ekblom, Brita Pettersson, Anna-Karin Vernberg, Gunnar
Hjelm, Susanné Wallner, Lars-Eric Bergman (samtliga M), Marianne Larm-Svensson,
Thomas Andersson, Berit Johansson, Göte Norlander, Inger Jonsson, Danuta Finke,
Gunnar Geijer, Bernt Söderman, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (samtliga C), Finn
Cromberger,=Mats El Kott och Kia Carlsson (samtliga FP).

(2)
Finn Cromberger reserverar sig mot beslutet att avslå Christer Siwertssons tilläggsyrkande.

§ 183 Initiativärende - Årets folkhälsoinsats: Revidering
av stadgar (LS/365/2009)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag - Beredningen för demokrati och folkhälsa, 2012-06-11, § 23

Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats” är avsett att tilldelas
personer, organisationer, sammanslutningar eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom
Jämtlands län.
Priset delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom området folkhälsa. Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa och
förebygger ohälsa. Insatser ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande
samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
Beredningen har uppmärksammat att behov finns för revidering av stadgar och att den
bör kopplas till folkhälsopolicyn.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats (LS/365/2009).

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Beredningen för demokrati och folkhälsa får i uppdrag att göra en översyn av stadgar
för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige
Beredningen för demokrati och folkhälsa får i uppdrag att göra en översyn av stadgar
för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats.
----

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Beredningen för demokrati och folkhälsa får i uppdrag att göra en översyn av stadgar
för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats.

§ 184 Ändring av huvudmannadirektiv m m för Stiftelsen
Jamtli (LS/865/2011)
Ärendebeskrivning
Östersunds kommun har, efter att läst Stiftelsen Jamtlis årsredovisning för år 2010,
observerat att stiftelsen tagit upp långfristigt lån och som säkerhet för lånet pantsatt
inteckningar i stiftelsens fastighet utan att kommunen har informerats eller frågan har
diskuterats med kommunen. Med anledning av Stiftelsens handlande har Östersunds
kommun har tagit upp frågan om ändring i huvudmannadirektiv och stiftelsens stadgar.
Ett förslag till ändring av huvudmannadirektivet för Stiftelsen för åren 2011 – 2014 och
till ändring av stadgarna lämnades till landstingsfullmäktige. Förslaget har beslutats av
fullmäktige i Östersunds kommun.
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-06-14 –15, § att återremittera ärendet för att få en
ny diskussion och samsyn om det rimliga i att så kraftfullt begränsa Stiftelsen Jamtlis
styrelses möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.
För att ändringar i huvudmannadirektiv och stiftelsens stadgar ska kunna genomföras
Justerandes sign

Justerandes sign
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krävs att enighet uppnås mellan huvudmännen. Efter ett antal träffar med företrädare
för Östersunds kommun både politisk nivå och på tjänstemannanivå kan konstateras att
det inte har gått att uppnå en samsyn i det rimliga att så kraftfullt begränsa Stiftelsen
Jamtlis styrelses möjlighet att fullgöra sitt uppdrag som förslaget medför. Eftersom det
inte har gått att få enighet om förslaget mellan huvudmännen för Stiftelsen bör ärendet
avskrivas från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2011-06-14--15, § 139 Ändring av huvudmannadirektiv m m för Stiftelsen Jamtli.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet avskrivs från vidare handläggning.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Protokollsanteckning
Undertecknande är inte nöjda med att Östersund inte kommit överens med landstinget.
Detta bidrar till oklara huvudmannadirektiv för stiftelsen Jamtli.
Thomas Andersson (C), Christer Siwertsson (M), Susanne Wallner (M), Mats El Kott
(FP)
----

Yrkanden
Gunnar Hjelm (M) yrkar att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige 14-15 juni 2011 (§ 139) i 5 punkter:
1. Huvudmannadirektivet för stiftelsen Jamtli avseende åren 2011 - 2014
kompletteras med villkoret att Stiftelsen Jamtli inte får låna pengar och ingå borgen eller andra liknande förbindelser om inte huvudmännen godkänt detta.
2. Styrelsen för Jamtli uppmanas att omedelbart se över sin arbetsordning och
säkerställa en god intern kontroll av verksamheten. Styrelsen uppmanas att i sin
arbetsordning föra in att beslut som avser principiella frågor och frågor av större
ekonomisk vikt ska fattas av styrelsen i sin helhet genom protokollförda beslut.
3. Styrelsen för Jamtli uppmanas anpassa sin verksamhet så att slutamortering av
upptaget lån sker inom en femårsperiod.
Justerandes sign

Justerandes sign
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4. Stadgarna för Stiftelsen Jamtli kompletteras med att stiftelsen ej får upplåta
panträtt i sin egendom till säkerhet för fordran.
5. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att vidta de övriga åtgärder som krävs för att
verkställa fullmäktiges beslut.

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

Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Jäv
Lena Bäckelin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende.

Reservation
Christer Siwertsson , Elisabeth Svensson, Margareta Gladh, Lise Hjemgaard-Svensson,
Gunnel Hennebo, Karin Ekblom, Brita Pettersson, Anna-Karin Vernberg, Gunnar
Hjelm, Susanné Wallner, Lars-Eric Bergman (samtliga M), Danuta Finke, Gunnar
Geijer, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (samtliga C), Finn Cromberger, Mats El Kott och
Kia Carlsson (samtliga FP) reserverar sig mot beslutet.

§ 185 Svar på interpellation från Christer Siwertsson (M)
om 1. avvikelserapportering gällande liggsår och
överbeläggning. 2 bemanningsstorlek under
arbetspass (LS/1291/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Christer Siwertsson (M) ställda och under § 156
antecknade interpellationen och anför följande:
Christer Siwertsson frågar:
1. Varför görs inte avvikelserapporter avseende liggsår och överbeläggningar?
2. Är det rimligt att en sjuksköterska och en undersköterska har ansvar för 17
patienter under ett arbetspass?
Svar på fråga 1:
Enligt de rutiner för handläggning av avvikelser och anmälningsärenden för hälso- och
sjukvården samt tandvården inom Jämtlands läns landsting som finns, är all personal i
Justerandes sign
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hälso- och sjukvården skyldiga att rapportera en avvikelse. All personal som upptäcker
en avvikelse ska skriva en avvikelserapport. Vad som är en avvikelse framgår av regelverket. Det kan till exempel gälla vårdskada som uppkommit under vårdtiden. Denna
typ av avvikelse skrivs redan idag. Inom verksamheterna arbetar man också vårdpreventivt med riskbedömning av fall, trycksår och undernäring. Alla patienter över 70 år
ska riskbedömas och om risk föreligger ska åtgärder sättas in. Uppkommer ett liggsår
eller risk för att ett liggsår ska uppkomma under vårdtiden ska det rapporteras som en
avvikelse. När det gäller överbeläggningar finns ingen rutin på att skriva avvikelser. En
överbeläggning är i sig inte en avvikelse men den kan leda till en situation som är en
avvikelse, till exempel att vården inte blir korrekt utförd. I så fall ska en avvikelserapport
skrivas om den händelsen. Överbeläggningar följs upp genom att beläggningssiffrorna
gås igenom kontinuerligt.
Svar på fråga 2:
Bemanningsmål för nattpass under sommaren är en sjuksköterska och en undersköterska per 16 patienter. Resten av året bemannas avdelningen med en sjuksköterska per
14-15 patienter och en undersköterska per 20-24 patienter. Vid behov, till exempel om
det finns särskilt vårdkrävande patienter, kan det bemannas upp extra.
Christer Siwertsson (M) yttrar sig.

§ 186 Svar på interpellation från Lise Hjemgaard
Svensson (M), om varför inte röntgenmottagningen
upplyser om att vissa hälsocentraler kan göra
enklare röntgenundersökningar (LS/1292/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Lise Hjemgaard Svensson (M), ställda och under §
157 antecknade interpellationen och anför följande:
Lise Hjemgaard Svensson (M) frågar:
1. Varför upplyser inte röntgenmottagningen om sådana här möjligheter för de patienter
som kan vara aktuella just för enklare undersökningar när köerna är så långa vid sjukhusets röntgenavdelning?
2. Brister det i den administrativa styrningen och ledningen, eller är det ett medvetet
politiskt ställningstagande i tron att det sparar pengar?
Svar på fråga 1:
Röntgenavdelningen har som rutin att informera patienterna att det finns möjlighet att
få sin skelettröntgen gjord till exempel i Åre där väntetiderna är kortare än i Östersund
(vilket också bakgrundstexten i frågan visar). Förutsättningen är att undersökningen är
av den arten att den går att genomföra på annat ställe. Ibland ska undersökningen efterföljas av exempelvis ett besök på ortopeden och då kan personalen ha valt att inte informera om möjligheten till röntgen i primärvården utan istället samplanera röntgen och
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besöket på mottagningen.
Under sommaren uppmanades också alla HC i Östersund att de skulle informera patienterna direkt på HC, där remissen oftast skrivs. Informationen gavs även till Ortopeden. Det kan ibland bli missar i kommunikationen när många är involverade, inte
minst under sommarperioden då vikarier tas in. Strävan är att alla ska känna till möjligheten att röntga på några HC.
Remisser skrivs även internt inom primärvården för patienter från deras eget upptagningsområde till HC som har röntgen. Det kan säkert göras i större omfattning än vad
som sker i dag.
Svar på fråga 2:
Det är ingen medveten strategi att undanhålla medborgaren kunskapen om att det kan
finnas möjlighet till skelettröntgen i primärvården, tvärtom är det bra att utrustningen
nyttjas. Men missar i informationen kan ha skett.
Lise Hjemgaard Svensson (M) och Kia Carlsson (FP) yttrar sig.

§ 187 Svar på interpellation från Susanné Wallner (M) om
kostnader för den inställda utställningen "Udda och
jämt" på Jamtli (LS/1313/2012)
Lena Bäckelin (S) besvarar den av Susanné Wallner (M), ställda och under § 158 antecknade interpellationen och anför följande:
Susanne Wallner frågar:
1. Hur kan det komma sig att Jamtlis ordförande Lena Bäckelin på en direkt fråga i
Radio Jämtland svarar att hon inte kände till det brev Jamtlichefen skickat till Vilks, och
i vilket han förklarar att konstnären inte är välkommen till utställningen ”Udda och
jämt”.
2. Vilka kostnader har drabbat Jamtli, och indirekt landstinget, nu när utställningen inte
blir av när det var bestämt?
Svar på fråga 1:
Jag har aldrig sagt att jag inte vet något om landsantikvariens ”görande och låtanden” –
inte i Radio Jämtland eller någon annanstans. Tvärtom har jag som ordförande löpande
information om museets verksamhet och de beslut som dess chef tar, bland annat om
den nu aktuella utställningen ”Udda och jämt”. Beslutet att först boka Lars Vilks för att
senare, efter information om hans engagemang i ett antimuslimskt arrangemang avboka
honom, är en verksamhetsfråga som jag och övriga i styrelsen i efterhand fått full information om och som vi stöttar.
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Som information kan jag nämna att de utställningar som genomförs på Jamtli inte är
föremål för politiska beslut, vilket jag utgår ifrån att interpellanten också uppskattar. I
demokratiska länder finns sedan länge en tradition för en praxis där kulturinstitutioner
och inte minst kulturarvsinstitutioner praktiserar armslängdsprincip mellan politiken och
verksamheten. Det har varit en viktig anledning till framgång för Stiftelsen Jamtli.

Svar på fraga 2:
Några direkta utgifter på grund av den inställda utställningen uppstår inte för Jamtli.
Hur stora de uteblivna intäkterna från besökande kan vara, och i så fall hur stora, är
svåra att uppskatta. Jämtlands läns konstförening har huvudansvaret för denna konstutställnings finansiering. Däremot är det till exempel Stiftelsen Jamtli som har det finansiella ansvaret för utställningssamarbetet med Nationalmuseum om utställningen ”Nära
och fjärran” som kan ses på museet just nu. Finansiering och organisation kring
konstutställningarna på Jamtli varierar från utställning till utställning.
Susanne Wallner (M) yttrar sig.

§ 188 Svar på interpellation från Finn Cromberger (FP)
om att landstinget bildar en egen region den 1
januari 2015 (LS/1449/2012)
Robert Uitto (S) besvarar den av Finn Cromberger (FP), ställda och under § 159 antecknade interpellationen och anför följande:
Finn Cromberger frågar:
Är landstingets politiska partier mogna att driva denna fråga och delta i detta sista ”race”
eller sitter vi still i båten och inväntar statsmaktens beslut som i bästa fall kan innebära
att vi får vänta till 2019 innan den direktvalda demokratin återvänder till Jämtland &
Härjedalen.
Svar:
Regionfrågan har precis som Finn Cromberger (FP) beskriver det varit en långdragen
historia som återigen sköts i sank i senaste omgången, när politiken från flera håll drog
sig ur.
Ett direktvalt organ är alltid bäst ur demokratisk synpunkt, men är inte det enda skälet
till att bild ett landsting med utökat regionalt utvecklingsansvar - eller Region, som man
allmänt valt att kalla det. Man måste konstatera att en kommunstyrelse eller en landstingsstyrelse är lika indirekt valda som vår nuvarande styrelse för Regionförbundet, till
vilket länets samtliga fullmäktigeförsamlingar faktiskt valt ledamöter. Det är också länets
direktvalda fullmäktigeförsamlingar som ”äger” Regionförbundet och som styr dess
uppdrag på samma sätt som de regionala utvecklingsfrågorna skulle styras i en komJusterandes sign
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mande Region. Den direktvalda demokratin har alltså aldrig lämnat länet och de regionala utvecklingsfrågorna har aldrig behandlats så effektivt och öppet som i nuläget.
Slutmålet måste dock vara en så kallad regionbildning i någon omfattning, även om problemet med allt för litet invånarantal är den allt överskuggande problematiken.
Det måste anses grundläggande att de politiska partierna är utgångspunkten för ett ställningstagande för eventuell regionbildning. Det innebär att partierna måste komma med
tydliga besked före landstingets ställningstagande, för att landstinget inte skall köra över
demokratin i länet. Det samma gäller länets samtliga kommuner, som idag har ett starkt
direkt inflytande i de regionala utvecklingsfrågorna genom Regionförbundet.
Landstinget bör efter en sådan rejäl genomgång av inställningen till frågan i länet
komma till ett ställningstagande. Möjligheten till Regionbildning inom landstingets nuvarande gränser är i praktiken öppen under hela mandatperioden och inte låst till ett särskilt datum, eftersom den valda församlingen i sådant läge skulle motsvara den valda
fullmäktigeförsamlingen. Just nu är dock ett antal frågor obesvarade som handlar om
kommunernas inflytande i en regionbildning, de olika partiernas inställning - där några
partier tycks splittrade i länet i frågan samt konsekvenser för en återgång för regionala
utvecklingsfrågor från Regionförbundet till landstinget. Regeringens ovilja att fastslå
kriterierna och vägleda i Regionfrågan är också en förvirrande och försvårande faktor.
Finn Cromberger (FP), Monalisa Norrman (V), Thomas Andersson (C), Owen Laws
(MP) och Christer Siwertsson (M) yttrar sig.

§ 189 Svar på interpellation från Lars-Eric Bergman (M)
om varför organisationen inte lever upp till
ambitionen att tillhandahålla tjänstgöringsgrader
på 100% (LS/1470/2012)
Bengt Bergquist (S) besvarar den av Lars-Eric Bergman (M), ställda och under § 161
antecknade interpellationen och anför följande:
Lars-Eric Bergman (M) frågar:
Varför lever inte organisationen upp till dessa ställningstaganden och ambitioner om att
tillhandahålla tjänstgöringsgrader på 100 procent?

Svar på fråga:
De ekonomiska beslut som Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige har fattat har
bland annat inneburit begränsningar och reduceringar för verksamheten. Det politiska
uppdraget har dels inneburit order om att reducera kostnader men även att följa beslutet
om heltid en rättighet och deltid en möjlighet. En följd av detta har vid några tillfällen
inneburit neddragningar av tjänster och ibland även omändringar av sysselsättningsgrad.
Detta har skett öppet och med landstingsstyrelsens aktiva beslut. Besluten har både
majoritet och minoritet fattat. Trots detta kvarstår majoritetens ambition om att heltid är
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en rättighet och deltid är en möjlighet. Vid landstingsstyrelsens sammanträde i september fick Personalpolitiska utskottet i uppdrag att arbeta fram förslag på olika sätt att
genomföra denna rättighet/möjlighet. Så på bl.a. ditt och mitt uppdrag arbetar utskottet
bl.a du och jag intensivt med frågan som du ju väl känner till.
Lars-Eric Bergman (M), Mats El Kott (FP) och Finn Cromberger (FP) yttrar sig.

§ 190 Svar på interpellation från Margareta Gladh (M) om
det är kuratorernas uppgift att sköta beställning av
sjukresor till patienterna (LS/1476/2012)
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Margareta Gladh (M), ställda och under § 162 antecknade interpellationen och anför följande:
Margareta Gladh (M) frågar:
Är det rimligt att välutbildad personal ska ha denna typ av arbetsuppgifter att utföra på
bekostnad av att deras övriga tid som kuratorer blir lidande?
Svar på fråga:
Sjukvården innehåller ofrånkomligen administrativa arbetsuppgifter och någonstans ska
dessa uppgifter utföras. En strävan ska alltid vara att administration utförs av de eller
den som är bäst lämpade för uppgiften. Ibland sker det nära patientarbetet i den direkta
sjukvården. Andra gånger är det de som mer professionellt enbart ägnar sig åt
administrativa uppgifter som löser arbetsuppgiften. Om sjukresehanteringen är mest
lämpad att utföras i direkt anslutning till en kurators verksamhet eller bäst sköts av en
administratör måste ställas i relation till patientnytta och effektivitet och är svårt att generellt uttala sig om utan fördjupad studie. Vad vi alltid strävar efter är att alla uppgifter
sköts av medarbetare med rätt kompetens och vid rätt tillfälle och det är vad projektet
”kapacitets och produktionsplanering” syftar till.
Margareta Gladh (M) och Christer Siwertsson (M) yttrar sig.

§ 191 Svar på fullmäktigefråga från Finn Cromberger (FP)
om den politiska ambitionen att bara ha heltidstjänster i Landstinget (LS/1474/2012)
Bengt Bergquist (S) besvarar den av Finn Cromberger (FP), ställda och under § 164 antecknade interpellationen och anför följande:
Finn Cromberger frågar:
Behandlas dessa spörsmål i utskottet och hur arbetar ni gentemot administrationen för
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att uppnå den politiska ambitionen att "bara" ha heltidstjänster i landstinget?
Svar på fråga:
Heltid/deltid är en fråga som diskuteras ofta i personalpolitiska utskottet. De ekonomiska beslut som Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige har fattat har bland
annat inneburit begränsningar och reduceringar för verksamheten. Trots detta kvarstår
majoritetens ambition om att heltid är en rättighet och deltid är en möjlighet. Vid landstingsstyrelsens sammanträde i september fick Personalpolitiska utskottet i uppdrag att
arbeta fram förslag på olika sätt att genomföra denna rättighet/möjlighet.
Så på bl.a. ditt och mitt uppdrag arbetar utskottet intensivt med frågan.

§ 192 Svar på interpellation från Berit Johansson (C) om
de nationella riktlinjerna för demens
(LS/1463/2012)
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges novembersammanträde.

§ 193 Svar på fullmäktigefråga från Christer Siwertsson
(M) om att göra om skylten vid Ytterhogdals hälsocentral (LS/1351/2012)
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges novembersammanträde.

§ 194 Svar på fullmäktigefråga från Britt Carlsson (S) om
landstingets strokekampanj (LS/1483/2012)
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges novembersammanträde.

§ 195 Svar på fullmäktigefråga från Margareta Gladh (M)
om drift av hälsocentral i Hammerdal
(LS/1518/2012)
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges novembersammanträde.
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§ 196 Beredningen för demokrati och folkhälsa: Fyllnadsval av ersättare för tiden tom 2014-12-31 för Jenny
Lindman (C) som avsagt sig uppdraget
Ersättare:
Danuta Finke (C)

§ 197 Förvaltningsrätten, fastighetstaxeringsmål:
Fyllnadsval av nämndeman för tiden tom 2014-1231 för Jenny Lindman (C) som avsagt sig uppdraget
Nämndeman:
Ingalis Bromèe (C)

§ 198 Tryckfrihetsmål, jury 1:gruppen: Val av 16 jurymän
för tiden 2013-01-01—2016-12-31.
Jurymän:
Viveca Asproth (S)
Sven Vigren (S)
Mattias Tageson (S)
Annmari Nilsson-Sandberg (S)
Fredrik Danielsson (S)
Göran Påhlsson (S)
Hans Cederberg (S)
Gunnar Hjelm (M)
Lars-Olov Lignell (M)
Matz Lindman (M)
Maria Häggqvist (C)
Monica Henriksson (C)
Håkan Larsson (C)
Elin Hoffner (V)
Solvig Ljusterdal (MP)
Lena Kagart (FP)
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§ 199 Tryckfrihetsmål, jury 2:gruppen: Val av 8 jurymän
för tiden 2013-01-01—2016-12-31.
Jurymän:
Lisbeth Borefors (S)
Britt Carlsson (S)
Elisabeth Lindholm (S)
Staffan Granström (M)
Britt-Inger Roos (M)
Knut Richardsson (C)
Börje Lundin (V)
Eva Simonsson (MP)
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