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§ 270 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen har preliminär föredragningslista över de
ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 271 Reviderad Regionplan 2015-2017 (LS/1811/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-11-17, § 97, om Reviderad
regionplan 2015-2017.

Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstingsfullmäktige fastställde den 17-18 juni 2014, § 139,
Landstingsplan/Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017 (i och med att
det nu står klart att landstinget bildar region benämns den hädanefter endast som
Regionplan). Planen innehåller övergripande vision, strategiska mål och ekonomiska
ramar för verksamheten samt en budget för 2015. I samband med att
landstingsfullmäktige fattade beslut om planen uppgavs också att det måste göras några
förändringar under hösten 2014, bland annat vad gäller förstärkningar av vissa
prioriterade områden och omdisponering i budgeten.
En första version av en reviderad plan upprättades under oktober månad och
behandlades i ekonomiutskottet den 22 oktober 2014, § 83, och i landstingsstyrelsen den
4-5 november 2014, § 256. Sedan styrelsens sammanträde har det föreslagits
förändringar i den av fullmäktige fastställda politiska organisationen från 1 januari 2015.
Därför har också budgeten för den politiska organisationen räknats om. I den har också
samtliga kostnader för regionala utvecklingsnämnden räknats in. Ärendet behandlades
på den särskilda budgetberedningens sammanträde den 11 november 2014, § 25. Den
särskilda budgetberedningen föreslår att budget för den politiska organisationen för
2015 ska uppgå till 25 300 000 kronor, varav 800 000 kronor avser extra anslag för
förtroendemannautbildning under 2015. Det är en utökning med cirka 3,2 miljoner
kronor. 1,5 miljoner kronor av dem finansieras genom landstingets tidigare anslag till
regionförbundet. Därutöver krävs en utökning av ramen för att täcka kostnaderna för
den politiska organisationen. De här förändringarna påverkar också resultat- och
balansräkning, finansieringsbudget, avsnittet ekonomiska ramar, inprioriteringar samt
avsnittet finansiella mål i regionplanen. Därför har en ny version av reviderad regionplan
upprättats.
Den reviderade versionen av regionplanen innehåller både de ändringar som
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genomfördes innan ekonomiutskottets och landstingsstyrelsens sammanträden samt de
ändringar som genomförts utifrån de förslag som framkom på de sammanträdena.
Följande ändringar har gjorts sedan landstingsfullmäktiges beslut i juni:
• Avsnittet om ekonomi i kapitlet om planeringsförutsättningar har uppdaterats
med SKL:s senaste prognoser från oktober 2014.
• Förändringar i avsnittet Budget 2015 består i att Regionförbundet Jämtlands läns
verksamhet har räknats in i resultat- och balansräkning samt i
finansieringsbudget.
• Dessutom har ytterligare medel, 5,2 mkr avsatts för Länstrafikverksamheten.
Hänsyn har också tagits till skatteväxling.
• 1,9 mkr har avsatts för att finansiera ny beslutad politisk organisation och utöver
det har 0,8 mkr avsatts under 2015 för utbildning av det nya regionfullmäktige.
• Ytterligare inprioriteringar har lagts till. Det avser Socialpsykiatriskt team 890
tkr, handläggare inom mångfald 400 tkr samt IVF-behandlingar 500 tkr.
• Som konsekvens av ovanstående har även resultat-, balansräkning samt
finansieringsbudget ändrats. Resultaträkningen har också kompletterats med en
kolumn för prognos 2014. Dessutom har anmärkningar lagts till som beskriver
att resultaträkningar för 2013 och 2014 endast avser nuvarande Jämtlands läns
landsting. 2015-2017 kommer de att innefatta hela Region Jämtland Härjedalen.
• Som konsekvens av nya resultat- och balansräkningar har mätetalen inom
avsnittet Finansiella mål ändrats.
Det budgeterade resultat för planperioden uppgår totalt till -111,7 miljoner kronor,
fördelat på år 2015 -96,0 miljoner kronor, år 2016 -23,9 miljoner kronor och år 2017 8,2
miljoner kronor. Regionplanen bygger på höjd landstingsskatt beroende på skatteväxling
för kollektivtrafik mellan kommuner och landsting, i stort oförändrade avgifter och
bättre finansiering än tidigare år då skattetillväxten i riket ökar och utjämningssystemet
förändrats positivt för Jämtlands län. De ökade intäkterna motverkas dock av kraftigt
ökade pensionskostnader under planperioden. Det budgeterade resultatet kommer inte
att räcka för att återställa det balanserade underskottet från tidigare år som totalt uppgår
till 187,3 mkr.
Verksamhet och kostnader inprioriteras år 2015 för 33,8 miljoner kronor. Jämfört med
föregående version av regionplanen/landstingsplanen har ytterligare 5,2 mkr avsatts till
Länstrafiken. För NUS-avtalet har beloppet ökats med 5 miljoner kronor medan Leansatsningen sänkts med 1 miljon kronor. Resterande rader avser nya inprioriteringar.
Inprioriterade kostnader för år 2015 uppgår till 33,8 miljoner kronor enligt nedan.
Inprioriterad kostnad

2015
(tkr)

2016
(tkr)

2017
(tkr)

NUS (Höjd prisnivå)

5 000

5 000

5 000

Pott Teknisk utveckling (enl LUP)

2 000

2 000

2 000

Nationalmuseum Norr

1 066

1 066

1 066

Jamtli, utökat driftbidrag
Varumärkesbyte Regionen
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Skyltbyten Regionen

2 000

Strålkanon på Akademiska

2 700

2 700

2 700

Cosmic

6 000

6 000

6 000

Konkurrensneutralitet Hälsoval

1 000
110

110

110

Budgetäskande Länstrafiken inför junifullmäktige

1 940

1 940

1 940

Budgetäskande oktober Länstrafiken

Höjd OH-ersättning Hälsoval

5 240

5 240

5 240

Socialpsykiatriskt team

890

890

890

Handläggare inom mångfald

400

400

400

Mobimed i ambulans

718

718

718

Onkologisk kompetens

720

720

720

IVF-behandlingar

500

500

500

33 784

27 284

27 784

Summa

Verksamheten prognostiserar år 2014 ett underskott på ca 130 miljoner kronor. Detta är
beaktat i det budgeterade resultatet och kommer att mötas med åtgärder som beskrivs i
Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (Dnr LS/1810/2013) som
under planperioden förväntas ge kostnadssänkningar på 100 miljoner kronor fördelat
med 2 miljoner kronor år 2015, 58 miljoner kronor år 2016 och ytterligare 40 miljoner
kronor år 2017. Till det kommer förväntade intäktsökningar på ytterligare cirka tjugo
miljoner kronor år 2015.
Den kontinuerliga uppföljningen sker genom månadsrapporter, delårsbokslut per april
och augusti samt årsbokslut till styrelse och nämnder. Regionfullmäktige behandlar
delårsbokslut och årsbokslut. Samtliga uppföljningar inkluderar en ekonomisk
helårsbedömning. Landstingsskatten uppgår till 10,85 kr för år 2014. Beslut om
skatteväxling av kollektivtrafiken år 2015 har fattats av landstingsfullmäktige och länets
kommuner. Beslutet innebär en höjning med 35 öre, vilket innebär att landstingsskatten
2015 höjs till 11.20 kr.
I samband med att dokumentet har reviderats har också ytterligare översyn gjorts av hur
de olika sakområdena för den nya regionen har sammanförts i planen. Arbetet med det
kommer att fortsätta i samband med att en regionplan för åren 2016-2018 ska tas fram.
Med utgångspunkt från fastställd regionplan har landstingsdirektören under hösten
också beslutat om en verksamhetsplan för regiondirektören 2015-2017. De har också
tagits fram ett utkast till verksamhetsplan för regionstyrelsen och nämnderna som
kommer att behandlas i början på år 2015.

Beslutsunderlag
Reviderad regionplan 2015-2017

Landstingsdirektörens beslut
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Justerandes sign
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1. Beslut i ekonomiutskottet 2014-10-22, § 83, och beslut i landstingsstyrelsen
2014-11-05, § 256 om reviderad regionplan upphävs.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Skattesatsen för år 2015 fastställs till 11.20.
2. Reviderad Regionplan 2015-2017 antas.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Beslut i ekonomiutskottet 2014-10-22, § 83, och beslut i landstingsstyrelsen
2014-11-05, § 256 om reviderad regionplan upphävs.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Skattesatsen för år 2015 fastställs till 11.20.
2. Reviderad Regionplan 2015-2017 antas.
----------

Yrkanden
Thomas Andersson (C), Ulf Edström (C), Susanné Wallner (M), Christer Siwertsson (M)
och Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Angående politisk organisation och kostnader för detta måste detta rymmas inom
befintlig ekonomisk ram.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
A. ”Den reviderade planen med ett budgeterat resultat för 2015 om 2 mkr antas av
Landstingsfullmäktige
Det budgeterade resultatet för 2016 är 10 mkr.
Det budgeterade resultatet för 2017 är 30 mkr.
B. Skattesatsen för 2015 fastställs till 11.20 kr (efter skatteväxling om 35 öre med kommunerna)
Landstinget har under denna period tre övergripande mål.
1. En tillgänglig sjukvård som i alla avseenden minst motsvarar sjukvården i övriga
Sverige
2. Ett Landsting/Region i ekonomisk balans.
3. Ett Landsting/Region med en reell utveckling av hela sin potential.
Under perioden används ca 93 % av tillgängliga skattemedel, statsbidrag och avgifter till
verksamheter inom sjuk- o hälsovården. Ca 7 % används för region- utveckling som,
infrastruktur och kultur.
Under 2015-2017 struktureras alla verksamheter om främst med avseende på
Justerandes sign
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personaltillgången. Trovärdiga utredningar visar att enda sättet att komma i balans är
genom personalinskränkningar. Viktigt är att markera att ”personalen närmast vården” i
görligaste mån skall lämnas oförändrad. De nio åtgärdspaket som landstingsdirektören i
”God ekonomisk hushållning 2015-25” föreslagit fullmäktige skall i huvudsak
genomföras, helst i forcerad takt.
Vi tillstyrker i flera avseenden inprioriteringarna perioden 2015-2017 men är medveten
om att Nationalmuseum Norr har ”dissats” av den nya Regeringen. Vi är tveksamma till
omfattningen och kostnaden för Regionens varumärkesbyte och handläggare inom
mångfald. Budgeten för politiken håller vi på samma nivå som 2014 men med ett tillägg
på 500 000 kr för det utökade ansvaret för regional utveckling som Regionförbundet
tidigare haft. Politiken skall snarast under 2014 besluta om hur man organiserar sig för
att komma ”i ram”.
Landstinget har en längre tid, sedan 2008 med undantag av 2010 haft stora årliga
underskott, även detta år 2014 räknas med ett underskott på över 130 mkr. Totalt kan
man ”brutalt räkna” med närmare 300 mkr i underskott som på något sätt måste hämtas
in kommande år. Det egna kapitalet är slut 2018 och inga löner kan då betalas ut.
Kraftfulla åtgärder måste vidtas. Som befolkningen kommer att drabbas av på ett eller
annat sätt.
Regionen skall under 2015 kraftsamla för att minimera ”onödiga” politiska beslut som i
all välmening har fattats tidigare och som vi idag inte ”har råd med”. När det är gjort
finns det kanske anledning att gå till staten och ”be om hjälp”. Om det känns ogörligt
återstår antingen förändringar i sjukvården, inskränkningar i läns/regionutvecklingen
eller skattehöjning. Folkpartiet är av åsikten att det på sikt krävs en regionförstoring vad
avser sjukvården i vår del av landet. Det finns de som framhärdar ett statligt
övertagande av landstingen.”
Ann-Marie Johansson (S) yrkar bifall till ekonomiutskottets förslag.

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

1. Beslut i ekonomiutskottet 2014-10-22, § 83, och beslut i landstingsstyrelsen 201411-05, § 256 om reviderad regionplan upphävs.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
a. Skattesatsen för år 2015 fastställs till 11.20
.
b. Reviderad Regionplan 2015-2017 antas.
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Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Thomas Andersson (C), Ulf Edström (C), Susanné Wallner (M), Christer Siwertsson
(M) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för Thomas Anderssons
yrkande.

§ 272 Ändring i fullmäktiges arbetsordning och
styrelsens, regionala utvecklingsnämndens och
vårdvalsnämndens reglementen (LS/185/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade hösten 2013 om politisk organisation som gäller om
landstinget inte får det regionala ansvaret för utvecklingsfrågorna. Landstingsfullmäktige
beslutade 2014-04-15 -- 16, § 78 om ändring i den politiska organisationen med
anledning av landstingets ansökan om att från och med den 1 januari 2015 få överta det
regionala utvecklingsansvaret.
Med hänsyn till det nyvalda landstingsfullmäktiges sammansättning behöver ändringar i
den politiska organisationen göras. Fullmäktiges presidium föreslås få ett utökat
uppdrag, regionstyrelsen föreslås få en tredje och en fjärde vice ordförande och
regionala utvecklingsnämnden en andre vice ordförande. Antalet ledamöter och
ersättare i vårdvalsnämnden föreslås minskas till 5 ledamöter och 5 ersättare. För
särskilda budgetberedningen bör mandattiden anpassas till valperioden för fullmäktiges
presidium eftersom det bör vara personunion mellan fullmäktiges presidium och
särskilda budgetberedningens ledamöter.
Vidare föreslås att styrelsen och nämnderna får möjlighet att besluta om att hålla
offentliga möten för att öka insynen i regionen.
I regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglemente bör under avsnittet
om uppgifter orden ”ha hand om” bytas ut mot ”ansvara för” för att förtydliga ansvaret.

Beslutsunderlag
Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen
Reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen
Reglemente för regional utvecklingsnämnd
Reglemente för vårdvalsnämnd
Reglemente för patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. I arbetsordningen för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen under
punkten 2.2 Presidiets uppgifter görs tillägg
• ”ansvara för dialog och utveckling av regionens råd, länshandikappråd, pensionärsråd och
ungdomsråd.
• ha övergripande ansvar för jämställdhet och jämlikhet”
2. I arbetsordningen för regionfullmäktige Region Jämtland Härjedalen under
punkten 17.1 ersätts andra stycket med följande:
”Ledamöter och eventuella ersättare väljs av fullmäktige för tiden fram till och med den 14
oktober det år då val till fullmäktige sker i hela landet.”
3. I reglementet för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen under avsnitt 1
Ledamöter och presidium ersätts andra stycket med följande:
”Regionstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande, en 3:e vice
ordförande samt en 4:e vice ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för den tid de valts
som ledamöter i regionstyrelsen.”
4. I reglementet för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen under avsnitt
2.1.1 Ledning och styrning i uppräkningen i andra stycket ersätts orden ”ha hand
om” med ”ansvara för”.
5. I reglemente för den regionala utvecklingsnämnden under avsnitt 1 Ledamöter
och presidium ersätts andra stycket med följande:
”Regionala utvecklingsnämnden har en ordförande, en 1:e vice ordförande samt en 2:e vice
ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för den tid de valts som ledamöter i regionala
utvecklingsnämnden.”
6. I reglementet för den regionala utvecklingsnämnden under avsnitt 2.1 i
uppräkningen ersätts orden ”ha hand om” med ”ansvara för”.
7. I reglementet för vårdvalsnämnden under avsnitt 1 Ledamöter och presidium
ersätts ”9 ledamöter och 9 ersättare” med ”fem ledamöter och fem ersättare”.
8. I reglementet för regionstyrelsen förs en ny punkt in under avsnitt 4
Sammanträden med följande innehåll:
”Styrelsen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som
framgår av kommunallagen.”
9. I reglementena för den regionala utvecklingsnämnden, vårdvalsnämnden och
patientnämnden förs en ny punkt in under avsnitt 4 Sammanträden med
följande innehåll:
”Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som
Justerandes sign
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framgår av kommunallagen.”
------------

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg i regionfullmäktiges arbetsordning punkt
2.2 Presidiets uppgifter
”Ha övergripande ansvar för jämställdhet och jämlikhet samt integration”
Ann-Marie Johansson (S) yrkar vidare att den politiska organisationen ska utvärderas
hösten 2016.
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Jag yrkar avslag på landstingsdirektörens förslag med hänvisning till Folkpartiets
Landstingsplan 2015-2017 där vi menar att den politiska budgeten skall ligga i samma
nivå som 2014 med ett tillägg om 500 000 kr för det regionala ansvaret som tidigare
Regionförbundet hade.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons första yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons andra yrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. I arbetsordningen för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen under
punkten 2.2 Presidiets uppgifter görs tillägg
• ”ansvara för dialog och utveckling av regionens råd, länshandikappråd, pensionärsråd
och ungdomsråd.
• ha övergripande ansvar för jämställdhet och jämlikhet samt integration”
2. I arbetsordningen för regionfullmäktige Region Jämtland Härjedalen under
punkten 17.1 ersätts andra stycket med följande:
”Ledamöter och eventuella ersättare väljs av fullmäktige för tiden fram till och med den 14
oktober det år då val till fullmäktige sker i hela landet.”
3. I reglementet för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen under avsnitt 1
Ledamöter och presidium ersätts andra stycket med följande:
”Regionstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande, en 3:e vice
ordförande samt en 4:e vice ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för den tid de valts
som ledamöter i regionstyrelsen.”
4. I reglementet för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen under avsnitt 2.1.1
Justerandes sign
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Ledning och styrning i uppräkningen i andra stycket ersätts orden ”ha hand om” med
”ansvara för”.
5. I reglemente för den regionala utvecklingsnämnden under avsnitt 1 Ledamöter och
presidium ersätts andra stycket med följande:
”Regionala utvecklingsnämnden har en ordförande, en 1:e vice ordförande samt en 2:e vice
ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för den tid de valts som ledamöter i regionala
utvecklingsnämnden.”
6. I reglementet för den regionala utvecklingsnämnden under avsnitt 2.1 i
uppräkningen ersätts orden ”ha hand om” med ”ansvara för”.
7. I reglementet för vårdvalsnämnden under avsnitt 1 Ledamöter och presidium
ersätts ”9 ledamöter och 9 ersättare” med ”fem ledamöter och fem ersättare”.
8. I reglementet för regionstyrelsen förs en ny punkt in under avsnitt 4 Sammanträden
med följande innehåll:
”Styrelsen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår
av kommunallagen.”
9. I reglementena för den regionala utvecklingsnämnden, vårdvalsnämnden och
patientnämnden förs en ny punkt in under avsnitt 4 Sammanträden med följande
innehåll:
”Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår
av kommunallagen.”
10. Den politiska organisationen ska utvärderas hösten 2016.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

§ 273 Ändring i arvodesregler för förtroendevalda i
Region Jämtland Härjedalen (LS/386/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-11-17, § 93, om ändring i
arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen.

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 23 oktober 2013, § 184, om politisk organisation i
Jämtlands läns landsting efter 2014. Beslutet omfattade även arvodesregler för
Justerandes sign
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förtroendevalda i landstinget och regler för stöd till de politiska partierna i landstinget.
Ändringen av den politiska organisationen, ändringen av arvodesreglerna och stödet till
de politiska partierna innebär en kostnadsminskning på 375 000 kronor per år.
Landstinget har ansökt till regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta
det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(SFS 2010:630). Riksdagen har beslutat att landstinget ska omfattas av lagen och därmed
också att få kalla sig region från och med 1 januari 2015.
Landstingsfullmäktige beslutade den 16 april 2014, § 78, om ändringar i den politiska
organisationen med anledning av ansökan om att få ta över det regionala
utvecklingsansvaret. En regional utvecklings nämnd och ett Regionens samverkansråd
tillsammans med kommunerna i länet inrättades. Beslutet omfattade dock inte
arvodesregler för ledamöter och ersättare i den regionala utvecklingsnämnden och
samverkansrådet. Arvodesreglerna måste därför kompletteras med regler för detta samt i
övrigt anpassas till regionbildningen.
Ett förslag till ändring i arvodesbestämmelserna utifrån den nya organisationen
lämnades till landstingsfullmäktige. Fullmäktige beslutade den 18 juni 2014, § 144, att
återremittera förslaget för att dels ta fram en redovisning av de ekonomiska
konsekvenserna av förslaget jämfört med nu gällande arvodesregler och dels göra en
samlad ekonomisk konsekvensbeskrivning omfattande även tillskotten till partistödet
jämfört med nu gällande partistödsregler.
Ett PM med redovisning av effekterna av beslutet i oktober 2013 och detta förslag har
tagits fram inom samordningskansliet.
Omfattningen på uppdraget för ordföranden i Region Jämtlands län är 50 procent av en
heltid. Med hänsyn till att nya uppgifter följer med övertagande av det regionala
utvecklingsansvaret bör omfattningen på uppdraget uppgå till 75 procent av en heltid.
För vice ordföranden bör uppdraget uppgå till 50 procent av en heltid. Enligt
arvodesreglerna begränsas arvodet till heltid om uppdragen för en förtroendevald
sammanlagt överstiger heltid. Kostnaden för nämnden och rådet kan beräknas, utifrån
att nämnden och rådet har 10 sammanträdesdagar per år, till 2 277 000 kronor inklusive
övriga kostnader med 600 000 kronor för nämnden och 65 000 kronor för regionens
samverkansråd. Sammanlagt uppgår kostnaden till 2 342 000 kronor. Landstingets andel
i kostnaden för den politiska organisationen i Regionförbundet Jämtlands län ingår i
anslaget till Regionförbundet. Utifrån den beräkning av kostnaden som gjordes vid
bildande av förbundet och de förändringar som skett under de tre gångna åren uppgår
kostnaden till 1 481 000 kronor för år 2014. Kostnadsökningen uppgår till 861 000
kronor
Förrättningsarvode och årsarvoden för deltidsuppdrag beräknas idag som procent av
arvode till landstingsstyrelsens ordförande förutom för ledamöter i landstingsstyrelsen
där arvodet räknas i procent av arvode till landstingsstyrelsens vice ordföranden.
Justerandes sign
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Beräkningen av arvoden bör vara lika för alla arvoden varför förrättningsarvode och
årsarvode för deltidsuppdrag bör räknas utifrån 95 procent av arvodet till
regionstyrelsens ordförande. Detta innebär en sänkning av arvoderingen för andra
uppdrag än styrelseuppdrag. Arvodesreglerna har anpassats till detta. Beräknad minskning för den nya beslutade organisationen och förslaget till arvodering av regionala utvecklingsnämnden uppgår till ca 183 000 kronor per år.
Ersättningen till gruppledare föreslås utökad med 2 dagar per år samt 0,10
dagar/mandat och år. Det föreslås också en höjning av arvode för fullmäktiges
presidium. Kostnaden för detta kan beräknas till ca 160 000 kronor per år.
Arvodesreglerna har också anpassats till de föreslagna ändringarna i den politiska
organisationen efter valet, bland annat minskning av ledamöterna i vårdvalsnämnden,
utökning av antalet vice ordföranden i styrelsen och regionala utvecklingsnämnden,
inrättande av utskott under styrelsen och regionala utvecklingsnämnden samt sänkning
av partistödet för fullmäktiggrupp. Kostnaden för detta kan beräknas till 1 583 000
kronor.
De kostnadsmässiga effekterna av de beslutade och nu föreslagna ändringarna i
arvodesreglerna och reglerna för partistödet uppgår till 375 000 – 861 000 + 183 000 –
160 000 – 1 583 000 = - 2 046 000 kronor. Se vidare i PM.
Förslaget till ändringar i arvodesbestämmelserna bygger på den politiska organisation
som har beslutats med anledning av att landstinget vill få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Med hänsyn
till de stora förändringar i organisationen som beslutats finns anledning att inte alltför
långt fram i tiden göra en utvärdering av organisationen. En utvärdering bör därför
göras under år 2016.
Beredningen för demokrati och folkhälsa har lämnat en förfrågan till fullmäktiges
presidium om varför förlorad arbetsförtjänst inte utgår till ledamöter för inställda
konferenser. Frågan har aktualiserats då det i ledamöters frånvaro på arbetsplatser tagits
in vikarier vars tillsättning varit för sena att avboka. Fullmäktiges presidium har
överlämnat frågan att besvaras i samband med översynen av arvodesreglerna.
Förtroendevald har enligt 4 kap § 12 kommunallagen rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.
Nuvarande arvodesregler begränsar rätten till förlorad arbetsförtjänst till situationer då
årsarvode som uppgår till högst 40 % av heltid eller förrättningsarvode utges. Även om
reglerna inte täcker alla situationer då förlorad arbetsförtjänst kan uppkomma får de
anses skäliga. Frågan som uppkommer i den specifika situation som beredningen
hänvisar till är en fråga i förhållande mellan arbetsgivaren och den förtroendevalde.
Möjligheten att återkalla en begäran om ledighet, som det är fråga om, kan se olika ut
hos olika arbetsgivare och kan vara reglerad i kollektivavtal. Enbart den omständigheten
att arbetsgivaren anställt vikarie på sådana villkor att vikariatet inte kan avbrytas om den
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förtroendevalde inte behöver utnyttja en beviljad ledighet är inte skäl för att för att
landstinget ska ge ut ersättning. Den aktuella situationen förekommer sällan men det
kan finnas skäl för att möjlighet finns att ge ut ersättning i sådana fall. Arvodesreglerna
bör ändras för att detta ska vara möjligt.
Den förtroendevalde ska kunna styrka, med intyg från arbetsgivaren eller på annat
godtagbart sätt, att en sådan situation förelegat att den förtroendevalde inte kunnat
återkalla den begärda ledigheten. Arvodesbestämmelserna innehåller inga regler om hur
den förtroendevalde ska visa att rätt till ersättning föreligger. Arvodesbestämmelserna
bör kompletteras med sådana regler och dessa bör vara generellt utformade.

Beslutsunderlag
Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen
Reviderat PM Beräkning av kostnadsförändringar p g a ändringar i arvodesregler och
regler för partistöd
Protokoll från landstingsfullmäktige 2014-06-18, § 144
Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2014-04-01, § 40
Fråga från beredningen för demokrati och folkhälsa om omprövning av svar gällande
förlorad arbetsinkomst vid inställda konferenser

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen antas.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen antas.

Reservation
Christer Siwertsson (M) deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning
Christer Siwertsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Den borgliga oppositionen behöver diskutera regelverket ytterligare inför att ärendet
ska beslutas av landstingsstyrelsen.”
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Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg i Arvodesreglerna under punkt 10 Tabell
över årsarvoden, under rubriken Arbetsutskott (under Regional utvecklingsnämnd):
”2:e vice ordförande Ingår i årsarvode för nämnduppdraget.”
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande ändring i Arvodesreglerna under punkt 10
Tabell över årsarvoden, under rubriken Trafikutskott och Utskott för hållbar utveckling
stryks både kommentaren ”se anmärkning nedan” och hela meningen som
anmärkningen hänvisar till ”Till ordförande i utskott som också är ordförande i
regionala utvecklingsnämnden ingår arvode för uppdraget i utskottet i arvodet för
nämnduppdraget.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Jag yrkar avslag på ekonomiutskottets förslag med hänvisning till Folkpartiets
Landstingsplan 2015-2017 där vi menar att den politiska budgeten skall ligga i samma
nivå som 2014 med ett tillägg om 500 000 kr för det regionala ansvaret som tidigare
Regionförbundet hade.”
Cathrine Blomqvist (S) yrkar följande:
I Arvodesreglerna under punkten 5.1 läggs följande mening till i slutet på första stycket:
”Inställda möten och förrättningar där den förtroendevalde tagit ledigt men inte har
möjlighet att återgå till arbete är att jämställa med fullgörande av uppdrag.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons ändringsyrkande och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner utskottets förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johansson tilläggsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Cathrine Blomqvist tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Följande ändringar och tillägg görs i Arvodesregler för Region Jämtland Härjedalen:
a. Under punkten 5.1 läggs följande mening till i slutet på första stycket:
”Inställda möten och förrättningar där den förtroendevalde tagit ledigt men
inte har möjlighet att återgå till arbete är att jämställa med fullgörande av
uppdrag.”
b. Under punkt 10 Tabell över årsarvoden, under rubriken Arbetsutskott
(under Regional utvecklingsnämnd) läggs följande till: ”2:e vice ordförande
Ingår i årsarvode för nämnduppdraget.”.
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c. Under punkt 10 Tabell över årsarvoden, under rubriken Trafikutskott och
Utskott för hållbar utveckling, stryks både kommentaren ”se anmärkning
nedan” och hela meningen som anmärkningen syftar till ”Till ordförande i
utskott som också är ordförande i regionala utvecklingsnämnden ingår
arvode för uppdraget i utskottet i arvodet för nämnduppdraget.”.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen antas.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

§ 274 Ändring av reglerna för stöd till de politiska
partierna i Region Jämtland Härjedalen (LS/701/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-11-17, § 94, om ändring av reglerna
för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen.

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat om ändring av reglerna i kommunallagen om kommunalt
partistöd. Ändringen innebär att det ställs krav på att ett parti ska ha mandat i
fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen för att ha rätt
till partistöd. Vidare ges det möjlighet för fullmäktige att besluta att partistöd endast ska
ges för de mandat vilket en vald ledamot är fastställd. Det ställs också krav på att
partierna till landstinget ska redovisa att partistödet använts för att stärka deras ställning
i den kommunala demokratin. Fullmäktige ges möjlighet att besluta att inte betala ut
partistöd till parti som inte lämnat redovisning i tid. Fullmäktige ska också årligen
besluta om partistöd.
Partier bör inte få partistöd för mandat som inte har besatts. Fullmäktige bör därför
besluta att partistöd endast ska ges för mandat för vilka ledamot utsetts. Inte heller bör
partistöd betalas ut till partier som inte uppfyller sin lagstadgade redovisningsskyldighet.
Reglerna för stöd till de politiska partierna har ändrats med hänsyn till detta och i övrigt
anpassats till lagändringen och till regionbildningen.
Ett förslag till ändring i reglerna för partistöd utifrån den nya organisationen lämnades
till landstingsfullmäktige. Fullmäktige beslutade den 18 juni 2014, § 146, att
återremittera ärendet för att ta fram en samlad konsekvensbeskrivning av förändringarna
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jämfört med nu gällande bestämmelser omfattande både partistöd och
arvodesbestämmelser.
Ett PM med redovisning av effekterna av beslutet i oktober 2013 och detta förslag har
tagits fram inom samordningskansliet.
Landstingsfullmäktige beslutade den 23 oktober 2013, § 184, om politisk organisation i
Jämtlands läns landsting efter 2014. Beslutet omfattade även arvodesregler för
förtroendevalda i landstinget och regler för stöd till de politiska partierna i landstinget.
I fullmäktigebeslutet den 23 oktober, § 184, antogs regler för stöd till de politiska
partierna inom Jämtlands läns landsting. Det som ändrades i förhållande till de regler
som gäller nuvarande period är att ersättningen för egna dagar till ersättare utökades
från 4 dagar per mandat och mandatperiod till 20 dagar och bidraget namnändrades till
Stöd till fullmäktigegrupp. Ökningen är hänförigt till mandatbundet partistöd och
påverkar därför fördelningen mellan fast och mandatbundet partistöd. Förändringen
bedömdes dock inte medföra att partistödet totalt otillbörligt gynnar eller missgynnar
något parti. Ökningen kan beräknas till ca 1 150 000 kronor per år i 2014 års
kostnadsnivå.
Det föreslås nu en sänkning av ersättningen till stöd till fullmäktigegrupp till 20 dagar
per mandatperiod. Ändringen innebär att ökningen som angetts ovan begränsas till
708 000 kronor. Det innebär en minskning i förhållande till beslutet i oktober 2013 med
442 000 kronor.
De kostnadsmässiga effekterna av de beslutade och nu föreslagna ändringarna i
arvodesreglerna och reglerna för partistödet uppgår till 375 000 – 861 000 + 183 000 –
160 000 – 1 583 000 = - 2 046 000 kronor. Se närmare i PM.

Beslutsunderlag
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär14:12 Nya regler i kommunallagen om
kommunalt partistöd
Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen
Reviderat PM Beräkning av kostnadsförändringar p g a ändringar i arvodesregler och
regler för partistöd (Se ärende ”Ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands
läns landsting, Dnr LS/386/2014)

Landstingsdirektörens förslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen antas.
EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
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Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen antas.

Reservation
Christer Siwertsson (M) deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning
Christer Siwertsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Den borgliga oppositionen behöver diskutera regelverket ytterligare inför att ärendet
ska beslutas av landstingsstyrelsen.”.
----------------

Yrkanden
Thomas Andersson (C) yrkar följande:
”Angående politisk organisation och kostnader för detta måste detta rymmas inom
befintlig ekonomisk ram.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Jag yrkar avslag på ekonomiutskottets förslag med hänvisning till Folkpartiets
Landstingsplan 2015-2017 där vi menar att den politiska budgeten skall ligga i samma
nivå som 2014 med ett tillägg om 500 000 kr för det regionala ansvaret som tidigare
Regionförbundet hade.”

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

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen antas.

Reservationer
Thomas Andersson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
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