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§ 49
Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Som extra ärenden tas upp:
Policy för ägarstyrning
Kapiteringssystem för primärvården
Initiativärende om avtal för Offerdals hälsocentral
Initiativärende om gräns för hörselnedsättning
2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 50
Landstingsdirektörens rapport
Område Medicin
Marie Holm Sherman har lämnat sitt uppdrag som verksamhetsområdeschef vid område Medicin
men är tillsvidareanställd inom landstinget. I väntan på att en ny chef rekryterats har Lisbet Gibson
tillförordnats som chef under perioden 2006-04-01 --08-31.
Snabbrapport februari
Snabbrapporten för februari visar på totalt - 57,3 mkr. 13 områden visar minusresultat.
Norrlandstingens regionförbund
På www.norrlandstingen.se finns en årsplan för beslut i regionförbundet. Det finns dels beslut som
förbundet fattar enligt förbundsordningen samt dels beslut som landstingen fattar var för sig efter
rekommendationer från förbundet. Förslagsprotokoll skickas ut till landstingen 14 dagar före
arbetsutskottets sammanträde. F n görs en översyn av sjuktransportorganisationen med gemensamt
regelverk, datasystem samt en gemensam transportkordinator.
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§ 51
Yttrande över betänkandet Förenklad hantering av medborgarförslag (LS 125/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har av Finansdepartementet fått möjlighet att yttra sig över förslag till lagändringar om
hantering av svar på medborgarförslag ( Förenklad hantering av medborgarförslag, Ds 2005:58).
Förslaget innebär att man skall kunna delegera svaret till en nämnd eller styrelse. Två gånger varje år
skall nämnder/styrelser redovisa sina hanteringar av medborgarförslag till fullmäktige.
Förslag till yttrande har utarbetats.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Finansdepartementet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 52
Yttrande över Bergs kommuns folkhälsoplan (LS/201/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har getts möjlighet att yttra sig över en remissutgåva av Bergs kommuns
folkhälsoplan som tar sin utgångspunkt från nationella folkhälsomål samt länets regionala
folkhälsoplan.
I följebrevet från kommunen framkommer att man under arbetet eftersträvat delaktighet av många
aktörer och olika former för det har nyttjats, bland annat träffar med intresseorganisationer,
fackombud samt s.k. kreativitetsdagar om trygga och goda uppväxtvillkor samt delaktighet och
inflytande i samhället.
Utskicket av Bergs kommuns folkhälsoplan till landstinget som remissinstans, är ytterligare ett led i
denna eftersträvan.
Landstinget väljer att ge ett övergripande remissvar, och kommer därför inte att i detalj
kommentera planen.
Förslag till yttrande har utarbetats.
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BESLUTSUNDERLAG
Folkhälsoplan för Bergs kommun augusti 2006 - december 2010
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Utarbetat yttrande avges till Bergs kommun.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 53
Landstingens samverkan på biobanksområdet - överenskommelse och rekommendationer
(LS 65/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsförbundets styrelse behandlade i september och december 2005 frågor rörande
biobankslagens införande och tillämpning. Vid mötet 2005-12-09 beslutades bl a att godkänna
överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen i enlighet med
föreliggande förslag samt att rekommendera landstingen och regionerna att anta denna överenskommelse.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsförbundets styrelsebeslut om samverkan på biobanksområdet (A 05:98).
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Överenskommelsen mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsstyrelsens förslag.
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§ 54
Utredning av konsekvenserna av ett överförande av naturbruksgymnasiet till Jämtlands läns
gymnasieförbund - utsträckt utredningstid (LS 1207/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i december år 2005 att uppdra till landstingsdirektören att utreda konsekvenserna av ett överförande av naturbruksgymnasiet till Jämtlands läns
gymnasieförbund.
Ärendet skulle redovisas till landstingsstyrelsens sammanträde 2006-03-22. Det har inte varit
möjligt att färdigställa utredningen till i början av mars månad 2006. Det behövs tid fram till
styrelsens sammanträde i maj månad 2006 för att helt klarlägga de ekonomiska och
verksamhetsmässiga konskekvenserna för landstinget.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsdirektören får utsträckt utredningstid fram till och med styrelsens sammanträde i maj
2006 för att utreda konsekvenserna av ett överförande av naturbruksgymnasiet till Jämtlands läns
gymnasieförbund.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 55
Parkeringsavgiften inom området Östersunds sjukhus (LS 20/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Besökande och patienter till sjukhuset har klagat på att det råder brist på parkeringsplatser vid
Östersunds sjukhus. För att frigöra parkeringsplatser som erfarenhetsmässigt används av andra än
besökare och patienter till sjukhuset, föreslås parkeringsavgiften ändras till samma nivå som
Östersunds kommuns taxa i Fältjägargränd.
Parkeringsavgiften inom området Östersunds sjukhus är i dag 3 kr/timme. I Östersunds centrum är
parkeringsavgiften 14 kr/timme och i Fältjägargränd 6 kr/timme.
Landstingsservice föreslår att parkeringsavgiften på sjukhusområdet höjs till 6 kr/timme.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Parkeringsavgiften inom omrädet Östersunds sjukhus höjs till 6 kr/timme fr o m 2006-04-01.
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YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar avslag på föreslagen höjning av parkeringsavgiften.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Harriet Jorderuds avslagsyrkande och finner avslagsyrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Parkeringsavgiften inom området Östersunds sjukhus skall även fortsättningsvis vara 3 kr/timme.
§ 56
Val av representant i Eldrimners ledningsgrupp för tiden 2006-01-01- -2008-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Representant
Monalisa Norrman (v), Nordannälden 2166, 835 92 Krokom
§ 57
Extra medel för att utveckla nyskapande verksamheter inom det förebyggande arbetet för barn,
ungdomar och föräldrar (LS 305/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
I landstingsplanen 2006-2008 framkommer att det förebyggande arbetet när det gäller att stödja
barn, ungdomar och föräldrar ska fortsätta utvecklas på hälsocentralerna. Under 2006 får tre
upptagningsområden extra medel för att utveckla nyskapande verksamheter. Strömsund ska
utveckla familjecentralen, Ragunda ska utveckla verksamheten för barn och ungdomar inom det
psykosociala arbetet och i Torvalla satsas 1,2 mkr för arbetet med unga föräldrar och utvecklande av
familjecentralen.
Inom Strömsunds kommun pågår projektet Föräldrakraft med målet att växa som förälder. Där
kommer föräldrar att erbjudas en serie informations-, diskussions-, och utbildningsträffar från första
mötet med mödravårdscentralen tills barnet är 18 år. En viktig funktion i detta sammanhang är en
fungerande familjecentral. För att möjliggöra detta erfordras extra medel för att utveckla nuvarande
familjecentral.
Ragunda kommun har länge haft planer och behov av att starta en familjecentral. Målsättningen är
att stärka föräldrarollen genom att verka för tidigt föräldrastöd och fungera som plattform för
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förebyggande insatser. Även ungdomsverksamheten när det gäller förebyggande insatser i skolorna
behöver förstärkas.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
För år 2006 avsätts 250 tkr för att utveckla familjecentralen i Strömsund och 250 tkr till
primärvården i Ragunda kommun för att möjliggöra start av familjecentral och stärka insatserna i
skolorna inom kommunerna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 58
Hälsofrämjande insatser för äldre (LS 329/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2005 att avsätta 100 tkr i
Finansieringen för hälsofrämjande insatser för äldre. Beloppet skall överföras till verksamhetsområde
Kultur för att läggas till bidragsområde pensionärsorganistioner och fördelas till pensionärsorganisationerna enligt gällande bidragsregler.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Anslaget för hälsofrämjande insatser för äldre, 100 tkr, överförs från Finansiering till verksamhetsområde Kultur för att fördelas enligt gällande regler för bidrag till pensionärsorganisationerna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 59
Likviditetsrapport 2005-12-31 (LS 543/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Likviditetsrapporten per den 31 december 2005 visar samt kommenterar landstingets
prognostiserade samt verkliga likviditet under december 2005. Dessutom visas landstingets
utestående placeringar och lån. En kommentar ges till periodens räntetutveckling.
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 60
Kapiteringssystemet inom primärvården (LS 501/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 - 30 november 2005 att kapiteringssystemet inom primärvården skall utvärderas omgående och landstingsstyrelsen ges möjlighet att vid
första delårsbokslutet 2006 göra omfördelningar.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att utvärdera kapiteringssystemtet inom primärvården och
avlämna utvärderingen till landstingsstyrelsen i maj 2006.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 61
Ombyggnad av OBS-platser inom Akutområdet, Östersunds sjukhus (LS 341/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingservice Fastighet fick hösten 2005 i uppdrag att bygga lokaler för obs-platser inom
Akutområdet. Investeringsplanen fastställd i november 2005 upptar 3,9 mkr, fördelade på
3,0 mkr byggkostnad och 0,9 mkr fastighetsutrustning.
Ombyggnaden har detaljprojekterats och inkomna anbud visar på högre byggpriser än
programkalkylen.
För att genomföra projektet behövs ytterliggare 1 mkr. I nu gällande investeringsplan finns ett
utrymme för oförutsett 2006 på 0,8 mkr och 2007 på 10, 7 mkr. Investeringsplanen för 2007
och framåt kommer hösten 2006 att behöva omarbetas vad gäller redan beslutade investeringar.
Dels beroende på osäkerheten i omfattningen av projekten och att byggpriserna har stigit markant
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samt att projekt med planerad byggstart i höst förskjutits i tid och ej kommer att belasta 2006 års
investeringsplan i den omfattning som planerats.
Anslaget för projektet obs-platser kan innevarande år utökas med 1,0 mkr utan att underskott i
investeringsplanen 2006 uppstår.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Investeringsplanen för 2006 omdisponeras med 1,0 mkr för utökning av projektet Obs-platser
inom Akutområdet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 62
Initiativärende om avtal för Offerdals hälsocentral (LS 349/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Thomas Andersson, Börje Frisk, Jan-Olof Dahlin och Jan-Olof Andersson hade den 13 mars 2006
inlämnat ett initiativärende till landstingsstyrelsen med följande lydelse:
Enligt uppgift föreligger ett avtalsförslag mellan landstinget och den ekonomiska förening som
driver Offerdals hälsocentral. Detta avtal har inte varit föremål för någon politisk behandling vilket
vi finner märkligt. Flera avtal gällande hälsocentraler har under senare tid passerat landstingsstyrelsen; exempelvis Hede, Hammerdal och nu senast intraprenadavtalen för Krokom och Åre. Vi
begär att denna fråga tas upp på kommande landstingsstyrelsesammanträde.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ärendet återremitteras och behandlas vid styrelsens sammanträde den 27 april.
§ 63
Initiativärende om gräns för hörselnedsättning (LS (401/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jan-Olof Dahlin hade den 19 mars 2006 inlämnat ett initiativärende till landstingsstyrelsen med
följande lydelse:
Enligt uppgift ändras gränsen för hörselnedsättning med i det närmaste omedelbar verkan.
Ändringen skall ha kommit till stånd efter godkännande av den politiska ledningen och
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landstingsdirektören. Åtgärden manipulerar vårdgarantin och förändrar spelreglerna för många
människor med hörselproblem. Man kan undra på vilka grunder räten att fatta et sådant beslut
vilar. Återigen körs de demokratiska spelreglerna över och beslut tas mer eller mindre informellt.
Jag begär att gränsen för hörselnedsättningen inte ändras utan att tidigare gräns om 35 decibel
ligger fast, att det redovisas hur denna fråga hanterats, att om ändring skall prövas skall detta
hanteras på ett korrekt sätt genom beslut i landstingsfullmäktige och ett underlag som speglar
ärendet samt att dennna skrivelse tas upp som extraärende på landstingsstyrelsen den 22 mars.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Ärendet återremitteras och behandlas vid styrelsens sammanträde den 27 april.
§ 64
Anmälan av inkomna handlingar (LS 3/2006)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 65
Landstingsdirektörens anmälan av beslut i enlighet med landstingsstyrelsens delegationsordning
(LS 4/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2002-12-19, § 141, skall beslut
som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
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Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 66
Årsredovisning 2005 (LS 524/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) skall 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.
Resultatet för år 2005 uppgår till -12,0 mkr. Det budgeterade resultatet för 2005 var -3,7 mkr
inklusive under året beviljade tilläggsanslag. Enligt bestämmelser runt balanskravet får inte
realisationsvinster räknas med i resultatet. Däremot finns möjlighet att åberopa synnerliga skäl.
Försäljning av aktier under året har givit en reavinst på 17,9 mkr. Landstinget åberopar synnerliga
skäl för omstruktureringskostnader i samband med förändrad organisation med 36,4 mkr.
Omstruktureringskostnaderna avser vid årsskiftet beviljade avgångsvederlag och särskilda ålderspensioner. Redovisat resultat enlig balanskravet är 6,5 mkr.
I årets resultat ingår det minskade driftbidraget till Länstrafiken i Jämtland AB med 8,9 mkr.
Resultatet för den sammanställda redovisningen, det vill säga landstinget samt bolagen och
stiftelsen, uppgår till -11,5 mkr. Här ingår resultaten från förvaltningsorganisationen, Landstingsbostäder, Länstrafiken, Jämtlands läns museum, ALMI Företagspartner, Norrlandstingens
regionförbund och den gemensamma nämnden i Frostviken. Boksluten för Finsamförbunden i
Östersund, Bräcke, Strömsund, Berg och det länsgemensamma finsamförbundet för psykiskt
funktionshindrade kommer att redovisas till landstingsfullmäktige i juni 2006.
Inga tilläggsanslag, förutom till den gemensamma nämnden i Frostviken med 591 tkr, föreslås
beviljas 2006. Tilläggsanslaget utgör 19% av Närvårdsnämndens underskott och kommer att
utbetalas enligt avtalet mellan landstinget och Strömsunds kommun. Landstingets över- och
underskottsmodell tillämpas på verksamhetsområdesnivå från och med verksamhetsåret 2006.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. Årsredovisningen överlämnas till landstingets revisorer för granskning.
2. Årsredovisningen samt särskilda budgetberedningens yttrande över patientnämnden och
landstingets revisorer överlämnas till landstingsfullmäktige.
3. Årsredovisningarna för Stiftelsen Undsättningsfonden, Norrlandstingens regionförbund och
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken överlämnas till landstingsfullmäktige.
4. Verksamhetsberättelserna för upphandlingsnämnd i Jämtlands län, ekonomiberedningen,
beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur, vård- och rehabiliteringsberedningen, demokrati Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

LANDSTINGSSTYRELSEN

2006-03-22

12 (23)

och länsutvecklingsberedningen samt etiska kommitten överlämnas till landstingets revisorer för
granskning.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2005 godkänns.
2. Landstingets ombud vid årsstämmorna i Länstrafiken i Jämtland AB, ALMI Företagspartner
Jämtland AB samt Landstingsbostäder i Jämtland AB bemyndigas att på respektive stämma rösta för
att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
3. Närvårdsnämnden i Frostviken beviljas ett tilläggsanslag med 591 tkr. Tilläggsanslaget utbetalas
efter framställan och överenskommelse med Strömsunds kommun.
YRKANDEN
Thomas Andersson yrkar ett tillägg under rubriken 4.1.1 Regional utveckling som kompletteras
bl a med det arbete som skett inom det s k omställningsarbetet, där även landstinget medverkat.
Nina Fållbäck-Svenson yrkar följande ändring på sidan 17, andra stycket:
Kapiteringsmodellen har successivt införts för att få en mer rättvis budgetfördelning. Det har fått
till följd att resurser från befolkningssvaga områden har gått till framförallt Östersund, Krokom och
Åre.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Nina Fållbäck-Svensons ändringsyrkande och finner yrkandet
antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons tilläggsyrkande och finner yrkandet
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag med ovan antagna yrkanden samt vissa redaktionella ändringar.
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§ 67
Primärvårdens uppdrag i Jämtlands län (LS 315/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
För att primärvården skall kunna utvecklas till en väl fungerande bas i hälso- och sjukvården bör
primärvården i varje landsting ha en tydlig funktion och en balans mellan uppdrag och resurser.
Genom avtalet om utvecklingsinsatser bör primärvårdens uppdrag i varje landsting preciseras
utifrån regionala förutsättningar. Detta framkommer i den nationella handlingsplanen, prop
1999/200:149.
Under år 2003 utarbetades ett styrdokument kallat Primärvårdens uppdrag i Jämtlands län .
Dokumentet ligger till grund för primärvårdens verksamhet vid interna och externa överenskommelser.
Ett reviderat förslag lämnas som föremål för politiskt beslut.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Den reviderade upplagan av Primärvårdens uppdrag i Jämtlands län fastställs.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar att ärendet skall återremitteras.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner detta avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
PROTOKOLLSANTECKNING
Till protokollet antecknas att ett flertal yrkanden om ändringar och tillägg i dokumentet kommer
att framställas vid fullmäktigesammanträdet.
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§ 68
Färdtjänstberättigades möjligheter att erhålla sjukresa (LS/1115/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Vid landstingsfullmäktige den 19-20 april 2005 gavs landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda vad
kostnaderna skulle bli om alla som har färdtjänst får sjukresa utan ny prövning. Vidare har en
begäran inkommit till landstinget från Östersunds kommun med ett förslag om att de som har rätt
till färdtjänst också skulle ha rätt till sjukresa enligt de regler som gäller för sjukresa. Eftersom
ärendena är identiska så lämnas ett gemensamt beslutsförslag.
Utifrån de bestämmelser som reglerar rätten till ersättning för taxi vid sjukresa samt av de regler som
anger villkoren för att färdtjänstillstånd skall beviljas kan konstateras att det handlar om samma
grupp människor, med samma behov. Har någon p g a funktionshinder beviljats färdtjänst torde ett
rimligt antagande vara att man, från vårdens sida, kommer till samma ställningstagande vad gäller
rätten till taxi vid sjukresa. Detta kan då innebära att resekostnaderna inte påverkas i nämnvärd
grad.
Administrativt innebär detta att vården inte skulle behöva utfärda intyg för de patienter som har
giltigt färdtjänsttillstånd från sin hemkommun. Det innebär att tid skulle frigöras från detta för
personal i vården.
Kostnaden för att uppdatera landstingets register kommer under uppstartsfasen att uppgå till
ca 50 000 kr. Efter att registren har uppdaterats kommer kostnaden för att hålla registren aktuella,
att ligga på en nivå som motsvarar ca en timmes arbetstid/vecka.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsfullmäktiges beslut § 68/2005
Östersunds kommuns skrivelse 2005-11-25
Tjänstepromemoria från landstingsservice 2006-01-26
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Reglerna för rätt till sjukresa ändras så att den som har tillstånd till kommunal färdtjänst
erbjuds sjukresa utan ytterligare prövning i de fall man är berättigad till sjukresa enligt
landstingets regler för sjukresor.
2. Sjukreseenheten, Landstingsservice erhåller 50,0 tkr i tilläggsbudget (regleras i delårsbokslut) för
uppdatering av register.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

LANDSTINGSSTYRELSEN

2006-03-22

15 (23)

Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 69
Försäljning av fastigheterna Kommunalmannen 1 och 2 samt Odalmannen 1, Östersunds kommun
(LS 339 /2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
I juni 2005 redovisades ett förslag till överflyttning av hela landstingsledningen och administrationen som idag finns i kanslibyggnaden på Frösön, till gamla infektionsbyggnaden 01 på sjukhusområdet.
För att förslaget skall vara möjligt att genomföra skall en alternativ användning av kanslihuset
redovisas, försäljning eller uthyrning.
Ett förslag till köpekontrakt och hyresavtal har upprättats med Stiftaren 9371 AB uä Borgen på
Frösön AB, med ett försäljningspris på 23 000 kkr. I försäljningspriset ingår möbler i
Medborgarhuset och i bottenvåningen i hus C.
Landstinget återhyr lokaler för verksamheterna som idag finns inom fastigheten fram till beräknad
överflyttning till sjukhusområdet 2007-12-31. Förslag till 3-åriga hyresavtal har upprättats med
köparen för Landstingshälsan, revisionskontoret samt tillgång till landstingssalen inklusive grupp
rum 10 dagar/år.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen förseslår landstingsfullmäktige
1. Fastigheten Kommunalmannen 1 och 2 samt Odalmannen 1 försäljs enligt köpeavtal daterat
2006-03-20 till en total köpeskilling om 23 000 000 kronor med tillträde 2006-05-02.
2. Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören att underteckna för
försäljningens genomförande erforderliga köpeavtal och handlingar.
YRKANDE
Bernt Söderman yrkar en protokollsanteckning om att processen startat utan politiska beslut.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på Bernt Södermans yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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PROTOKOLLSANTECKNING
Landstingsstyrelsen tillstyrker förslaget till beslut, men vill betona att processen startat och
fortskridit utan några tidigare politiska beslut.
§ 70
Ombyggnad byggnad 02 (gamla infektion), del av byggnad 03, nybyggnad av förbindelsegång
samt p-däck (LS 340/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsservice Fastighet fick våren 2005 i uppdrag av landstingsdirektören att skapa en
gemensam lokalisering av landstingsservices administration efter Karolina. Under uppdraget
lämnades ytterligare ett förslag till överflyttning av hela landstingsledningen och administration
till sjukhusområdet. Förslaget redovisades i landstingsstyrelsen juni 2005.
För ett eventuellt genomförande av investeringen skulle kanslibyggnaden försäljas alternativt hyras
ut.
I dagsläget finns ett förslag till köpekontrakt tecknat med Stiftaren 9371 AB under namnändring
Borgen på Frösön AB.
Förslag till ombyggnad av byggnad 02 (gamla infektion)/del av byggnad 03, nybyggnad av en
förbindelsegång samt del av p-däck mm är tidigare redovisat i landstingsstyrelsen. Den totala
investeringskostnaden inkluderande hela kostnaden för p-däcket beräknades till 44 800 tkr.
(maj 05) exkl möbler och utrustning
Ny framtagen kalkyl (mars 06), reviderad med avseende på byggpriser samt p-däckets omfattning,
uppgår till 41 300 tkr, fördelat enligt nedan.
Ny och ombyggnad byggnad 02, 03 och förbindelsegång
Parkeringsdäck
Utrustningskostnader

36 100 tkr (anslås april 06)
4 500 tkr (anslås april 06)
700 tkr (anslås april 06)

I dagsläget är parkeringsbehoven inom sjukhuset oklara efter rivningen av byggnad 7, planerad
uppsägning/nyteckning av personalens parkeringstillstånd inom sjukhusområdet samt parkeringsbehoven för planerad överflyttade verksamheter från kanslibyggnaden på Frösön. Vidare är
priserna på byggmarknaden i dagsläget svårbedömda på grund av överhettning samt att detaljnivån på kalkylunderlagen är programskisser. Ovanstående oklarheter kan öka alternativt minska
investeringsbehovet.
För att inte försena/spoliera försäljningen av kanslihusen, Frösön och investeringen för en samlad
landstingsledning/administration på sjukhusområdet, föreslås följande beslutsordning
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Beslut i landstingstyrelsen i mars och landstingsfullmäktige i april 2006
Investeringsbeslut med reviderade programkostnadskalkyl och investeringskalkyl som underlag.
Projektering, parkeringsutredning och upphandling genomförs.
Beslut i landstingstyrelsen och fullmäktige i november 2006
Redovisning och eventuell justering av anslagen för investeringen med hänsyn till resultaten av
parkeringsutredningen, projekteringen och aktuella byggpriser.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige:
1. Uppdrag till landstingsstyrelsen att genomföra parkeringsutredning tillsammans med omgivande
fastighetsägare och Östersunds kommun samt projektering och upphandling av ny- och ombyggnad
av byggnad 02, byggnad 03, förbindelsegång och p-däck till en kalkylerad kostnad av 41 300 tkr
inkl utrustning.
2. Uppdrag till landstingsstyrelsen att till landstingsfullmäktige i november 2006, redovisa
produktionskalkylerna samt omfattningen av parkeringsbehoven inom sjukhuset.
3. Uppdrag till landstingsstyrelsen att till landstingsfullmäktige i november 2006, föreslå eventuell
justering av anslagen med anledning av projektering, parkeringsutredning och aktuella byggpriser.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 71
Norrlandstingens Regionförbund: Ändring i förbundsordningen (LS 187/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslöt 2006-02-14 - 15, § 32 att föreslå att ett tillägg skall göras i förbundsordningen för Norrlandstingen Regionförbund för att möjliggöra ett samarbete inom bland annat
medicinsk service.
Norrlandstingens Regionförbund har nu beslutat att rekommendera Norrlandstingen att anta det
föreslagna tillägget i förbundsordningen.
BESLUTSUNDERLAG
LF 2006-02-14 - 15, § 32
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Norrlandstingens Regionförbunds protokoll 2006-03-15
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Jämtlands läns landsting antar ett tillägg i förbundsordningen för Norrlandstingens Regionförbund
i § 3 som en ny första punkt under Övrigt:
På initiativ av ett eller flera Norrlandsting avtala om hälso- och sjukvård och andra samverkansområden. Avtal omfattar de medlemslandsting som så önskar. LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 72
Arvode till ordförande för Mitt-Nordenkommittén (LS 342/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting övertog fr om 2006-01-01 ordförandeskapet för Mitt-Nordenkommittén.
Ordförandeperioden omfattar 2 år.
Ordförandeuppdraget bedöms omfatta ca 10 % av en årsarbetstid beräknat på årsarvodet till
landstingsstyrelsens ordförande.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att ett fast årsarvode om 10 % utges fr o m 2006-01-01
t o m 2006-12-31. Inför nya mandatperioden får nytt beslut fattas.
Årsarvodet avser ledning och organisering av kommitténs arbete, inklusive förrättningsarvode
exklusive förlorad arbetsförtjänst. Landstingets arvodesbestämmelse tillämpas i övrigt.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Årsarvode utges till Mitt-Nordenkommitténs ordförande med 10 % av årsarvodet till landstingsstyrelsens ordförande under perioden 2006-01-01- - 2006-12-31.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 73
Översyn av koncernpolicy (LS 339/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Demokrati- och länsutvecklingsberedningen har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att se över
landstingets koncernpolicy.
Policy för ägarstyrning har utarbetats och ärendet har behandlats vid beredningens sammanträde
2006-02-11, § 7.
DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att anta utarbetat förslag till policy.
BESLUTSUNDERLAG
Policy för ägarstyrning.
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen, § 7/2006.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen tillstyker beredningens förslag att anta utarbetat förslag till policy.
§ 74
Medborgarförslag från Ann-Marie Häggblad och Eivor Nordman om att göra om landstingshuset
till äldreboende (LS 1098 /2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Anne-Marie Häggblad och Eivor Nordman har lämnat ett medborgarförslag att landstingshuset på
Frösön ska göras om till äldreboende.
Landstingsfullmäktige föreslås av styrelsen att sälja landstingshuset till en köpare som kommer att
nyttja lokalerna för kontor och utbildning. Landstinget kommer att flytta över hela administrationen till lasarettsområdet. Tanken är att gamla infektionskliniken ska byggas om. Eftersom
landstinget inte får riva den byggnaden är det angeläget att hitta någon passande användning. Om
allt går som planerat kommer ombygganden att vara klar runt årsskiftet 2007/2008. Fram till dess
kommer de delar av administrationen som nu finns på Frösön, att var kvar där. Dessutom kommer
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landstinget att flytta in verksamhet som vi idag hyr andra lokaler till. Bedömningen är att landstinget kommer att ha ett långsiktigt behov av 1000 m2 kontorsyta i landstingshuset även efter
ombyggnaden av gamla infektionskliniken. Vi har därför försäkrat oss om att en köpare kommer att
ge oss möjlighet att dels hyra lokaler fram till det att gamla infektionsbyggnaden är ombyggd och
dels därefter fortsätta att hyra lokaler för den verksamhet som vi nu kommer att flytta in i landstingshuset. En försäljning till en köpare där det inte varit möjligt hade sannolikt inneburit ökade
kostnader och tillfälliga lösningar för landstinget.
Det är Östersunds kommun som har ansvaret för att planera och bygga särskilt boende för de äldre
som behöver sådant. Kommunen är även ansvarig för bostadsplaneringen i övrigt. Landstinget har
inte fört några direkta förhandlingar om försäljning av fastigheten till kommunen. Det har dock
länge varit känt att landstinget planerat att sälja landstingshuset. Bl a har frågan om ändring av
stadsplanen behandlats i Östersunds samhällsbyggnadsnämnd. Landstinget och kommunerna möts
också regelbundet i olika samverkansorgan. Det är därför rimligt att anta att Östersunds kommun
skulle ha tagit upp frågan med landstinget om det funnits intresse att köpa fastigheten. Det kan
också tilläggas att Östersunds kommun kommer att bygga 34 nya lägenheter för äldre på f d
Hornsbergsskolans tomt.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslaget från Häggblad och Nordman
Landstingsdirektörens förslag till beslut
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 75
Motion från Jan-Olof Dahlin (mp) om cykelställ på bussen (LS 945/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jan-Olof Dahlin, Gunni Holm och Owen Laws (samtliga mp) har i en motion föreslagit att
landstinget skall anta en målsättning om att det skall bli lättare att ta med cykeln på bussen i
Jämtlands län, att cykelställ eller annan lämplig lösning skall finnas på länstrafikens bussar i den
landstingsfinansierade stomlinjetrafiken samt att arbeta för att cykelställ eller annan lämplig lösning
skall finnas på de lågentrébussar som trafikerar länets kommuner.
Beredningen för demokrati och länsutveckling har berett ärendet 2006-02-21, § 5.
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DEMOKRATI-OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att motionen bifalls.
BESLUTSUNDERLAG
Motion om cykelställ på bussen.
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen, § 5/2006.
Förslag till yttrande från beredningens arbetsgrupp.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag att bifalla motionen.
§ 76
Motion från Jan-Olof Dahlin (mp) m fl om åtgärder för att öka åkandet med kollektivtrafik
(LS 944/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jan-Olof Dahlin, Gunni Holm och Owen Laws (samtliga mp) har i en motion föreslagit att
landstinget tar initiativ till utarbetande av en strategi för att öka buss- och tågresande i länet.
Beredningen för demokrati- och länsutveckling har berett ärendet 2006-02-21, § 6.
DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att motionen bifalls.
BESLUTUNDERLAG
Motion om åtgärder för att öka åkande med kollektivtrafik
Protokollsutdrag från demokrat- och länsutvecklingsberedningen, § 6/2006.
Förslag till yttrande från beredningens arbetsgrupp.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
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Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag att bifalla motionen.
§ 77
Vård- och rehabiliteringsberedningen: Motioner från ungdomstinget 2005 (LS 340/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Från Ungdomstinget 2005 har vård- och rehabiliteringsberedningen erhållit sex motioner varav tre
handlar om hälso- och sjukvård i Härjedalen och tre handlar om tandvård. Motion 16 - 17 avser
bättre hälso- och sjukvård i Härjedalen och motion 18 heter Återställ avdelning 3 . Motion 31
avser tandläkarvård, motion 32 heter För höga priser inom tandvård och motion 33 heter
Billigare tandvård .
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Ungdomstinget 2005 sjukvård i Härjedalen
Motion Ungdomstinget 2005 om tandvård
Protokollsutdrag från vård- och rehabiliteringsberedningen, § 20/2006
VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Med hänvisning till lämnade yttranden beslutar beredningen föreslå fullmäktige att motionerna är
besvarade.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Thomas Andersson, med instämmande av Jan-Olof Andersson, yrkar följande tillägg till yttrandet:
Omvandlingen av 9 kortidsplatser på avdelning 3 till 2 observationsplatser vid Svegs sjukhus
skedde utan analys av behov och konsekvenser. Ingen konsekvensanalys har heller genomförts i
efterhand. Frågan om behov och kostnader av korttidsplatser i Sveg bör utredas på ett tillförlitligt
sätt.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner yrkandet avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag att anse motionerna besvarade med hänvisning
till lämnade yttranden.
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RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Bernt Söderman, Inger Jonsson och Jan-Olof
Andersson till förmån för eget yrkande.
§ 78
Information
Under förmiddagen informerades styrelsen om:
Lägesrapport om Encorekonferensen (Gunnar Fackel)
Information om pågående utredningsarbete ang samverkan och samlokalisering av Z-gränd,
sjukvårdsrådgivningen, ambulansen Östersund och folktandvården Odensala/Allégatan (Ulf
Häggrot)
Ombyggnad av gamla infektionskliniken (ärende nr 19) (Jens Carlsson)
Information från revisionen om resultat av granskning av bemanningssamordning (Lennart
Ledin + konsulter)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

