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Närvaroförteckning landstingsfullmäktige 
 
Östersunds valkrets Östra valkretsen 
Robert Uitto (S) 
Leif Persson (S) 
Anna Gundersson (S) 
Glenn Löfblad (S) 
Gudrun Olsson (S) 
David Berglund (S) 
Tahar Khalfallah (S) 
Alvi Berglund (S) 
Carina Abidi (S) 
Agnetha Danielsson (S), §§ 177-215 
Roland Sundström (S), §§ 147-176 
 
Christer Siwertsson (M),  
Elisabeth Svensson (M) 
Margareta Gladh (M), §§ 177-183, 191-215 
Brita Pettersson (M), §§ 147-176 
Lise Hjemgaard-Svensson (M) 
Gunnel Hennebo (M) 
Karin Ekblom (M) 
 
Marianne Larm-Svensson (C) 
Thomas Andersson (C) 
Ingrid Kjelsson (C) 
Göte Norlander (C) 
 
Börje Lundin (V) 
Elin Hoffner (V) 
 
Anna Hildebrand (MP) 
Owen Laws (MP) 
Karin Österberg (MP), §§ 147-199 
 
Gunilla Selander (FP) 
Mats El Kott (FP) 
 
 

Harriet Jorderud (S) 
Bengt Bergquist (S) 
Cathrine Blomqvist (S) 
Hans Lundqvist (S) 
Solveig Lövlie (S), ej § 177 
Jan-Ove Johansson (S), §§ 147-197 
 
Marian Stranne (M), §§ 147-176 
Anna-Karin Vernberg (M), §§ 147-183, 185-
198 
 
Inger Jonsson (C) 
Ulf Edström (C) 
 
Sergio Diaz (V) 
 
Västra valkretsen 
Lena Bäckelin (S) 
Mikael Abramsson (S) 
Monica Hallquist (S) 
Johnny Springe (S) 
Ann-Marie Johansson (S), §§ 177-215 
Sefan Fax (S), §§ 147-176 
Henny Möhlnhoff-Lindkvist (S)  
Britt Carlsson (S) 
Peter Bergman (S)  
 
Gunnar Hjelm (M) 
Susanne Wallner (M), §§ 147-170, 177-193 
Lars-Eric Bergman (M), §§ 147-193 
 
Gunnar Geijer 
Bernt Söderman (C) 
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) 
 
Monalisa Norrman (V) 
 
Alf Lundin (MP), §§ 147-176 
Bodil Sihm (MP), §§ 177-192 
 
Kia Carlsson (FP), ej § 177 
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Innehållsförteckning 
§ 147 Sammanträdets öppnande 7 

§ 148 Upprop av ledamöter 7 

§ 149 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde 7 

§ 150 Interpellation från Finn Cromberger (FP) om ungdomsjobb inom landstinget 
(LS/1223/2013) 7 

§ 151 Interpellation från Christer Siwertsson (M) om föreslagen etablering av 
mottagning på Vemdalsskalet (LS/1270/2013) 8 

§ 152 Interpellation från Mats El Kott (FP) om kontanthantering i 
landstinget(LS/1327/2013) 8 

§ 153 Interpellation från Marianne Larm-Svensson (C) om Härjedalens 
primärvårdsområdes start av filial i Vemdalsskalet (LS/1330/2013) 9 

§ 154 Interpellation från Mats El Kott (FP) om vårdkostnader i samband med 
patientrörlighetsdirektivet (LS/1362/2013) 9 

§ 155 Interpellation från Mats El Kott (FP) om de centrala avtalens tillämpning på 
lokal lönebildning (LS/1420/2013) 10 

§ 156 Interpellation från Christer Siwertsson (M) om planer på förändrat 
ersättningssystem och glesbygdsfaktor för primärvården i JLL 
(LS/1425/2013) 11 

§ 157 Interpellation från Thomas Andersson (C) om hälsokontroller av nyanlända 
flyktingar (LS/1432/2013) 12 

§ 158 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om styrelsens kännedom om 
arbetsförhållandena på Östersunds sjukhus under sommaren (LS/1233/2013) 12 

§ 159 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om rätten att patienten själv får 
skriva egenremiss /egenanmälan (LS/1387/2013) 13 

§ 160 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om landstingets möjligheter att 
ge personer med elöverkänslighet en tillfredsställande mottagning och/eller 
behandling (LS/1389/2013) 13 

§ 161 Fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om omflyttning av arvode och vilka 
arbetsuppgifter A-M Johansson övertog från R Uitto som motsvarar det extra 
tillfälliga arvodet (LS/1421/2013) 14 

§ 162 Fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om varför arvodet till 
styrelseledamot (A-M J) inte omedelbart återbetalades och om det var rätt att 
ta emot arvodena (LS/1422/2013) 14 

§ 163 Fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om omflyttning av arvode och vilka 
arbetsuppgifter styrelseledamot (ML N) övertog från R Uitto som motsvarar 
det extra tillfälliga arvodet (LS/1423/2013) 15 

§ 164 Fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om varför arvodet till 
styrelseledamot (ML N) inte omedelbart återbetalades och om det var rätt att 
ta emot arvodena (LS/1424/2013) 15 
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§ 165 Fullmäktigefråga från Thomas Andersson (C) om granskning från 
Konkurrensverket (LS/1431/2013) 16 

§ 166 Fullmäktigefråga från Inger Jonsson (C) om artrosskola (LS/1450/2013) 16 

§ 167 Fullmäktigefråga från Ingrid Kjelsson (C) om läkarrekrytering i samband med 
stafettläkarstopp (LS/1451/2013) 17 

§ 168 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om förhållandet mellan 
läkemedelsföretagen och medarbetarna i den offentliga sjukvården 
(LS/1467/2013) 17 

§ 169 Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag 18 

§ 170 Fullmäktiges presidiums information 18 

§ 171 Landstingsstyrelsens rapport 18 

§ 172 Beredningarnas, revisorernas och patientnämndens dialog med fullmäktige 19 

§ 173 Landstinget 150 år (LS/1388/2013) 20 

§ 174 Översyn av landstingets Miljöpolicy (LS/1059/2011) 21 

§ 175 Översyn av sponsringspolicy - om stöd och bidrag till externa arrangemang 
och projekt (LS/1269/2012) 22 

§ 176 Uppsägning av huvudmannadirektiv för stiftelsen Jamtli 2011-2014 
(LS/1148/2009) 23 

§ 177 Förfrågningsunderlag enligt LOV för allmäntandvård för barn och ungdomar 
(LS/488/2013) 24 

§ 178 Delårsbokslut 2013-08-31 (LS/459/2013) 25 

§ 179 Allmänhetens frågestund 36 

§ 180 Svar på medborgarförslag från Gusten Rolandsson och Kaj Sjö om att inrätta 
en obligatorisk nämnd/utskott för pensionärsfrågor (LS/696/2013) 36 

§ 181 Begäran om extra anslag för trafikbidrag 2013 (LS/1217/2013) 36 

§ 182 Internkontroll inom Jämtlands läns landsting (LS/349/2013) 38 

§ 183 Landstingsfullmäktiges frågestund 39 

§ 184 Översyn av den politiska organisationen efter 2014 (LS/620/2012) 39 

§ 185 Översyn av riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer 
(LS/1146/2013) 47 

§ 186 Svar på motion från Anna Hildebrand, Owen Laws, Karin Österberg och 
Katrin Wissing (samtliga MP) om ny politisk organisation för bättre styrning 
och beslut (LS/870/2012) 48 

§ 187 Svar på motion från Alliansen Thomas Andersson (C) Christer Siwertsson 
(M) Finn Cromberger (FP) om översyn av antal ledamöter i 
landstingsfullmäktige (LS/952/2012) 50 

§ 188 Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för 
politikerpensioner i landstinget och Regionförbundet (LS/1419/2012) 51 
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§ 189 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om frysande av politikerarvoden 
(LS/1801/2012) 53 

§ 190 Svar på motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), om att landstinget 
avvecklar Ungdomsrådet och Ungdomstinget, och motsvarande resurser 
överförs till Regionförbundet Jämtlands län (LS/815/2011) 54 

§ 191 Ungdomstinget 2014 (LS/1323/2013) 57 

§ 192 Svar på motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M) om tidsbokning till 
mottagningar vid hemsida på internet (LS/181/2013) 59 

§ 193 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om omorganisation av 
landstingets Folkhälsocentrum (LS/231/2013) 60 

§ 194 Svar på interpellation från Mats El Kott (FP) om revisionens roll i Jämtlands 
läns landsting (LS/598/2013) 65 

§ 195 Svar på interpellation från Finn Cromberger (FP) om ungdomsjobb inom 
landstinget (LS/1223/2013) 65 

§ 196 Svar på interpellation från Christer Siwertsson (M) om föreslagen etablering 
av mottagning på Vemdalsskalet (LS/1270/2013) 65 

§ 197 Svar på interpellation från Marianne Larm-Svensson (C) om Härjedalens 
primärvårdsområdes start av filial i Vemdalsskalet (LS/1330/2013) 66 

§ 198 Svar på interpellation från Mats El Kott (FP) om kontanthantering i 
landstinget(LS/1327/2013) 68 

§ 199 Svar på interpellation från Mats El Kott (FP) om vårdkostnader i samband 
med patientrörlighets-direktivet (LS/1362/2013) 68 

§ 200 Svar på interpellation från Mats El Kott (FP) om de centrala avtalens 
tillämpning på lokal lönebildning (LS/1420/2013) 69 

§ 201 Svar på interpellation från Christer Siwertsson (M) om planer på förändrat 
ersättningssystem och glesbygdsfaktor för primärvården i JLL 
(LS/1425/2013) 70 

§ 202 Svar på interpellation från Thomas Andersson (C) om hälsokontroller av 
nyanlända flyktingar (LS/1432/2013) 71 

§ 203 Svar på fullmäktigefråga från Ingrid Kjelsson (C) om läkarrekrytering i 
samband med stafettläkarstopp (LS/1451/2013) 73 

§ 204 Förvaltningsrätten i Härnösand, fastighetstaxeringsmål: Val av 8 nämndemän 
för perioden 2013.07.01-2019.06.30. 74 

§ 205 Länsstyrelsen Jämtlands län, viltförvaltningsdelegationen: Val av 5 ledamöter 
och 5 ersättare för perioden 2014.01.01-2017.12.31. 74 

§ 206 Svar på fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om styrelsens 
kännedom om arbetsförhållandena på Östersunds sjukhus under sommaren 
(LS/1233/2013) 74 
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§ 207 Svar på fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om rätten att patienten 
själv får skriva egenremiss /egenanmälan (LS/1387/2013) 75 

§ 208 Svar på fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om landstingets 
möjligheter att ge personer med elöverkänslighet en tillfredsställande 
mottagning och/eller behandling (LS/1389/2013) 75 

§ 209 Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om omflyttning av arvode 
och vilka arbetsuppgifter A-M Johansson övertog från R Uitto som 
motsvarar det extra tillfälliga arvodet (LS/1421/2013) 75 

§ 210 Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om varför arvodet till 
styrelseledamot (A-M J) inte omedelbart återbetalades och om det var rätt att 
ta emot arvodena (LS/1422/2013) 75 

§ 211 Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om omflyttning av arvode 
och vilka arbetsuppgifter styrelseledamot (ML N) övertog från R Uitto som 
motsvarar det extra tillfälliga arvodet (LS/1423/2013) 75 

§ 212 Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om varför arvodet till 
styrelseledamot (ML N) inte omedelbart återbetalades och om det var rätt att 
ta emot arvodena (LS/1424/2013) 76 

§ 213 Svar på fullmäktigefråga från Thomas Andersson (C) om granskning från 
Konkurrensverket (LS/1431/2013) 76 

§ 214 Svar på fullmäktigefråga från Inger Jonsson (C) om artrosskola 
(LS/1450/2013) 76 

§ 215 Svar på fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om förhållandet mellan 
läkemedelsföretagen och medarbetarna i den offentliga sjukvården 
(LS/1467/2013) 76 
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§ 147 Sammanträdets öppnande 
Ordförande förklarar landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar samtliga 
välkomna. 
 

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

§ 149 Kungörelse av landstingsfullmäktiges 
sammanträde 

Fullmäktiges ordförande har den 8 oktober 2013 utfärdat kungörelse i enlighet med 
arbetsordning för landstingsfullmäktige. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Till protokollet antecknas att kungörelsen skett i laga ordning. 
 

§ 150 Interpellation från Finn Cromberger (FP) om 
ungdomsjobb inom landstinget (LS/1223/2013) 

Finn Cromberger (FP) har lämnat in en interpellation med följande lydelse: 
 
” Har utskottet diskuterat och kanske beslutat om möjligheten att "anställa" arbetslösa 
ungdomar som numera är möjligt om man träffar lokala avtal mellan arbetsgivare och 
fackorganisation. Är det protokollfört? Redan i början av detta år träffades centrala avtal 
och sedan är det upp till det "lokala planet", alltså landstinget att verkligen göra något 
för att lindra ungdomsarbetslösheten. Jag påpekade detta redan i mars då min motion 
om ungdomsavtal behandlades och avslogs i fullmäktige (§31-2013). Om inte det ännu 
är gjort, avser ordföranden och den majoritet han företräder att försöka få till stånd 
lokala avtal så att ett antal ungdomar kan få chansen att träda in i arbetslivet och slippa 
leva på bidrag. Vi måste som länets näst största arbetsgivare vinnlägga oss om att dra 
vårt strå till stacken för att minimera ungdomsarbetslösheten. Ett ständigt mantra från 
flertalet partier är ungdomsarbetslösheten som är ett verkligt "gisslan". Här har vi 
chansen att göra något! 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
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§ 151 Interpellation från Christer Siwertsson (M) om 
föreslagen etablering av mottagning på Vemdalsskalet 
(LS/1270/2013) 

Christer Siwertsson (M) har lämnat en interpellation med följande lydelse: 
 
”Jämtlands läns landsting har ett ansvar för att även invånarna i Hede ska ha möjlighet 
till tillgänglig primärvård och därför driver sedan 2006 den befolkningsägda ekonomiska 
föreningen, Fjällhälsan, hälsocentralen i Hede. Nu finns ett långt gånget förslag att en 
mottagning på Vemdalsskalet ska öppnas i JLL:s regi, redan denna vinter. 
 
Eftersom avgörande intäkter till Fjällhälsans HC kommer från skidturisterna som gästar 
vemdalsfjällen kommer denna etablering allvarligt att påverka Fjällhälsans verksamhet i 
Hede med stor risk för konkurs och nedläggning som följd. 
 
På Vemdalsskalet bekostar fjällanläggningen själva sina läkare varför det verkar helt 
ologiskt varför JLL nu ska tillhandahålla både läkare och mottagning där. 
 
En mer naturlig satsning vore att istället i Vemdalens samhälle etablera en distrikts-
sköterskemottagning. 
 
Hur ser du Harriet Jorderud på en sådan här etablering som JLL nu avser genomföra 
på Vemdalsskalet?” 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 

§ 152 Interpellation från Mats El Kott (FP) om 
kontanthantering i landstinget(LS/1327/2013) 

Mats El Kott (FP) har lämnat en interpellation med följande lydelse: 
 
”Såväl Kammarrätten i Sundsvall som Förvaltningsrätten i Härnösand har fastställt att 
vårt landsting är tvunget att ta emot kontanter från den som vill betala sin patientavgift 
med sådana. Landstinget har även lovat att följa dessa domar, varför jag med stor 
förvåning har läst en färsk kallelse till Kirurgmottagningen på Östersunds sjukhus. 
 
I kallelsen står bland annat: "Observera att sjukhusreceptionen inte tar emot kontanter. 
Betalning sker istället via betalkort eller fakturering." 
 
Jag undrar nu varför landstinget obstruerar mot gällande lag och mot lagakraftvunnen 
dom.” 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 



Jämtlands läns landsting 
Landstingsfullmäktige 

Protokoll 9(76) 

2013-10-22--23  

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

 

 

§ 153 Interpellation från Marianne Larm-Svensson (C) 
om Härjedalens primärvårdsområdes start av filial i 
Vemdalsskalet (LS/1330/2013) 

Marianne Larm-Svensson (C) har lämnat en interpellation med följande lydelse: 
 
” Landstingets primärvårdsområde i Härjedalen avser att starta en filial i Vemdalsskalet. 
Detta gör man trots fleråriga underskott i budget och att man i praktiken konsumerar ett 
större budgetutrymme än vad man har sig tilldelat. Investeringen som det innebär att 
öppna filial är således inte finansierad av egna medel utan tas från landstingets redan 
stora budgetunderskott. Att hälsovalets regelverk medger start aven filial går inte att 
ifrågasätta, de reglerna har vi själva i landstingsfullmäktige formulerat och godkänt. 
Utgångspunkten i hälsovalet är att alla aktörer, offentliga som privata, ska behandlas 
likvärdigt och modellen ska vara konkurrensneutral. 
 
MEN om man ser på att Landstingsstyrelsen har många roller och ansvarsområden kan 
man ur ett koncernperspektiv reflektera över att det finns många fler överväganden och 
ställningstaganden att göra. 
Landstingsstyrelsen: 
- har ansvar för hälsovalsmodellen ur ett beställarperspektiv. 
- är driftsnämnd för den landstingsdrivna primärvården. 
- är sjukvårdshuvudman med ansvar för att alla medborgare i länet har tillgång till 
en god och säker hälso- och sjukvård. 
Det finns således konflikter mellan de olika rollerna och det gör att uppgiften att ingå i 
landstingsstyrelsen är grannlaga. 
 
Därför undrar jag: 
Är det din uppfattning att Härjedalens primärvårdsområde trots underskott i budget ska 
starta tillåtas filial i Vemdalsskalet? 
 
Har du gjort en analys av vilka risker det finns ur hälsomässig synpunkt på en ev. 
nedläggning av Fjällhälsan i Hede för medborgarna? 
 
Har du gjort en analys av vilka ekonomiska risker en ev. nedläggning av Fjällhälsan 
innebär för Jämtlands läns landsting? 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 

§ 154 Interpellation från Mats El Kott (FP) om 
vårdkostnader i samband med patientrörlighets-
direktivet (LS/1362/2013) 

Mats El Kott (FP) har lämnat en interpellation med följande lydelse: 
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”Vid senaste fullmäktigemöte i juni antogs en landstingsplan 2014 -2016. I planens 3 
kapitel anges planeringsförutsättningarna. Under punkten "Rättigheter genom lagstift-
ning ökar successivt" anges att "Patientens rätt till likvärdig vård stärks allt mer". För-
utom vad som skrivs under rubriken Vårdval är det allt jag kunnat hitta om patientens 
rätt. 
 
Den 1 oktober trädde lag om landstingens och kommunernas kostnader för viss vård i 
utlandet i kraft. Detsamma gäller lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i 
annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lagarna avser tillsammans 
med ändring i hälso- och sjukvårdslagen genomförandet av patientrörlighetsdirektivet. 
Med tanke på att vi har en hel del köer inom Jämtlands läns landsting så finns det en 
överhängande risk för eller snarare en stor möjlighet till att en del patienter söker sig 
utomlands får vård och behandling. Detta gäller särskilt om patienterna blir informerade 
om sina rättigheter. Med tanke på att dels det har varit känt sedan länge att patient-
rörlighetsdirektivet måste genomföras i den svenska lagstiftningen och dels att vi har en 
hel del vårdköer undrar jag varför eventuella effekter av patientrörlighetsdirektivet inte 
finns med i landstingsplanen? 
 
På andra landstings hemsidor kan man finna information för patienter angående deras 
rättigheter enligt den nya lagstiftningen. Något sådant kan jag inte finna på vårt lands-
tings hemsida. Vid en sökning på hemsidan av patientrörlighetsdirektivet så kan jag 
endast finna ett ärende angående remissyttrande rörande den departementspromemoria 
där lagförslagen presenterades. Jag vill nu veta varför landstinget inte informerar om de 
nya möjligheterna för våra patienter? 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 
 

§ 155 Interpellation från Mats El Kott (FP) om de 
centrala avtalens tillämpning på lokal lönebildning 
(LS/1420/2013) 

Mats El Kott (FP) har lämnat en interpellation med följande lydelse: 
 
”I nummer 8 av tidskriften Lag& Avtal skriver företrädare för Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, i en debattartikel om det fördelaktiga med den centrala styrningen till så 
kallade decentraliserad lönebildning. Man uppger bland annat att SKL kommer att 
stödja de lokala processerna. 
 
Jag vill nu veta hur Jämtlands läns landsting tillämpar de centrala avtalen så att den 
lokala lönebildningen befrämjar effektivitet, jämställdhet och jämlikhet. 
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Jag vill särskilt veta på vilket sätt Ni i det personalpolitiska utskottet uppmärksammar 
hur lönebildningen sker så att det inte är så kallade ja-sägare som premieras i förhållande 
till dem som kan ha med lönesättande personer avvikande åsikter om produktionen. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 

§ 156 Interpellation från Christer Siwertsson (M) om 
planer på förändrat ersättningssystem och glesbygds-
faktor för primärvården i JLL (LS/1425/2013) 

Christer Siwertsson (M) har lämnat en interpellation med följande lydelse: 
 
”Undertecknad sitter med i arbetsgruppen för hälsovalsöversynen och i den egenskapen 
har majoritetspartiföreträdarna för S, V och MP gjort klart för mig att man vill förändra 
i ersättningssystemet och glesbygdsfaktorn. Detta skulle innebära stora ekonomiska för-
ändringar till det sämre för Nya Närvården i Hoting, vilket direkt också påverkar Nya 
Närvårdens filial i Strömsund och i Hammerdal. Det här innebär därför i praktiken att 
människorna främst i Hoting och Hammerdal riskerar att mista sina hälsocentraler/filial, 
men också de människor i Strömsund som är kopplade till Nya Närvårdens filial där, 
riskerar att bli av med sin filial, om den ekonomiska belastningen på Nya Närvården blir 
för stort i och med dessa förändringar, vilket är högst troligt att så blir fallet. Med de 
förslag som nu ligger skulle en sådan här förändring innebära en minskad intäkt för Nya 
Närvården med ungefär 1,5 miljoner kronor, vilket direkt riskerar nedläggning av hälso-
centralen i Hoting och filialerna i Strömsund och Hammerdal. 
 
Länets primärvård består dels av landstingets egna hälsocentraler, två hälsocentraler som 
drivs av ekonomiska föreningar och ett privat företag, Nya Närvården. Samtliga dessa 
hälsocentraler bildar en helhet som direkt påverkar också länssjukvårdens kostnader på 
ett positivt sätt. En bra fungerande primärvård utgör basen i länets hälso- och Sjukvård 
och minskar således på trycket mot länssjukvården och håller därför också kostnaderna 
nere i den mycket kostsammare länssjukvården. I mitt politiska uppdrag ingår att arbeta 
för att samtliga innevånare i vårt län ska ha en så kompetent, nära, lättillgänglig och 
säker hälso- och sjukvård som bara är möjlig, oavsett vart man bor i länet och oavsett 
vilken, eller vilka som driver hälsocentralerna.  
 
Ställer du Harriet Jorderud upp på samma intention i din politikerroll som under-
tecknad, "att samtliga innevånare i vårt län ska ha en så kompetent, nära, lättillgänglig 
och säker hälso- och sjukvård som bara är möjlig, oavsett vart man bor i länet och 
oavsett vilken, eller vilka som driver hälsocentralerna"? 
 
Den förändring ni i majoritetspartierna tänkt er, kommer att få mycket stora negativa 
konsekvenser för framförallt boenden i Hoting, Strömsund och Hammerdal. Hur har du 
därför tänkt dig planera för en framtida nära, lättillgänglig och säker hälso- och sjukvård 
för just de människor som bor och lever på aktuella orter?” 
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 

§ 157 Interpellation från Thomas Andersson (C) om 
hälsokontroller av nyanlända flyktingar 
(LS/1432/2013) 

Thomas Andersson (C) har lämnat en interpellation med följande lydelse: 
 
”Jämtlands län har minskat i befolkning under lång tid. Samtidigt tar vi nu emot många 
som är på flykt undan krig och konflikter. De som kommer till oss ska vara varmt 
välkomna och vi ska se till att integration och möjlighet att komma in i samhället går så 
smidigt som möjligt.  
 
Landstinget har ett avtal med Migrationsverket att omgående genomföra hälsokontroller 
för bland annat ensamkommande flyktingbarn. Detta måste ske innan de får börja ut-
bildning bland annat. 
 
Vid ett besök på boendet för ensamkommande flyktingbarn i Gällö framkom att de får 
vänta flera månader på denna hälsokontroll. 
 

Min fråga till styrelsens ordförande är: 
Vilka åtgärder tänker du ta till för att vi ska genomföra snabbare hälsocontroller för 
bland annat ensamkommande flyktingbarn? 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 

§ 158 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) 
om styrelsens kännedom om arbetsförhållandena på 
Östersunds sjukhus under sommaren (LS/1233/2013) 

Christer Siwertsson (M) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: 
 
” I en radiointervju under sommaren, förnekade miljöpartisten och landstingsrådet i den 
politiska landstingsmajoriteten, Anna Hildebrand, att styrelsen skulle ha kännedom om 
bristerna avseende arbetsmiljön och arbetsförhållandena för landstingets hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
 
Fråga: Varför förnekade du dessa fakta, när styrelsen är och var välinformerad om 
arbetsförhållandena och arbetsmiljön för landstingets hälso- och sjukvårdspersonal?” 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
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§ 159 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) 
om rätten att patienten själv får skriva egenremiss 
/egenanmälan (LS/1387/2013) 

Christer Siwertsson (M) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: 
 
” Lagstiftningen ger rätt för landstingen att införa frihet för den enskilde patienten att 
själv skriva egenremiss/egenanmälan till specialistsjukvården. Vissa landsting i Sverige 
har nu infört denna rättighet. 
 
Fråga: Har Jämtlands läns landsting infört denna rättighet, eller finns planer på att göra 
det? Om inte, vad är motivet till det?” 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 

§ 160 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) 
om landstingets möjligheter att ge personer med el-
överkänslighet en tillfredsställande mottagning 
och/eller behandling (LS/1389/2013) 

Christer Siwertsson (M) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: 
 
”Vården blir alltmer högteknologisk till gagn för en effektivare vård och förbättrade 
behandlingsresultat. Elen ingår helt naturligt i denna högteknologiska utrustning som 
används. Samtidigt har vi i länet ett antal patienter med elöverkänslighet/elallergi som är 
oroade över vilka möjligheter som vårdinrättningarna och sjukhuset har för att ta hand 
om dessa patienter. Elöverkänslighet som fenomen är inte vetenskapligt bevisat men är 
ändock erkänd som en funktionsnedsättning. Ett antal situationer där patienten 
upplever problem kan vara vid transporter, vid akutintaget, op, intensivvård m.m. I 
hälso- och sjukvårdslagen är tillgången till sjukvård på lika villkor beskriven och 
inskriven som en mänsklig rättighet. 
 
Mot bakgrund av ovanstående frågar undertecknad vilka möjligheter landstinget har för 
att personer med denna funktionsnedsättning också ska få en tillfredsställande 
mottagning och/eller behandling, samt känna sig trygga med den. Finns handlingsplaner 
framtagna för patienter med denna problematik? 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
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§ 161 Fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om om-
flyttning av arvode och vilka arbetsuppgifter A-M 
Johansson övertog från R Uitto som motsvarar det 
extra tillfälliga arvodet (LS/1421/2013) 

Mats El Kott (FP) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: 
 
”Den 11 december 2012 beslutade landstingsstyrelsen om viss omflyttning av arvode 
som egentligen skulle gå till Robert Uitto. Beslutet innebar bland annat att 15 % av 
Uittos arvode under 2013 i stället skulle gå till Dig. 
 
Enligt landstingets arvodesregler kan styrelsen göra tillfälliga omfördelningar av arvode-
ring om det uppstår ändrade förutsättningar för den som har ett arvode, så att denne 
endast delvis kan fullgöra sitt uppdrag. Jag antar att detta betyder att Du övertog vissa av 
Uittos arbetsuppgifter eller möjligen att annan gjorde så medan Du övertog dennes 
arbetsuppgifter, detta då utöver de arbetsuppgifter som redan tilldelats Dig för Din 
ursprungliga arvodering. 
 
Jag undrar nu vilka arbetsuppgifter Du övertog och som motsvarar det extra tillfälliga 
arvodet?” 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 

§ 162 Fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om 
varför arvodet till styrelseledamot (A-M J) inte omedel-
bart återbetalades och om det var rätt att ta emot 
arvodena (LS/1422/2013) 

Mats El Kott (FP) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: 
 
” Den 11 december 2012 beslutade landstingsstyrelsen om viss omflyttning av arvode 
som egentligen skulle gå till Robert Uitto. Beslutet innebar bland annat att 15 % av 
Uittos arvode under 2013 i stället skulle gå till Dig. I dom den 14 juni 2013 upphävde 
förvaltningsrätten i Härnösand domen. Förvaltningsrätten kungjorde domen i våra 
lokala massmedia ÖP och LT. Trots detta betalade landstinget ut arvodet till Dig i juni. 
Även efter det att domen vunnit laga kraft i början av juli så betalades arvodet ut vid 
ordinarie tillfälle i slutet av juli 2013. Enligt de besked jag fått betalade Du inte omedel-
bart tillbaka dessa arvoden. Jag undrar nu varför Du inte gjorde så och om Du anser att 
det var rätt att ta emot arvodena?” 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
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§ 163 Fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om om-
flyttning av arvode och vilka arbetsuppgifter styrelse-
ledamot (ML N) övertog från R Uitto som motsvarar det 
extra tillfälliga arvodet (LS/1423/2013) 

Mats El Kott (FP) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: 
 
” Den 11 december 2012 beslutade landstingsstyrelsen om viss omflyttning av arvode 
som egentligen skulle gå till Robert Uitto. Beslutet innebar bland annat att 10 % av 
Uittos arvode under 2013 i stället skulle gå till Dig.  
 
Enligt landstingets arvodesregler kan styrelsen göra tillfälliga omfördelningar av 
arvodering om det uppstår ändrade förutsättningar för den som har ett arvode, så att 
denne endast delvis kan fullgöra sitt uppdrag. Jag antar att detta betyder att Du övertog 
vissa av Uittos arbetsuppgifter eller möjligen att annan gjorde så medan Du övertog 
dennes arbetsuppgifter, detta då utöver de arbetsuppgifter som redan tilldelats Dig for 
Din ursprungliga arvodering. 
 
Jag undrar nu vilka arbetsuppgifter Du övertog och som motsvarar det extra tillfälliga 
arvodet?” 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 

§ 164 Fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om 
varför arvodet till styrelseledamot (ML N) inte omedel-
bart återbetalades och om det var rätt att ta emot 
arvodena (LS/1424/2013) 

Mats El Kott (FP) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: 
 
”Den 11 december 2012 beslutade landstingsstyrelsen om viss omflyttning av arvode 
som egentligen skulle gå till Robert Uitto. Beslutet innebar bland annat att 10 % av 
Uittos arvode under 2013 i stället skulle gå till Dig. I dom den 14 juni 2013 upphävde 
förvaltningsrätten i Härnösand domen. Förvaltningsrätten kungjorde domen i våra 
lokala massmedia ÖP och LT. Trots detta betalade landstinget ut arvodet till Dig i juni. 
Även efter det att domen vunnit laga kraft i början av juli så betalades arvodet ut vid 
ordinarie tillfälle i slutet av juli 2013. Enligt de besked jag fått betalade Du inte omedel-
bart tillbaka dessa arvoden. Jag undrar nu varför Du inte gjorde så och om Du anser att 
det var rätt att ta emot arvodena?” 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
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§ 165 Fullmäktigefråga från Thomas Andersson (C) om 
granskning från Konkurrensverket (LS/1431/2013) 

Thomas Andersson (C) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: 
 
” Jämtlands läns landsting har fått besked att Konkurrensverket inleder två granskningar 
av hur primärvården finansieras samt hur en nyetablering av en filial sker på 
Vemdalsskalet.  
 
Granskningen av primärvården är omfattande och handlar bland annat om finansiering 
är i relation till uppdraget.  
 
Granskningen av filialetableringen har orsak i konkurrensneutralitet och hur detta 
drabbar andra vårdgivare. 
 
Min fråga till Harriet Jorderud är: 
Hur ser du på att landstinget granskas av Konkurrensverket, och vilka slutsatser drar du 
av detta? 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 

§ 166 Fullmäktigefråga från Inger Jonsson (C) om 
artrosskola (LS/1450/2013) 

Inger Jonsson (C) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: 
 
”Artrosskola är en framgångsrik verksamhet som ger patienter lindring i sina besvär och 
framför allt lindring för sina smärtor. Det är också en kostnadseffektiv metod för lands-
tinget då patienter genom artrosskola kan undvika kostnadskrävande kirurgi. 
 
Min fråga är: 
Är utgångspunkten att alla offentligt finansierade sjukgymnaster (med rätt utbildning) 
ska kunna erbjuda artrosskola? Eller är det bara landstingets sjukgymnaster? 
 
På vilket sätt samarbetar landstinget med de privata (offentligt finansierade) sjuk-
gymnasterna när det gäller artrosskola? 
 
Får alla patienter med dessa behov erbjudande om artrosskola oavsett vilken sjuk-
gymnast man har valt att få sin behandling av? 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
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§ 167 Fullmäktigefråga från Ingrid Kjelsson (C) om 
läkarrekrytering i samband med stafettläkarstopp 
(LS/1451/2013) 

Ingrid Kjelsson (C) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: 
 
”Den 1 juni införde landstinget stafettläkarstopp vid hälsocentralerna i Östersund. 
 
Min fråga är: 
Har Landstinget inlett rekrytering av läkare till detta område, och hur går rekryteringen 
till i så fall?  
 
Har några fast anställda läkare inom detta område sagt upp sig pga. stafettläkarstoppet, 
och hur många i så fall?” 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 

§ 168 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) 
om förhållandet mellan läkemedelsföretagen och med-
arbetarna i den offentliga sjukvården (LS/1467/2013) 

Christer Siwertsson (M) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: 
 
”Den överenskommelse mellan läkemedelsföretagen och den offentliga hälso- och 
sjukvården och dess medarbetare från 2010, och som reglerar förhållandena mellan 
parterna har av landstingsstyrelsen antagits att gälla från och med 2011 (LS/1541/2010). 
 
Syftet med överenskommelsen är att tillhandahålla regler vilka ska främja att 
samarbetet bedrivs med gott omdöme, bibehållen trovärdighet och i enlighet 
med gällande lagar och kollektivavtal, samt etiska regler. 
 
Några av de medicinska sekreterarna i landstinget vittnar nu om att mycket av deras tid 
går åt att boka läkemedelsluncher/möten mellan läkare och läkemedelsföretag. De 
medicinska sekreterarna beskriver att detta tar mycket onödig tid från deras övriga 
arbetsuppgifter. Vidare så ska de på läkarnas sökare lägga in påminnelser, låsa upp 
konferensrum och släppa in de som håller i lunchen. Lunchen som många gånger består 
av catering mat eftersom den bedöms vara godare än den från sjukhusköket. Vissa av 
läkemedelsföretagen är också ständigt återkommande med information om samma 
läkemedel om och om igen. 
 
Mot bakgrund av syftet med överenskommelsen, som är antagen av landstingsstyrelsen, 
frågar jag dig Harriet Jorderud hur du ser på de arbetsuppgifter som de medicinska 
sekreterarna gör och det faktum att vissa läkemedelsföretag har ständigt återkommande 
informationer om samma läkemedel där företagen bjuder på lunch? 
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Frågan får ställas. 
 

§ 169 Remiss av inkomna motioner och medborgar-
förslag 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Begäran om uppskov - Upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting 

(LS/1509/2012). Beredningen för demokrati och folkhälsa har begärt uppskov 
hos landstingsfullmäktige med översyn av upphandlingspolicy för Jämtlands läns 
landsting till februari 2014. 

 
2. Motion från Christer Siwertsson (M) om höjning av landstingets studiemedel 

(LS/1147/2013) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast april 2014. 
 

3. Motion från Finn Cromberger (FP) om ungdomsjobb inom landstinget 
(LS/1224/2013) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast april 2014. 

 
4. Motion från Christer Siwertsson (M) om digitalisering av läkemedelslistor 

(LS/1232/2013) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast april 2014. 
 

5. Motion från Christer Siwertsson (M) om koordination mellan akutens data-
system och övriga avdelningars datasystem (LS/1245/2013) fördelas till 
landstingsstyrelsen och besvaras senast april 2014. 

 
6. Motion från Christer Siwertsson (M) om rätten till heltidsanställning 

(LS/1426/2013) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast april 2014. 
 

7. Medborgarförslag från Cecilia Bengtsson om monitor/bildskärm med priorite-
ringsordning i akutmottagningens väntrum på Östersunds sjukhus 
(LS/1452/2013) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast april 2014. 

 

§ 170 Fullmäktiges presidiums information 
Ordföranden informerar om att med anledning av Jämtlands läns ländsting 150-års 
jubileum bjuder fullmäktiges presidium på tårta vid eftermiddagens kaffepaus. 
 
 

§ 171 Landstingsstyrelsens rapport 
Harriet Jorderud inleder landstingsstyrelsens rapport med att presentera nya landstings-
direktören Björn Eriksson. 
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x Karin Jonsson presenterar delårsbokslutet per 2013-08-31 
x Harriet Jorderud informerar om landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014 

och nytt reglemente för internkontroll. 
x Robert Uitto informerar om aktuellt inom Regionförbundet och om arbetet in-

för bildandet av Region Jämtland. 
 
Harriet Jorderud tackar för presentationerna. 
 

§ 172 Beredningarnas, revisorernas och patient-
nämndens dialog med fullmäktige 

Beredningen för demokrati och folkhälsa 
Monica Hallqvist (S) presenterar beredningens arbete med att ta fram Långsiktig 
utvecklingsplan – område miljö. Åsa Paletun presenterar planen under dagens tema. 

Beredningen för vård och rehabilitering 
Anna Gundersson (S) informerar om beredningens arbete med medborgardialoger, ny 
hälso- och sjukvårdspolitik och plan för 2014. Anna uppmärksammar också fullmäktige 
om Nätverkskonferens 2014 som Nätverket för hälsa och demokrati arrangerar den 5-6 
februari i Sundsvall. 

Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen 
efter 2014 
Anna Gundersson (S) informerar om att beredningen nu slutfört sitt arbete och därmed 
upphör. 

Landstingets revisorer 
Mona Nyberg redovisar landstingets revisorers granskning av Hälso- och sjukvård till 
asylsökande. 

Patientnämnden 
Rune Berglund informerar om nämndens arbete. Ingen ökning av patientkontakter har 
märkts av hos Patientnämnden med anledning av stafettläkarstoppet. Inom psykiatrin 
finns behov av ökade insatser när det gäller bedömning av ADHD. 
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§ 173 Landstinget 150 år (LS/1388/2013) 

Ärendebeskrivning 
Jämtlands läns landsting fyller 150 år i år. Detta har uppmärksammats bland annat 
genom ett jubileumsfirande på Jamtli den 8 september 2013. För att ytterligare markera 
jubileet bjuder landstingsfullmäktige landstingets personal på tårta under veckorna 46 
och 47. Förutom att uppmärksamma den tid som landstinget har funnits bör också 
personalen uppmärksammas för den stora insats de dagligen gör i landstingets 
verksamhet. 
 
Kostnaden för detta kan beräknas till ca 100 000 kronor och belastar landstings-
fullmäktiges anslag. 

Ordförandens förslag 
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige 
 

1. Jämtlands läns landstingsfullmäktige bjuder all personal i landstinget på tårta 
under veckorna 46 och 47 i år.  

 
2. Kostnaden belastar anslaget till landstingsfullmäktige. 

FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT 

Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige 
 

1. Jämtlands läns landstingsfullmäktige bjuder all personal i landstinget på tårta 
under veckorna 46 och 47 i år.  

 
2. Kostnaden belastar anslaget till landstingsfullmäktige. 

 

Yrkanden 
Lise Hjemgaard-Svensson yrkar avslag på fullmäktiges presidiums förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag och Lise 
Hjemgaard-Svenssons yrkande och finner fullmäktiges presidiums förslag antaget. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Jämtlands läns landstingsfullmäktige bjuder all personal i landstinget på tårta 

under veckorna 46 och 47 i år.  
 

2. Kostnaden belastar anslaget till landstingsfullmäktige. 
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§ 174 Översyn av landstingets Miljöpolicy 
(LS/1059/2011) 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag från Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-06-10, § 25 
Översyn av landstingets Miljöpolicy  (LS/1059/2011). 

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

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

Förslag till beslut 
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige 
 
Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting antas 

BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI OCH FOLKHÄLSA 
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige 
 
Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting antas. 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag om att anta Miljöpolicy för 
Jämtlands läns landsting. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag om att anta Miljöpolicy för 
Jämtlands läns landsting. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Miljöpolicy för Jämtlands läns landsting antas. 
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§ 175 Översyn av sponsringspolicy - om stöd och 
bidrag till externa arrangemang och projekt 
(LS/1269/2012) 

Ärendebeskrivning 
Landstingsdirektören har fått i uppdrag att ta fram ett regelverk för stöd och bidrag. 
Enligt beslut i fullmäktige 2012-11-21, § 235 ska den befintliga sponsringspolicyn gälla 
fram till att det nya regelverket träder i kraft. 
 
Innehållet i sponsringspolicyn är riktat mot Jämtlands läns landstings roll som bidrags-
givare. Den uppgiften handhas för närvarande av länets kommuner och av region-
förbundet.  
 
Det förekommer idag i princip ingen sponsring från Jämtlands läns landsting. Någon 
ren sponsring med utbetalningar till arrangemang sker inte från landstingets sida.  
 
I de fall Landstinget medverkar exempelvis vid idrottsevenemang sker det i huvudsak 
genom frivilliga insatser från medarbetare. Landstingets insats är vid de tillfällena att 
registrera namn på medverkande legitimerad personal och att arkivera journal-
anteckningar enligt Socialstyrelsens anvisningar. I vissa fall hyrs ambulanser och annan 
sjukvårdsutrustning ut till arrangörer som då betalar för det. Insatser från vårdpersonal 
sker i vissa fall genom separata bolag.  
 
Något exempel finns också då en av landstingets verksamheter har bidragit med 
personal och insatser, Alpina VM  i Åre. 
 
Beslut om insatser vid arrangemang och former för det tas i varje enskilt fall av berörd 
verksamhet. 
 
Då det för närvarande pågår planer på regionbildning i länet föreslås att en sponsrings-
policy för den nybildade regionen utarbetas inom ramarna för det projekt som inrättas 
för regionbildning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2012-11-21, § 235 Översyn av sponsrings-
policy - om stöd och bidrag till externa arrangemang och projekt (LS/1269/2012) 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
 
Översyn av sponsringspolicy inarbetas i projektplanen för regionbildning. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 



Jämtlands läns landsting 
Landstingsfullmäktige 

Protokoll 23(76) 

2013-10-22--23  

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

 

 

 
Översyn av sponsringspolicy inarbetas i projektplanen för regionbildning. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Översyn av sponsringspolicy inarbetas i projektplanen för regionbildning. 

 

 

§ 176 Uppsägning av huvudmannadirektiv för 
stiftelsen Jamtli 2011-2014 (LS/1148/2009) 

Ärendebeskrivning  
Nuvarande huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jamtli löper under perioden 1 
januari 2011 till och med 31 december 2014. Uppsägning av gällande avtal ska ske 
skriftligt senast 12 månader före periodens utgång, om huvudmännen anser att 
behov finns att se över vissa skrivningar. I annat fall förlängs direktivet ett år i 
sänder, högst i tre år. 
 
Vid Jamtlisamråd i januari påtalades behovet av att säga upp gällande huvud-
mannadirektiv för att kunna göra en översyn inför kommande fyraårsperiod 2015 
– 2018. Huvudmannadirektivet gäller under samma period som Jamtlis strategi-
plan. 
 
En grundläggande utvärdering låg till grund för beslut om huvudmannadirektiv 
2007 – 2010. Utvärderingen tog fasta på hur direktivet fungerat som styrdokument 
avseende basuppdrag och måluppföljning. Genom denna genomlysning har 
huvudmannadirektivet fått en tydligare koppling till regional kulturplan, Jamtlis 
strategiplan, årsavtal och årsredovisning. Inför kommande period föreslås smärre 
förändringar. De grundläggande skrivningarna gäller alltjämt, där huvudmännen 
ser Stiftelsen Jamtli som en tillgång och resurs för regionen.   
 
Vid kommande Jamtlisamråd kommer nytt huvudmannadirektiv att diskuteras. 
Samråd med övriga stiftare, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening har 
skett. 

Beslutsunderlag 
Huvudmannadirektiv stiftelsen Jamtli 2011 - 2014 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige  
 
Huvudmannadirektiv Stiftelsen Jamtli 2011 – 2014 sägs upp. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige  
 
Huvudmannadirektiv Stiftelsen Jamtli 2011 – 2014 sägs upp. 
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Huvudmannadirektiv Stiftelsen Jamtli 2011 – 2014 sägs upp. 

 

 

§ 177 Förfrågningsunderlag enligt LOV för allmän-
tandvård för barn och ungdomar (LS/488/2013) 

Ärendebeskrivning 
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som gäller när myndigheter 
låter enskilda själva välja utförare bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem. 
Grunderna i ett valfrihetssystem är att ersättningen följer den enskildes val av utförare 
och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. 
 
Jämtlands läns landstingsfullmäktige beslutade 19 juni 2013 § 114, att införa valfrihets-
system för barn- och ungdomstandvård från 1 januari 2014 enligt framtaget inriktnings-
dokument för Jämtlands läns landsting. Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att åter-
komma till landstingsfullmäktige i oktober 2013 med förslag till regelverk, ersättnings-
system och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem. Ett förslag till för-
frågningsunderlag har nu upprättats. I förslaget ingår även regelverk och ersättnings-
system i enlighet med landstingsfullmäktiges uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar 3-19 år Jämtlands län 
2014 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige  
 
Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar 3-19 år Jämtlands län 
2014 fastställs. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige  
 
Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar 3-19 år Jämtlands län 
2014 fastställs. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar 3-19 år Jämtlands län 
2014 fastställs. 
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§ 178 Delårsbokslut 2013-08-31 (LS/459/2013) 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-09-17, § 70 Delårsbokslut 2013-08-
31 (LS/459/2013). 

Ärendebeskrivning 
Delårsbokslutet efter augusti visar att 9 av 21 verksamhetsmål ligger i nivå med målet 
för året men än återstår stort arbete innan alla mål är uppfyllda. Områden med särskilt 
fokus är medicinska resultat, tillgänglighet och ekonomi. 
  
Landstingets ekonomi är fortsatt svag. Det ekonomiska resultatet efter augusti för 
landstingets verksamheter är 23,7 miljoner kronor. Finansnettot förbättrar resultatet till 
53,2 miljoner kronor. När även effekten av den sänkta ripsräntan räknas in, en kostnad 
som samtliga landsting drabbas av, är resultatet efter augusti -64,7 miljoner kronor. Jäm-
fört med augusti 2013 har resultatet förbättrats med  30,4 miljoner kronor, om Rips-
ränteeffekten på 117,8 miljoner kronor räknas bort. 
    
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats i positiv riktning under året. Skatte-
intäkter och generella statsbidrag beräknas bli 21,9 miljoner kronor högre än budgeterat. 
Detta motverkas delvis av statsbidraget för läkemedelsförmånen som bedöms bli 14 
miljoner kronor lägre än budgeterat. Det finns fortfarande ingen överenskommelse 
mellan SKL och regeringen så prognosen grundar sig på de månadsbelopp som hittills 
betalats ut. 
  
Finansnettot bedöms bli 1,2 miljoner bättre än budget, främst beroende på lägre 
finansiella kostnader för pensioner.  
 
Prognos för helår är -23 miljoner kronor exklusive Rips-ränteeffekt och -141 miljoner 
kronor inklusive Rips-effekten.  I prognosen ingår extra utbetalning från AFA med 47 
miljoner kronor samt ökade pensionskostnader. Under året har landstingets kostnader 
för pensioner ökat kraftigt. Enligt KPA:s senaste beräkning blir kostnaden 17 miljoner 
kronor högre än budgeterat, inberäknat beviljad särskild avtalspension (SAP).  
 
Kravet från landstingsstyrelsen på verksamheten är ett ekonomiskt nollresultat, bortsett 
från effekterna av ripsräntan och det förväntade underskottet i länstrafiken på 5,3 
miljoner kronor. 
   
Arbetet med att sänka verksamhetens kostnader är fortsatt högt prioriterat.  

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut augusti 2013 

Tjänstemannaförslag 
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen 



Jämtlands läns landsting 
Landstingsfullmäktige 

Protokoll 26(76) 

2013-10-22--23  

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

 

 

 
1. Kravet på nollresultat och tidigare fattade beslut för att minska landstingets 

kostnader ligger fast.  
 

2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
 

Delårsbokslutet augusti 2013 godkänns. 

Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
Christer Siwertsson (M) yrkar avslag till tjänstemannaförslaget. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner tjänstemannaförslaget antaget. 

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT 
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen 
 

1. Kravet på nollresultat och tidigare fattade beslut för att minska landstingets 
kostnader ligger fast.  

 
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

 
Delårsbokslutet augusti 2013 godkänns. 
 

Yrkande 
Thomas Andersson och Berit Johansson (båda C) yrkar följande tillägg: 

1. ”Trots att landstingsstyrelsen har föreslagit och till viss del tagit en rad beslut för 
att komma i balans med ekonomin i landstinget visar delårsbokslutet på en 
mycket negativ prognos för helår 2013. Vi som ledamöter kräver att de fattade 
besluten om hård återhållsamhet inom landstinget ska fullföljas för att nå det 
budgeterade resultatet för året. 

 
2. Ytterligare kraft måste läggas på att nå de av landstingsfullmäktige fastställda 

målen och då främst inom tillgänglighet och väntetider. Det är oacceptabelt att 
länets befolkning får vänta länge på den vård de behöver. 

 
3. Vi anser att det är viktigt att förvaltningen ser över hur periodiseringar och 

mätningar av olika resultat sammanställs så att styrelsen kan följa utvecklingen 
över tid. Bland annat har vi frågor om hur vi ska kunna följa utvecklingen inom 
arbetat tid och antal tjänster inom landstinget. 

 
4. Vi föreslår åter att landstingsdirektören får i uppdrag att i samråd med våra 

anställda genomföra en 1 % effektivisering i all verksamhet. I det dagliga arbetet 
kan man hitta smått och stort som inte skapar ett värde i verksamheten och 
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detta bör snabbt genomföras som effektiviseringar. 
 

5. Vi anser att det är viktigt att landstingets investeringar ryms inom den beslutade 
ramen. I delårsbokslutet visar man att det planeras för investeringar för 2013 på 
140 miljoner kronor. Den beslutade ramen är 85 miljoner kronor.  

 
6. Vi kräver att landstinget gör en uppföljning av landstingets resultat i öppna jäm-

förelser. Resultaten visar att Jämtlands läns landsting ligger långt efter många 
andra landsting på flera målområden. 

 
7. Åtgärdsplan för återställande av underskott som togs upp i delårsbokslut per 

april 2013 tas fram. 
 

8. Vi vill se en analys av varför intäkterna från patientavgifterna minskar. 
 

I övrigt godkänner vi delårsbokslutet.” 
 

Susanné Wallner och Christer Siwertsson (båda M) yrkar följande ändring: 
”Vi moderater godkänner ej delårsbokslutet. Vi har lagt flera förslag på insatser och åt-
gärder som skulle ha utvecklat ekonomin i rätt rikting för att kunna nå ett nollresultat 
eller bättre. Vi hänvisar därför till dessa tidigare lagda förslag.” 
 
Finn Cromberger (FP) yrkar följande: 
”Trots att Landstingsstyrelsen vid ett antal sammanträden uppdragit åt Landstings-
direktör och Centrumchefer att snabbt och verksamt vidta åtgärder för att nå en 
ekonomi i balans har landstinget inte lyckats. Underskottet för 2013 års verksamhet 
verkar bli långt ifrån det 0-resultat som styrelsen fattat beslut om. Verksamheterna 
verkar gå mot ett underskott på ca -70 mkr.(exklusive extra engångsutbetalning från 
AFA), Länstrafikens underskott oräknat. 
Tyvärr tyder ingenting på att landstinget kommer att nå budgetmålen detta år heller men 
trots det framhärdar jag då jag inte kan acceptera landstingsstyrelsens ordförandes skäl 
till att landstinget återigen verkar gå mot ett stort minusresultat. Det duger inte att säga 
att det saknas pengar. 
 
Jag yrkar följande 23 punkter för att förbättra resultatet detta och kommande år då 
beslutet att nå ett nollresultat ligger fast: 
 

1. Göra en total översyn av primärvårdens struktur i hela länet med avsikt att 
minska primärvårdens strukturella underskott, innebärande att antal HC 
reduceras till en eller  max två HC i Östersund och en HC i länets andra sju 
kommuner. Viss modifiering kan förekomma. 

 
2. Utreda om ett antal distriktssköterskemottagningar, förstärkta med tillfälliga 

mobila läkarresurser, kan etableras i länet som komplement till de kvarvarande 
HC. 
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3. Genomlysa den totala administrationen för att hitta effektiviseringsvinster.  Om-

pröva behovet av vice landstingsdirektör och hela centrumorganisationen. 
 

4. Genomlysa den politiska budgeten för att spara 15-20% under 2013, vilket kan 
innebära nedläggning av en beredning, färre sammanträden och färre samman-
trädesdagar. I värsta scenariot minskat partistöd. Vidare skall antalet landstings-
råd under hösten minskas från nuvarande 5 till 2, ett för majoriteten och ett för 
oppositionen 

 
5. Föreslå fullmäktige att avgiftsbefrielse för barn och ungdomar snarast upphör. 

Men med klargörande att förälders högkostnadsskydd med automatik går in vid 
en viss nivå. 

 
6.  Höja sjukreseersättningen med egen bil till 18 kr per mil snarast möjligt för att 

få färre att åka taxi 
 

7. Snarast införa ”straffavgift” för uteblivna patientbesök. Men först garantera att 
man har ett enkelt system för avbokning och även en påminnelsefunktion om 
det planerade besöket. Straffavgiften bör ligga i paritet med en parkeringsbot. 

 
8. Göra en total översyn av sjukvårdens avgifter o taxor med sikte på en 20-30 % -

tig höjning. (En betydligt kraftigare höjning förespråkas vid intyg för körkort 
efter rattonykterhet).  

 
9. Kvalitetssäkra nuvarande ”stopp” för kurser o konferenser, för både förtroende-

valda och anställda. Säkerhetsventil, ”farfar/mor” blir landstingsstyrelsens ord-
förande kontra landstingsdirektör. 

 
10. Snabbinföra hälsoval, LOV, inom hörselvården, i första hand hörsel-

utprovningar samt även undersöka möjligheten att införa LOV inom hjälp-
medelsverksamheten. Pröva om man kan prioritera bort hörselutprovningar som 
sjukvård eller höja nivån för när landstinget träder in och erbjuder hörapparat 
Det kan likställas med synprovsundersökning som inte räknas som sjukvård.  

 
11. Arbeta aktivt med uppmuntran av kompetensöverföring mellan yrkesgrupper, 

särskilt från läkare till sjuksköterskor.  Införskaffa kompetenta beslutstöd, typ 
SVR:s. 

 
12. Utreda förutsättningarna för att HC kan nås genom SVR som lämnar råd och 

kan boka besök, eller vidaresända samtalet till HC. Detta för att höja tillgänglig-
heten och avlasta HC som då får mer tid till fysisk patientkontakt. 

 
13. Bara göra sådana investeringar 2013 och 2014 som är nödvändiga, eller 

förbilligar verksamheten. 
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14. Avbolagisera Länstrafiken som ombildas till kommunal nämnd.  

 
15. Säkerställa att varken Norrtåg eller nuvarande Länstrafiken kan överskrida de 

kostnadsramar som givits av landstinget enligt de krav revisorerna framfört. 
 

16.  Förhindra egen personal att ”stafetta”. 
 

17. Avyttra Landstingsbostäder för att frigöra kapital 
 

18. Minska anslaget till Regionförbundet med 10 mkr redan 2013 
 

19. Minska anslaget till Jamtli med 3 mkr redan 2013. 
 

20. Öka patientgenomströmningen genom sjukvården med hjälp av bland annat 
jämförande studier av andra landsting typ den modell  av landstings-
benschmarkingsprogram som Ernst&Young bedriver och som redovisades vid 
styrelsen den 1 oktober. 

 
21. Samordna administrativa uppgifter med andra aktörer på sätt som idag sker 

mellan Östersunds och Krokoms kommuner. 
 

22. Konkurrensutsätta transportorganisation, städfunktion, vaktmästeri , 
matproduktion m.m. funktioner enligt det koncept områdeschef  Jonas 
Törngren redovisade för styrelsen den 1 oktober detta år 

 
23. Ej anslå ytterligare medel för politiska uppdrag, ex till den styrgrupp som skall 

”sköta jobbet” med en eventuell Region av länet. 
 
Jag är nödd o tvungen att godkänna delårsbokslutet som dokument men dess innehåll 
kan jag bara konstatera och acceptera.” 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 15.20. 
Sammanträdet återupptas 15.40. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag i punkt 1och finner det 
antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers hela yrkande och finner det 
avslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Thomas Andersson m.fl. yrkande: 
punkt 1 och finner det avslaget. 
punkt 2 och finner det antaget. 
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Punkt 3 och finner det avslaget 
Punkt 4 och finner det avslaget 
Punkt 5 och finner det avslaget 
Punkt 6 och finner det avslaget 
Punkt 7 och finner det antaget 
Punkt 8 och finner det antaget 
 
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag i punkt 2 och Christer 
Siwertssons yrkande och finner ekonomiutskottets förslag antaget. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

1. Kravet på nollresultat och tidigare fattade beslut för att minska landstingets 
kostnader ligger fast.  
 

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att: 
a. Lägga ytterligare kraft på att nå de av landstingsfullmäktige fastställda 

målen och då främst inom tillgänglighet och väntetider. Det är 
oacceptabelt att länets befolkning får vänta länge på den vård de 
behöver. 
 

b. Ta fram en åtgärdsplan för återställande av underskott som togs upp i 
delårsbokslut per april 2013. 

 
c. Ta fram en analys av varför intäkterna från patientavgifterna minskar. 

 
3. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

 
Delårsbokslutet augusti 2013 godkänns. 

 
 

Reservation 
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) reserverar sig till förmån för sitt 
eget yrkande. 
 
----- 

Särskilda budgetberedningen 
 
Landstingets revisorer 

Ärendebeskrivning 
Revisionsverksamheten har i stort bedrivits i enlighet med revisionsplan för år 2013. 
Landstingets ekonomiska situation påverkar även omfattningen av revisions-
verksamhet. Omprioriteringar i revisionsplanen har varit nödvändiga. 
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För att öka kunskapen om landstingets olika verksamheter har revisionskontoret 
genomfört intervjuer med centrumcheferna. Intervjuerna har gett de förtroendevalda 
revisorerna värdefullt underlag för den risk- och väsentlighetsanalys som görs inför 
planeringen av nästa års granskningsinsatser. 
 
Det ekonomiska utfallet för 2013 visar överskott som härrör sig till den del av 
revisionsverksamheten som är under upphandling. För helår beräknas ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut augusti 2013 landstingsrevisionen 
 

Tjänstemannaförslag 
Särskilda budgetberedningen föreslår landstingsfullmäktige att godkänna delårsbokslut 
per augusti för landstingets revisorer.  

SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGENS BESLUT 

Landstingsfullmäktige föreslås godkänna Revisorernas delårsbokslut augusti 
2013. 

 

  
----- 
 

Särskilda budgetberedningen 
 
Patientnämnden 

Ärendebeskrivning 
Patientnämnden har haft 3 sammanträden till och med 31 augusti 2013. Kansliet har 
haft 309 ärenden registrerade av dessa är 265 avslutade (motsvarande period 2012 var 
antalet registrerade ärenden 370). Det har således skett en minskning av antalet ärenden 
sedan förra året. Frågor som varit ofta förekommande bland årets ärenden är frågor 
kring bristande patientansvar och vårdkedjor som inte fungerar. 
 
Ett överskott på 258 tkr redovisas efter augusti. För helår beräknas ett överkott med 300 
tkr. En av kansliets tre utredare kommer att vara tjänstledig och en rekrytering pågår.  

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut augusti 2013 för Patientnämnden 

Tjänstemannaförslag 
Särskilda budgetberedningen föreslår landstingsfullmäktige  
 
Delårsbokslut för Patientnämnden per augusti godkänns. 

SÄRSKILDA BUDGETBEREDNINGENS BESLUT 

Landstingsfullmäktige föreslås godkänna Patientnämndens delårsbokslut 
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augusti 2013. 
 
----- 

Yrkanden 
Harriet Jorderud (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. 
 
Harriet Jorderud (S) yrkar på följande ändring i delårsbokslutet: 
Resultatet 2013-08-31 ändras till -68,1 mkr, finansförvaltning ändras till 26,0 mkr och 
resultat 1 till 49,7 mkr. 
 
Harriet Jorderud yrkar vidare på följande tillägg: 
”Jag yrkar att landstingsfullmäktige godkänner landstingsstyrelsens beslut att ta fram en 
långsiktig plan för att uppnå god ekonomisk hushållning. 
 
Jag yrkar även att landstingsfullmäktige beslutar att helårsprognos för 2013 får visa på  
-38 mkr i resultat i stället för budgeterat 0.” 
 
Thomas Andersson (C) yrkar följande tillägg: 

1. ”Trots att landstingsstyrelsen har föreslagit och till viss del tagit en rad beslut för 
att komma i balans med ekonomin i landstinget visar delårsbokslutet på en 
mycket negativ prognos för helår 2013. Centerpartiet kräver att de fattade 
besluten om hård återhållsamhet inom landstinget ska fullföljas för att nå det 
budgeterade resultatet för året. 
 

2. Centerpartiet anser att det är viktigt att förvaltningen ser över hur periodise-
ringar och mätningar av olika resultat sammanställs så att styrelsen kan följa ut-
vecklingen över tid. Bland annat har vi frågor om hur vi ska kunna följa ut-
vecklingen inom arbetat tid och antal tjänster inom landstinget. 

 
3. Centerpartiet föreslår åter att landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samråd med 

våra anställda genomföra en 1 % effektivisering i all verksamhet. I det dagliga 
arbetet kan man hitta smått och stort som inte skapar ett värde i verksamheten 
och detta bör snabbt genomföras som effektiviseringar. 

 
4. Centerpartiet anser att det är viktigt att landstingets investeringar ryms inom den 

beslutade ramen. I delårsbokslutet visar man att det planeras för investeringar 
för 2013 på 140 miljoner kronor. Den beslutade ramen är 85 miljoner kronor.  

 
5. Centerpartiet kräver att landstinget gör en uppföljning av landstingets resultat i 

öppna jämförelser. Resultaten visar att Jämtlands läns landsting ligger långt efter 
många andra landsting på flera målområden.” 
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Susanné Wallner (M) yrkar följande ändring: 
”Vi godkänner ej delårsbokslut och hänvisar till tidigare föreslagna åtgärder från 
Moderaterna.” 
 
Kia Carlsson (FP) yrkar följande: 

1. Göra en total översyn av primärvårdens struktur i hela länet med avsikt att 
minska primärvårdens strukturella underskott, innebärande att antal HC 
reduceras till en eller  max två HC i Östersund och en HC i länets andra sju 
kommuner. Viss modifiering kan förekomma. 

 
2. Utreda om ett antal distriktssköterskemottagningar, förstärkta med tillfälliga 

mobila läkarresurser, kan etableras i länet som komplement till de kvarvarande 
HC. 

 
3. Genomlysa den totala administrationen för att hitta effektiviseringsvinster.  Om-

pröva behovet av vice landstingsdirektör och hela centrumorganisationen. 
 

4. Genomlysa den politiska budgeten för att spara 15-20% under 2013, vilket kan 
innebära nedläggning av en beredning, färre sammanträden och färre samman-
trädesdagar. I värsta scenariot minskat partistöd. Vidare skall antalet landstings-
råd under hösten minskas från nuvarande 5 till 2, ett för majoriteten och ett för 
oppositionen 

 
5. Föreslå fullmäktige att avgiftsbefrielse för barn och ungdomar snarast upphör. 

Men med klargörande att förälders högkostnadsskydd med automatik går in vid 
en viss nivå. 

 
6.  Höja sjukreseersättningen med egen bil till 18 kr per mil snarast möjligt för att 

få färre att åka taxi 
 

7. Snarast införa ”straffavgift” för uteblivna patientbesök. Men först garantera att 
man har ett enkelt system för avbokning och även en påminnelsefunktion om 
det planerade besöket. Straffavgiften bör ligga i paritet med en parkeringsbot. 

 
8. Göra en total översyn av sjukvårdens avgifter o taxor med sikte på en 20-30 % -

tig höjning. (En betydligt kraftigare höjning förespråkas vid intyg för körkort 
efter rattonykterhet).  

 
9. Kvalitetssäkra nuvarande ”stopp” för kurser o konferenser, för både förtroende-

valda och anställda. Säkerhetsventil, ”farfar/mor” blir landstingsstyrelsens ord-
förande kontra landstingsdirektör. 

 
10. Snabbinföra hälsoval, LOV, inom hörselvården, i första hand hörsel-

utprovningar samt även undersöka möjligheten att införa LOV inom hjälp-
medelsverksamheten. Pröva om man kan prioritera bort hörselutprovningar som 
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sjukvård eller höja nivån för när landstinget träder in och erbjuder hörapparat 
Det kan likställas med synprovsundersökning som inte räknas som sjukvård.  

 
11. Arbeta aktivt med uppmuntran av kompetensöverföring mellan yrkesgrupper, 

särskilt från läkare till sjuksköterskor.  Införskaffa kompetenta beslutstöd, typ 
SVR:s. 

 
12. Utreda förutsättningarna för att HC kan nås genom SVR som lämnar råd och 

kan boka besök, eller vidaresända samtalet till HC. Detta för att höja tillgänglig-
heten och avlasta HC som då får mer tid till fysisk patientkontakt. 

 
13. Bara göra sådana investeringar 2013 och 2014 som är nödvändiga, eller för-

billigar verksamheten. 
 

14. Avbolagisera Länstrafiken som ombildas till kommunal nämnd.  
 

15. Säkerställa att varken Norrtåg eller nuvarande Länstrafiken kan överskrida de 
kostnadsramar som givits av landstinget enligt de krav revisorerna framfört. 

 
16.  Förhindra egen personal att ”stafetta”. 

 
17. Avyttra Landstingsbostäder för att frigöra kapital 

 
18. Minska anslaget till Regionförbundet med 10 mkr redan 2013 

 
19. Minska anslaget till Jamtli med 3 mkr redan 2013. 

 
20. Öka patientgenomströmningen genom sjukvården med hjälp av bland annat 

jämförande studier av andra landsting typ den modell  av landstings-
benschmarkingsprogram som Ernst&Young bedriver och som redovisades vid 
styrelsen den 1 oktober. 

 
21. Samordna administrativa uppgifter med andra aktörer på sätt som idag sker 

mellan Östersunds och Krokoms kommuner. 
 

22. Konkurrensutsätta transportorganisation, städfunktion, vaktmästeri , 
matproduktion m.m. funktioner enligt det koncept områdeschef  Jonas 
Törngren redovisade för styrelsen den 1 oktober detta år 

 
23. Ej anslå ytterligare medel för politiska uppdrag, ex till den styrgrupp som skall 

”sköta jobbet” med en eventuell Region av länet. 
 

Thomas Andersson (C) yrkar avslag på Harriet Jorderuds yrkanden om att fullmäktige 
ska tillåta att landstinget ska få gå 38 miljoner kronor minus under 2013. 
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Hans Lundqvist (S) yrkar bifall till särskilda budgetberedningens förslag att godkänna 
delårsbokslut per augusti för landstingets revisorer och patientnämnden. 
 
Monalisa Norrman (V), Robert Uitto (S) och Bengt Bergqvist (S) yrkar bifall till 
styrelsens förslag och Harriet Jorderuds yrkanden. 
 
Harriet Jorderud yrkar avslag på Susanné Wallners, Thomas Anderssons och Kia 
Carlssons yrkande. 
----- 
Christer Siwertsson (M), Ulf Edström (C), Anna Hildebrand (MP), Monalisa Norrman 
(V), Bernt Söderman (C), Bengt Bergqvist (S), Lise Hjemgaard-Svensson (M), Robert 
Uitto (S), Sergio Diaz (V) och Susanné Wallner yttrar sig. 
 
Revisorernas ordförande Mona Nyberg redovisar revisorernas bedömning av Delårs-
bokslut per 2013-08-31. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds ändringsyrkande och finner det 
antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag om godkännande av 
delårsbokslut och Susanné Wallners yrkande och finner landstingsstyrelsens förslag 
antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds första tilläggsyrkande och finner 
det antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds andra tilläggsyrkande och finner 
det antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkanden och finner dem 
avslagna. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kia Carlssons yrkande och finner det avslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på särskilda budgetberedningens förslag att godkänna 
delårsbokslut per augusti för landstingets revisorer och patientnämnden och finner det 
antaget. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Delårsbokslutet augusti 2013 godkänns inklusive antagen ändring. 

 
2. Landstingsfullmäktige godkänner landstingsstyrelsens beslut att ta fram en lång-

siktig plan för att uppnå god ekonomisk hushållning. 
 

3. Landstingsfullmäktige beslutar att helårsprognos för 2013 får visa på -38 mkr i 
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resultat i stället för budgeterat 0. 
 

4. Delårsbokslut per augusti för landstingets revisorer och patientnämnden god-
känns. 

 
 

Reservation 
Susanné Wallner, Margareta Gladh, Gunnel Hennebo, Karin Ekblom, Gunnar Hjelm, 
Christer Siwertsson, Lars-Eric Bergman, Elisabeth Svensson, Anna-Karin Vernberg, 
Lise Hjemgaard-Svensson (samtliga M) reserverar sig till förmån för moderaternas 
yrkande, ”Att inte godkänna delårsbokslut med hänvisning till av (M) lagda förslag” och 
mot tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden lagda av majoriteten. 
 
Thomas Andersson, Marianne Larm-Svensson, Ingrid Kjelsson, Inger Jonsson, Ulf 
Edström, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, Bernt Söderman och Göte Norlander 
(samtliga C) reserverar sig till förmån för Centerpartiets yrkanden i Delårsbokslutet samt 
att fullmäktige ska godkänna att landstinget ska få gå 38 miljoner minus för 2013. 
 

§ 179 Allmänhetens frågestund 
Inga frågor från allmänheten har inkommit till dagens sammanträde. 
 

§ 180 Svar på medborgarförslag från Gusten 
Rolandsson och Kaj Sjö om att inrätta en obligatorisk 
nämnd/utskott för pensionärsfrågor (LS/696/2013) 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktige sammanträde 26-27 november. 
 

§ 181 Begäran om extra anslag för trafikbidrag 2013 
(LS/1217/2013) 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-09-17, § 75 Begäran om extra 
anslag för trafikbidrag 2013. 

Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen föreslår landstinget att justera budget 2013 på grund av de ökade 
kostnader som uppkommit i samband med upphandling av småfordonstrafiken i hela 
länet samt ökade kostnader för Norrtåg.  
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För 2013 är budgeten för Länstrafiken totalt underfinansierad med ca 4,7 mkr varav 
landstingets del uppgår till 2,3 mkr. För att finansiera de ökade kostnaderna 2013 före-
slås att 2,3 mkr överförs från landstingets anslag för Regionförbundet som 2013 är för 
högt beräknat. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen, § 50 
Länstrafikens begäran om extra anslag för trafikbidrag 

Tjänstemannaförslag 
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen 
 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
 
2,3 mkr av landstingets anslag för Regionförbundet 2013 överförs till Länstrafiken AB 
avseende ökade kostnader för småbilstrafiken efter upphandling och ökade kostnader 
för Norrtåg AB. 

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT 
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen 
 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
 
2,3 mkr av landstingets anslag för Regionförbundet 2013 överförs till Länstrafiken AB 
avseende ökade kostnader för småbilstrafiken efter upphandling och ökade kostnader 
för Norrtåg AB. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
 
2,3 mkr av landstingets anslag för Regionförbundet 2013 överförs till Länstrafiken AB 
avseende ökade kostnader för småbilstrafiken efter upphandling och ökade kostnader 
för Norrtåg AB. 
 

Jäv 
Thomas Hägg (S) och Thomas Andersson (C) förklarar sig jäviga och deltar inte i 
handläggning eller beslut. 
----- 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
2,3 mkr av landstingets anslag för Regionförbundet 2013 överförs till Länstrafiken AB 
avseende ökade kostnader för småbilstrafiken efter upphandling och ökade kostnader 
för Norrtåg AB. 
 

Jäv 
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Thomas Andersson (C) förklarar sig jävig och deltar inte i handläggning eller beslut. 
  
 

§ 182 Internkontroll inom Jämtlands läns landsting 
(LS/349/2013) 

Ärendebeskrivning 
Landstingsstyrelsens ansvar i arbetet med intern kontroll framgår av kommunallagen 6 
kap 7 §: ”Nämnderna skall vara och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när 
vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap 16 § har lämnats över till 
någon annan.”  
 
Av reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse framgår att styrelsen årligen, i en 
uppföljningsplan, ska ange de områden man under året särskilt vill följa upp för att se 
om den interna kontrollen är tillräcklig. Landstingsstyrelsen ska också på årlig basis ta 
fram en uppföljningsplan med verksamhetsområden som regelbundet ska ses över. 
Denna uppföljningsplan ska komplettera landstingsstyrelsens internkontrollplan och 
återfinns i samma dokument som internkontrollplanen.  
 
För att Jämtlands läns landsting ska kunna bedriva ett strukturerat arbete med intern 
kontroll har ett internkontrollreglemente, innehållande bland annat tillämpnings-
anvisningar och regler, för landstingsstyrelsen tagits fram av förvaltningen.  
 
Som ett sista steg i detta arbete har landstingsstyrelsens uppföljnings- och intern-
kontrollplan avseende verksamhetsåret 2014 arbetats fram.  

Beslutsunderlag 
Internkontrollreglemente för landstingsstyrelsen inkl. bilagor (LS/349/2013) 
Landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan för 2014 

Landstingsdirektörens förslag 
1. Landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan för 2014 antas. 
 
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

 
Internkontrollreglemente för landstingsstyrelsen antas. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

1. Landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan för 2014 antas. 
 
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
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Internkontrollreglemente för landstingsstyrelsen antas. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Internkontrollreglemente för landstingsstyrelsen antas. 
  
 

§ 183 Landstingsfullmäktiges frågestund 
Harriet Jorderud (S) besvarar frågor från Kia Carlsson (FP) om landstingets information 
på flera språk än svenska och engelska, Ingrid Kjelsson om trafikbeställning för 2014 
och från Karin Österberg om ungas psykiska ohälsa och tillgång till slutenvårdsplatser. 
 

§ 184 Översyn av den politiska organisationen efter 
2014 (LS/620/2012) 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska 
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 34 Översyn av den politiska 
organisationen efter 2014 (LS/620/2012). 

Ärendebeskrivning 
Landstingsfullmäktige beslutade den 17 april 2012, § 77, punkt 8 att tillsätta en särskild 
beredning för att se över den politiska organisationen inför kommande mandatperiod. 
Landstingsfullmäktige beslutade den 20 juni  2012, § 144 om direktiv för översynen. 
 
Beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 har diskuterat vad 
som kännetecknar en modern politisk organisation och vad landstingets politiska 
organisation ska åstadkomma, vad den ska göra och vad den ska kännetecknas av och 
haft detta som utgångspunkt för översynen.  Beredningens närmare övervägande fram-
går av pm politisk organisation mm efter 2014.  
 
Utifrån beredningens överväganden har beredningen tagit fram förslag till arbetsordning 
för Jämtlands läns landstingsfullmäktige, reglemente för Jämtlands läns landstings-
styrelse och  vårdvalsnämnd, arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Jämtlands 
läns landsting och regler för stöd till den politiska partierna inom Jämtlands läns 
landsting. 
 
Beredningen har också diskuterat Länets handikappråd, landstingets pensionärsråd och 
landstingets ungdomsråd.  Beredningen föreslår med hänsyn till att det idag är 
landstingsstyrelsen som har ansvaret för råden att landstingsstyrelsen får i uppdrag att 
göra en översyn av reglementena för råden. Översynen bör ta sikte på att tydliggöra 
syftet med råden och rådens uppgifter. Råden bör vara rådgivande. En översyn bör 
samtidigt göras av landstingets reglemente för brukarråd. 
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Beredningen bedömer att den sammanlagda ekonomiska effekten av förslagen ska 
rymmas inom den ramen för den politiska organisationen. 

Beslutsunderlag 
Politisk organisation mm efter 2014.  
Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2015 – 2018. 
Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2015 – 2018. 
Reglemente för Vårdvalsnämnd 2015 - 2018. 
Regler för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting. 
Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting. 
PM Centerpartiets förslag till politisk organisation för landstinget efter 2014. 
Organisationsskiss Centerpartiets förslag till politisk organisation för landstinget efter 
2014. 

Ordförandens förslag 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige 
 

1. Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2015 – 2018 antas. 
 

2. Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2015 – 2018 antas. 
 

3. Reglemente för Vårdvalsnämnd 2015 – 2018 antas. 
 

4. Regler för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting antas. 
 

5. Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting antas. 
 

6. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av reglementena för Länets 
handikappråd, landstingets pensionärsråd och landstingets ungdomsråd. Över-
synen bör ta sikte på att tydliggöra syftet med råden och rådens uppgifter. Råden 
bör vara rådgivande. 

 
Ärendet behandlas punkt för punkt. 
 
Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 

Yrkanden 
Mats El Kott (FP) yrkar:  
I arbetsordningen för landstingsfullmäktige läggs följande till  under avsnitt 9 fjärde 
stycket: ”Exempel: Om ett sammantärde infaller på tisdagen en vecka ska motionen vara 
inlämnad senast fredagen andra veckan före sammanträdet.” 
 
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) yrkar: 
Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2015 – 2018 antas med de 



Jämtlands läns landsting 
Landstingsfullmäktige 

Protokoll 41(76) 

2013-10-22--23  

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

 

 

ändringar som föranleds av Centerpartiets förslag till politisk organisation. 
 
Bengt Bergqvist (S) yrkar:  
I arbetsordningen för landstingsfullmäktige, avsnitt 6 tredje stycket första meningen och 
fjärde stycket tas orden ”i digital form” bort. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner det antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Bogna Wojtkiewicz Adolfsson 
yrkande och finner sitt förslag antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Mats El Kott yrkande och finner det antaget. 
 
Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse  

Yrkanden 
Bengt Bergqvist (S) yrkar: 
I reglementet för landstingsstyrelsen avsnitt 4.4 första och tredje styckena tas orden ”i 
digital form” bort. 
 
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) yrkar: 
Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2015 – 2018 antas med de ändringar 
som föranleds av Centerpartiets förslag till politisk organisation. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner det antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Bogna Wojtkiewicz Adolfsson 
yrkande och finner sitt förslag antaget. 
 
Reglemente för vårdvalsnämnd 

Yrkanden 
Mats El Kott (FP) yrkar:  
Vårdvalsnämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Bengt Bergqvist (S) yrkar: 
I reglementet för vårdvalsnämnd, avsnitt 4.4 första och tredje styckena tas orden ”i 
digital form” bort. 
 
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) yrkar: 
Reglemente för vårdvalsnämnd 2015 – 2018 ska avse reglemente för hälso- och sjuk-
vårdsnämnd med 13 ledamöter och 13 ersättare. Reglemente för hälso- och sjukvårds-
nämnd antas med de ändringar som föranleds av Centerpartiets förslag till politisk 
organisation. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Mats El Kotts yrkande och finner det avslaget. 

Omröstning  
Omröstning begärs.  

Propositionsordning  
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ”Ja”.  
Den som bifaller Mats El Kotts yrkande röstar ”Nej”. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster, 2 nej-röster, 1 avstår och 1 frånvarande antas ordförandens förslag (se 
bifogat omröstningsprotokoll). 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner det antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Bogna Wojtkiewicz Adolfsson 
yrkande och finner sitt förslag antaget. 
 
Regler för stöd till de politiska partierna 

Proposition 
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) yrkar: 
Regler för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting antas med de 
ändringar som föranleds av Centerpartiets förslag till politisk organisation. 
 
Mats El Kott (FP) yrkar:  
I reglerna för stöd till de politiska partierna, avsnitt 6 första meningen läggs orden 
”ordinarie och” till mellan orden till och ersättare. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Bogna Wojtkiewicz Adolfsson 
yrkande och finner sitt förslag antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Mats El Kotts yrkande och finner det antaget. 
 
Arvodesregler för förtroendevalda 

Yrkanden 
Mats El Kott (FP) yrkar:  

1. I arvodesregler för förtroendevalda, avsnitt 2.2 tredje stycket läggs orden ”inom 
mandatperioden” till i slutet på meningen. 

2. Tredje stycket i avsnitt 1 i arvodesregler för förtroendevalda tas bort. 
 
Christer Siwertsson (M) yrkar: 
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Tredje stycket i avsnitt 1 i arvodesregler för förtroendevalda ersätts med följande text:  
”Vid justering upp eller ner av arvoden ska detta beslutas av fullmäktige. Justeringen ska 
ske i krontal.” 
 
Bengt Bergqvist (S) yrkar avslag på Mats El Kotts och Christer Siwertssons yrkanden 
och bifall till ordförandens förslag. 
 
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) yrkar: 
Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting antas med de 
ändringar som föranleds av Centerpartiets förslag till politisk organisation. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Mats El Kotts andra yrkande och finner det avslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons yrkande och finner det avslaget. 

Omröstning  
Omröstning begärs.  

Propositionsordning  
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ”Ja”.  
Den som bifaller Christer Siwertssons yrkande röstar ”Nej”. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster, 2 nej-röster, avstår 1 och 1 frånvarande antas ordförandens förslag (se 
bifogat omröstningsprotokoll). 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Bogna Wojtkiewicz Adolfsson 
yrkande och finner sitt förslag antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Mats El Kotts första yrkande och finner det 
avslaget. 
 
Uppdrag till landstingsstyrelsen  

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget. 
BEREDNINGENS BESLUT 

1.  
1.1 I arbetsordningen för landstingsfullmäktige, avsnitt 6 tredje stycket 

första meningen och fjärde stycket tas orden ”i digital form” bort.  
 

1.2 I arbetsordningen för landstingsfullmäktige läggs följande till  under 
avsnitt 9 fjärde stycket: ”Exempel: Om ett sammanträde infaller på 
tisdagen en vecka ska motionen vara inlämnad senast fredagen andra 
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veckan före sammanträdet.” 
 

1.3 I reglementet för landstingsstyrelsen, avsnitt 4.4 första och tredje 
styckena tas orden ”i digital form” bort. 

 
1.4 I reglementet för vårdvalsnämnd, avsnitt 4.4 första och tredje styckena 

tas orden  ”i digital form” bort.  
 

1.5 I reglerna för stöd till de politiska partierna, avsnitt 6 första meningen 
läggs orden ”ordinarie och” till mellan orden till och ersättare. 

 
2. Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 

2014 föreslår landstingsfullmäktige 
 

2.1. Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2015 – 2018 antas. 
 

2.2. Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2015 – 2018 antas. 
 

2.3. Reglemente för Vårdvalsnämnd 2015 – 2018 antas. 
 

2.4. Regler för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting 
antas. 

 
2.5. Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting antas. 

 
2.6. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av reglementena för 

Länets handikappråd, landstingets pensionärsråd och landstingets ung-
domsråd. Översynen bör ta sikte på att tydliggöra syftet med råden och 
rådens uppgifter. Råden bör vara rådgivande. 

 

Reservation 
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson reserverar sig mot besluten i punkterna 2.1 – 2.5 till 
förmån för sina egna yrkanden. 
 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 

Yrkanden 
Thomas Andersson och Berit Johansson(båda C) yrkar följande: 
”Landstinget har haft en särskild beredning som arbetat fram förslag till ny politisk 
organisation. I detta arbete finns tre förslag. Bland annat har Centerpartiet ett eget för-
slag. Nu har regeringen kommit med signaler att Jämtlands län ska få bilda region-
kommun från 2015. Detta påverkar den fortsatta processen och vi vill därför att för-
slagen till ny politisk organisation får gå till en remissrunda och det kan skötas av den 
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arbetsgrupp som inrättas för att förbereda regionbildningen. I denna grupp finns både 
representanter för landstinget och kommunerna. 
 
Vi yrkar att: 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att överlämna frågan om politisk 
organisation till arbetsgruppen för regionbildning innan landstingsfullmäktige tar slutlig 
ställning till hela förslaget.” 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 15.50. 
Sammanträdet återupptas 16.00. 

Yrkanden 
Ann-Marie Johansson (S) yrkar avslag på Thomas Anderssons yrkande. 
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till Thomas Anderssons yrkande. 

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

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 
 
 

Reservation 
Anna Hildebrand (MP), Thomas Andersson, Berit Johansson (båda C) och Susanné 
Wallner (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Thomas Anderssons yrkande. 
 
----- 
Anna Gundersson (S) redovisar beredningens förslag. 
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) redovisar Centerpartiets förslag till ny organisation. 
Owen Laws (MP) redovisar Miljöpartiets förslag till ny organisation. 

Yrkanden 
Anna Gundersson (S), Mats El Kott (FP) och Kia Carlsson (FP) yrkar bifall till 
beredningens förslag. 
 
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till politisk 
organisation. 
 
Owen Laws (MP) yrkar i första hand på återremiss av ärendet till styrelsen för samråd 
med styrgruppen för regionbildning och i andra hand, om återremiss faller, på bifall till 
Miljöpartiets förslag till politisk organisation, med de ändringar till arbetsordning mm. 
som följd. 
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Thomas Andersson (C) yrkar ”att ärendet återremitteras till landstingsstyrelsen för att 
genomföra samråd med arbetsgruppen för regionbildning innan landstingsfullmäktige 
tar slutlig ställning till hela förslaget. Detta med anledning av regeringens besked om att 
Jämtlands län kommer att få bilda regionkommun 2015.” 
 
Bengt Bergqvist (S) yrkar på följande ändring i Regler för stöd till de politiska partierna, 
sid 4-5 under rubrik 3 Mandatbundet stöd: 
Första meningen byts till: ”För varje mandat i landstingsfullmäktige utgår årligt ett 
mandatbundet partistöd.” Andra meningen står kvar. 
----- 
Anna Hildebrand (MP), Karin Österberg (MP), Robert Uitto (S), Gunnar Hjelm (M), 
Monalisa Norrman (V), Mats El Kott (FP), Kia Carlsson (FP) yttrar sig. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande om återremiss och 
om ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs. 

Propositionsordning 
Den som bifaller att ärendet ska behandlas idag röstar ”Ja”. 
Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar ”Nej”. 

Omröstningsresultat 
Med 40 ja-röster, 12 nej-röster och 3 frånvarande avslås yrkandet om återremiss och 
finner att ärendet ska behandlas idag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvist ändringsyrkande och finner det 
antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Bogna Wojtkiewicz 
Adolfssons och Owen Laws yrkanden och finner beredningens förslag antaget. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2015 – 2018 antas. 

 
2. Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2015 – 2018 antas. 

 
3. Reglemente för Vårdvalsnämnd 2015 – 2018 antas. 

 
4. Regler för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting 

inklusive antagen ändring antas. 
 

5. Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting antas. 
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6. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av reglementena för 
Länets handikappråd, landstingets pensionärsråd och landstingets ung-
domsråd. Översynen bör ta sikte på att tydliggöra syftet med råden och 
rådens uppgifter. Råden bör vara rådgivande. 

 
 

Reservation 
1) Thomas Andersson, Marianne Larm-Svensson, Ingrid Kjelsson, Inger Jonsson, Ulf 

Edström, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, Bernt Söderman och Göte Norlander 
(samtliga C) lämnar följande skriftliga reservation: 

 
”Centerpartiet reserverar oss i två punkter: 

1. att frågan ej återremitterades till styrelsen 
2. till förmån för Centerpartiets förslag till politisk organisation.” 

 
 
2) Karin Österberg, Anna Hildebrand, Owen Laws och Bodil Sihm (samtliga MP) 

lämnar följande skriftliga reservation: 
 
” Miljöpartiet reserverar sig till förmån i första hand för återremiss, i andra hand till 
förmån för Miljöpartiets förslag till politisk organisation. Förslaget borde ha åter-
remitterats för att ge styrgruppen för regionbildning möjlighet att skapa en optimal 
politisk organisation för en regionkommun och för att ge länets kommuner möjlighet 
att påverka. Det beslutade förslaget för politisk organisation har ett starkt partifokus 
och försvagar styrning och demokrati.” 
  
 

§ 185 Översyn av riktlinjer för användning av 
förtroendevaldas datorer (LS/1146/2013) 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska 
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 39 Översyn av riktlinjer för användning av 
förtroendevaldas datorer (LS/1146/2013). 

Ärendebeskrivning 
Landstingsfullmäktige gav 2012-06-19-20, § 119, 3. den särskilda beredningen för över-
syn av den politiska organisationen efter 2014 i uppdrag att se över Riktlinjer för 
användning av förtroendevaldas datorer utifrån förändrade möjligheter och arbetssätt i 
landstingets IT-stöd. 
 
Beredningen tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram de krav som förtroendevalda kan ha 
på arbetsredskap. Gruppen har inte hunnit fullfölja arbetet. Med hänsyn till att 
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beredningen upphör i och med att den lämnar förslag till politisk organisation efter 2014 
bör ärendet bör omfördelas till fullmäktiges presidium. 

Tjänstemannaförslag 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige 
 
Uppdrag att se över Riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer utifrån för-
ändrade möjligheter och arbetssätt i landstingets IT-stöd överlämnas till fullmäktiges 
presidium för beredning. 
 
BEREDNINGENS BESLUT 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige 
 
Uppdrag att se över Riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer utifrån för-
ändrade möjligheter och arbetssätt i landstingets IT-stöd överlämnas till fullmäktiges 
presidium för beredning. 
 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 
 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Uppdrag att se över Riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer utifrån för-
ändrade möjligheter och arbetssätt i landstingets IT-stöd överlämnas till fullmäktiges 
presidium för beredning.  
 

§ 186 Svar på motion från Anna Hildebrand, Owen 
Laws, Karin Österberg och Katrin Wissing (samtliga 
MP) om ny politisk organisation för bättre styrning och 
beslut (LS/870/2012) 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av politiska 
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 35 Motion från Anna Hildebrand, Owen 
Laws och Karin Österberg (samtliga MP) om ny politisk organisation för bättre 
styrning och beslut (LS/870/2012). 

Ärendebeskrivning 
Anna Hildebrand, Owen Laws och Karin Österberg (samtliga MP) har i en motion före-
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slagit att  landstinget förbättrar verksamhetsstyrningen genom en ny politisk 
organisation bestående av verksamhetsanknutna nämnder med budget- och verksam-
hetsansvar. Som motivering till förslaget har de anfört att det i dag känns alltmer otill-
fredsställande att så få politiker i landstingets politiska organisation har direkt an-
knytning till verksamheterna, samtidigt som landstingsstyrelsen allt oftare kritiseras för 
bristande verksamhetsstyrning. Landstingets verksamhet är omfattande och 
komplicerad. Det är inte rimligt att styrelsens 13 ledamöter är de enda med verksam-
hetsansvar, det är slöseri med den kunskap och förmåga som fullmäktiges övriga leda-
möter besitter. Dagens organisation är otidsenlig. 
 
Beredningen har i sin översyn av den politiska organisationen tittat på flera alternativ till 
organisation. Det som varit viktigast är att organisationen skapar förutsättningar för ett 
helhetsgrepp över verksamheten. Landstingets nuvarande verksamhet består till största 
delen av hälso- och sjukvårdsverksamhet. Landstinget finansierar regional utveckling, 
kultur och kollektivtrafik men utför inte den verksamheten själv. Motionärernas förslag 
förutsätter att verksamheten delas upp efter nämndorganisationen. Hälso- och sjuk-
vårdsverksamheten behöver hållas ihop och samarbetet mellan enheterna och områdena 
behöver förbättras. Nya förvaltningsgränser motverkar detta. Beredningen har i sitt för-
slag stannat för en organisation som kan hantera en sammanhållen ledning, styrning och 
uppföljning av verksamheten. Motionen bör därför avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion från Anna Hildebrand, Owen Laws och Karin Österberg (samtliga MP) om ny 
politisk organisation för bättre styrning och beslut 

Tjänstemannaförslag 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige 
 
Motionen avslås. 
 
BEREDNINGENS BESLUT 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige 
 
Motionen avslås. 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 

Yrkande 
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Anna Hildebrands 
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget. 
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 
 
 

Reservation 
Anna Hildebrand (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
----- 

Yrkanden 
Owen Laws (MP) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Owen Laws yrkande och 
finner beredningens förslag antaget. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Motionen avslås. 
 
 

Reservation 
Owen Laws, Anna Hildebrand, Karin Österberg och Bodil Sihm (samtliga MP) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen. 
 

§ 187 Svar på motion från Alliansen Thomas Andersson 
(C) Christer Siwertsson (M) Finn Cromberger (FP) om 
översyn av antal ledamöter i landstingsfullmäktige 
(LS/952/2012) 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska 
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 36 Motion från Alliansen Thomas 
Andersson (C) Christer Siwertsson (M) Finn Cromberger (FP) om översyn av 
antal ledamöter i landstingsfullmäktige (LS/952/2012). 

Ärendebeskrivning 
Thomas Andersson (C) Christer Siwertsson (M) Finn Cromberger (FP) har i en motion 
yrkat allt landstingsfullmäktiges presidium får i uppdrag att utreda och komma med för-
slag på hur många ledamöter och ersättare landstingsfullmäktige ska ha nästa mandat-
period. Uppdraget ska redovisas för fullmäktige så snart som möjligt så att partierna vet 
förutsättningarna för kommande mandatperiod. Motionärerna motiverar sitt yrkande 
med att befolkningen i Jämtlands län har minskat under många år och landstingets 
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arbetsuppgifter har förändrats. 
 
Landstingsfullmäktige fördelade, i beslut 2012-06-18-19 §119 p 5, motionen till den 
särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014. 
Beredningen har diskuterat antalet ledamöter i landstingsfullmäktige och beredningen 
föreslår i sitt förslag till politisk organisation efter 2014 att antalet ledamöter och er-
sättare i fullmäktige ska vara oförändrat. Motionen bör därmed anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Alliansen Thomas Andersson (C) Christer Siwertsson (M) Finn 
Cromberger (FP) om översyn av antal ledamöter i landstingsfullmäktige 

Tjänstemannaförslag 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige 
 
Motionen anses besvarad. 
BEREDNINGENS BESLUT 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige 
 
Motionen anses besvarad. 
 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Motionen anses besvarad. 
 

§ 188 Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om 
översyn av reglerna för politikerpensioner i landstinget 
och Regionförbundet (LS/1419/2012) 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska 
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 37 Motion från Finn Cromberger (FP) om 
översyn av reglerna för politikerpensioner i landstinget och Regionförbundet 
(LS/1419/2012). 

Ärendebeskrivning 
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Finn Cromberger (FP) har i en motion föreslagit att landstinget och Regionförbundet 
gör en grundlig översyn av regelsystemet med politikerpensioner. Nuvarande regler 
kanske inte ska behållas utan någon annat form av omställningslösning ska införas. Som 
motivering till förslaget har han anfört att dagens regler är inte tidsenliga och landstinget 
och Regionförbundet bör ”vara med i tiden” och bli en modern organisation som 
bejakar arbetslinjen. 
 
Beredningen instämmer i att en översyn bör göras av bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevald. Nuvarande regler bygger på den modell som 
landstingsförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) tagit fram. SKL 
ser för närvarande över modellen, men är ännu inte klar med arbetet. I avvaktan på 
resultatet av SKLs arbete bör landstinget inte göra någon förändring i sina 
bestämmelser. Med hänsyn till att beredningen upphör i och med att den lämnar förslag 
till politisk organisation efter 2014 bör ärendet bör omfördelas till fullmäktiges 
presidium.   

Beslutsunderlag 
Motion från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i 
landstinget och Regionförbundet 

Tjänstemannaförslag 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige 
 
Motionen från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i 
landstinget och Regionförbundet överlämnas till fullmäktiges presidium för beredning. 
 
 
BEREDNINGENS BESLUT 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige 
 
Motionen från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i 
landstinget och Regionförbundet överlämnas till fullmäktiges presidium för beredning. 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 

 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Motionen från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i 
landstinget och Regionförbundet överlämnas till fullmäktiges presidium för beredning. 
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§ 189 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om 
frysande av politikerarvoden (LS/1801/2012) 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska 
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 38 Motion från Christer Siwertsson (M) 
om frysande av politikerarvoden (LS/1801/2012). 

Ärendebeskrivning 
Christer Siwertsson (M) har i en motion föreslagit att den särskilda beredningen för 
översyn av den politiska organisationen efter 2014 får i uppdrag att utreda ett framtida 
arvodessystem som inte är kopplat till den allmänna löneutvecklingen i landstinget och 
under tiden som ett nytt förslag arbetas fram fryses arvodena på dagens nivå. Förslaget 
motiveras med att i ett läge när hårda besparingskrav ställs på verksamheten måste alla 
vara med och dra sitt strå till stacken för att förhindra att kostnaderna för politikernas 
arvoden årligen spär på landstingets kostnader, utan att allmänheten har full insyn i 
denna speciella kostnadsökning. 
 
Beredningen har övervägt olika sätt för att reglera förändringar i arvodet till förtroende-
valda. Beredningen har dock funnit att övervägande skäl talar för att arvodena ska för-
ändras om förändringar sker i löne- eller kostnadsutvecklingen i samhället. Oavsett vilka 
faktorer man väljer för förändringar finns det för- och nackdelar. Beredningen har 
funnit att den koppling som idag finns till löneutvecklingen i landstinget är bra då den 
har en nära koppling till vad som händer i landstinget. Med hänsyn till detta finns det 
heller inget skäl att frysa arvodena i avvaktan på ett nytt arvodessystem. Motionen bör 
därför avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion från Christer Siwertsson (M) om frysande av politikerarvoden 

Tjänstemannaförslag 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige 
 
Motionen avslås. 

Yrkanden 
Christer Siwertsson (M) yrkar: 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige  
 
Motionen bifalls. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Christer Siwertssons 
yrkande och finner tjänstemannaförslaget antaget. 
 
BEREDNINGENS BESLUT 
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 före-
slår landstingsfullmäktige 
 
Motionen avslås. 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 

Yrkande 
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen. 
Bengt Bergqvist (S) yrkar bifall till landstingsdirektörens förslag. 

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

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 
 
 

Reservation 
Christer Siwertsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

----- 

Yrkanden 
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen. 

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

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Motionen avslås. 
 

§ 190 Svar på motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), 
om att landstinget avvecklar Ungdomsrådet och 
Ungdomstinget, och motsvarande resurser överförs till 
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Regionförbundet Jämtlands län (LS/815/2011) 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag från Beredningen för demokrati och folkhälsa 2013-06-10, § 26 
Motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), om att landstinget avvecklar 
Ungdomsrådet och Ungdomstinget, och motsvarande resurser överförs till 
Regionförbundet Jämtlands län  (LS/815/2011). 

Ärendebeskrivning 
Beredningen för demokrati och folkhälsa har av fullmäktige 2011-06-14-15 fått i upp-
drag att ta fram förslag till svar på motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), ”Ge 
ungdomar reell makt och reellt inflytande”. Motionären yrkar att landstinget avvecklar 
Ungdomsrådet och Ungdomstinget och att motsvarande resurser överförs till Region-
förbundet Jämtlands län (LS/ 815/2011).  
 
Anna Hildebrand m.fl.(MP) har till Regionförbundet Jämtlands län inkommit med en 
motion, ” Ge ungdomar reell makt och reellt inflytande”. Motionären yrkar bland annat 
att  överförda medel från landstingets Ungdomsting och Ungdomsråd till Region-
förbundet Jämtlands län ska användas för att utveckla en struktur för ungdoms-
demokrati. 
 
Regionförbundet i Jämtlands län har gjort en ungdomsutredning som belyser 
ungdomars situation i länet vad avser utbildning, arbete, fritid och samhällsinflytande. 
Den ger också en bild av ungdomars drivkrafter och hur regionen kan svara mot dessa 
och bli attraktiv i ungdomarnas ögon. Utifrån utredningen ska en strategi, som beräknas 
vara klar 2013-12, utformas med förslag på åtgärder och aktiviteter. Motionen åter-
remitterades 2012-04-17-18 av landstingsfullmäktige till beredningen för demokrati och 
folkhälsa i avvaktan på ovanstående utredning. 
 
Jämtlands läns landsting beslutade vid fullmäktige 2013-04-16- -17 ansöka om att från 
och med 2015-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret, bilda region i Jämtlands 
län. Regering och riksdag väntas besluta i frågan under 2014. 
 
Landstingets Ungdomsråd diskuterade motionen vid sina sammanträden 2011-09-15 
och 2013-05-16. Representant från Ungdomsrådet deltog vid beredningssammanträdet 
2011-11-24 då ärendet diskuterades 
 
Att i dagsläget avveckla landstingets ungdomsråd och ungdomsting och överföra mot-
svarande resurser till Regionförbundet Jämtlands län anses inte aktuellt.  

 

Beslutsunderlag 
- Motion från Anna Hildebrand m.fl. (MP), om att landstinget avvecklar Ungdomsrådet 
och Ungdomstinget, och motsvarande resurser överförs till Regionförbundet Jämtlands 
län  (LS/815/2011). 
- Protokollsutdrag landstingets Ungdomsråd 2011-09-15 § 38. 



Jämtlands läns landsting 
Landstingsfullmäktige 

Protokoll 56(76) 

2013-10-22--23  

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

 

 

- Protokollsutdrag landstingets Ungdomsråd 2013-05-16 § 46. 

Förslag till beslut 
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Lanstingstinget ska verka för ungas möjlighet till inflytande i länet i nära samarbete 

med länets kommuner. 

Yrkande 
Karin Österberg (MP) yrkar: 
 
1. Avslag till motionen  mot bakgrund av kommande förändringar av den politiska 

organisationen. 
 
2. Motionens intentioner om ökat ungdomsinflytande är viktiga och bör utvecklas. 

Tills att organisationsförändringen är klar vill beredning för demokrati och folkhälsa 
att ungdomsrådet ska få samma inflytande i landstingets beslutsprocesser som 
pensionärsråd och handikappråd. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Karin Österbergs (MP) yrkande och finner det 
antaget.  

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa 
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsfullmäktige 
 
1. Motionen avslås mot bakgrund av kommande förändringar av den politiska 

organisationen. 
 
2. Motionens intentioner om ökat ungdomsinflytande är viktiga och bör utvecklas. 

Tills att organisationsförändringen är klar vill beredning för demokrati och folkhälsa 
att ungdomsrådet ska få samma inflytande i landstingets beslutsprocesser som 
pensionärsråd och handikappråd. 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 
 

Yrkanden 
Karin Österberg (MP) yrkar på följande ändring i punkt 2: 
”Motionens intentioner om ökat ungdomsinflytande är viktiga och ska utvecklas. Fram 
till att regionbildning är klar ska arbetssätt utvecklas så att ungdomsrådet får större 
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inflytande i landstingets beslutsprocesser.” 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Karin Österbergs ändringsyrkande och finner det 
antaget. 
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag inklusive antagen ändring och 
finner det antaget. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen avslås mot bakgrund av kommande förändringar av den politiska 

organisationen. 
 

2. Motionens intentioner om ökat ungdomsinflytande är viktiga och ska utvecklas. 
Fram till att regionbildning är klar ska arbetssätt utvecklas så att ungdomsrådet får 
större inflytande i landstingets beslutsprocesser. 

§ 191 Ungdomstinget 2014 (LS/1323/2013) 

Ärendebeskrivning 
Jämtlands läns landsting har sedan 2001 arrangerat ett ungdomsting. Ungdomstinget 
vänder sig till gymnasieungdomar i hela länet. Ungdomstinget är ett samarbete mellan 
landstinget och länets gymnasieskolor. Varje gymnasieskola väljer ett antal personer som 
ska representera dem i ungdomstinget. Antalet platser fördelas utifrån varje gymnasie-
skolas elevantal. 
 
Vid 2013 års ungdomsting deltog cirka 50 ungdomar från 12 av länets gymnasieskolor. 
Deltagarna fick under dessa två dagar lära sig mer om demokrati, tycka till om aktuella 
samhällsfrågor och träffa politiker. 
 
I april 2013 presenterade ansvarig handläggare tre olika förslag till fortsättning för 
Ungdomstinget under 2014 för fullmäktiges presidium. Presidiet fördelade ärendet till 
Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014. 
Beredningen föreslår att ungdomstinget är vilande under 2014 och att fullmäktiges 
presidium får i uppdrag att ta fram ett utredningsuppdrag med syftet att tydliggöra om 
och hur landstinget ska bidra med demokratiutbildning för länets ungdomar. Ut-
redningen ska ske i samverkan med kommunerna i länet. Uppdraget ska ske i samråd 
med ungdomsrådet och finansieras inom ramen för ungdomstingets budget. 
 
Ungdomsrådets diskuterade frågan vid sitt sammanträde 2013-09-25 och vill ge följande 
synpunkter till fullmäktiges presidium: 
 
”Sammanfattning av inkomna synpunkter: 

1. Det är mycket tråkigt ifall ungdomstinget 2014 inte blir av. Tinget har varit 
viktigt dels ur rekryteringshänseende och dels för att ”offentliggöra” ungdomars 
inflytande. Ungdomar har känt sig sedda av politikerna under tinget och upplevt 
det som värdefullt att få tid att umgås med dessa. Ett inställt ting visar att 
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ungdomar inte är värda något och att frågor som rör ungdomarna inte är viktiga 
att belysa. Ungdomsrådet vill ha ungdomstinget kvar 2014. 
 

2. Ungdomstinget har varit värdefullt som rekryteringsbas. De flesta ungdomar har 
kommit i kontakt med ungdomsrådet genom just tinget och om det inte blir ett 
ting 2014 måste rådet bli bättre på att besöka skolor och informera om rådets 
verksamhet. Kanske borde ungdomsrådet lägga mer tid på att genomföra 
aktivitetsdagar eller liknande på skolor, t.ex. en demokratidag eller en temadag 
om landstinget. ” 

 
Samordningskansliet bedömer att det blir svårt att hinna arrangera ett Ungdomsting 
2014 med den korta tid som är kvar. Trots ungdomsrådets synpunkter förordas 
beredningens förslag då ett utredningsuppdrag ger en fördjupad möjlighet att se över 
formerna för ungdomarnas inflytande och demokratiutbildning tillsammans med 
kommunerna.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 
2014, 2013-06-10, § 28 Ungdomsting 
Protokollsutdrag Ungdomsrådet 2013-09-25, § 63 Diskussion om ungdomsrådet/tinget 

Tjänstemannaförslag 
Fullmäktiges presidium tillstyrker beredningens förslag. 
 
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige 
 

1. Ungdomstinget är vilande under 2014. 
 

2. Fullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram ett utredningsuppdrag med 
syftet att tydliggöra om och hur landstinget ska bidra med demokratiutbildning 
för länets ungdomar. Utredningen ska ske i samverkan med kommunerna i länet. 
Uppdraget ska ske i samråd med ungdomsrådet och finansieras inom ramen för 
Ungdomstingets budget. 

FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT 
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige 
 

1. Ungdomstinget är vilande under 2014. 
 

2. Fullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram ett utredningsuppdrag med 
syftet att tydliggöra om och hur landstinget ska bidra med demokratiutbildning 
för länets ungdomar. Utredningen ska ske i samverkan med kommunerna i 
länet. Uppdraget ska ske i samråd med ungdomsrådet och finansieras inom 
ramen för Ungdomstingets budget. 

----- 
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Yrkanden 
Lena Bäckelin (S) yrkar avslag på fullmäktiges presidiums förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag och Lena Bäckelins 
yrkande och finner Lena Bäckelins yrkande antaget. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Fullmäktiges presidiums förslag avslås. 
 

§ 192 Svar på motion från Lise Hjemgaard-Svensson 
(M) om tidsbokning till mottagningar vid hemsida på 
internet (LS/181/2013) 

Ärendebeskrivning 
Lise Hjemgaard-Svensson föreslår i sin motion att Jämtlands läns landsting bör införa 
tidbokning till sina mottagningar via sin hemsida samt att via telefonbokning införa 
system för möjlighet att bli erbjuden fler än en tid för uppringning. 
 
Den nationella eHälso-tjänsten Mina vårdkontakter (MVK) innehåller en tidboknings-
tjänst, som gör det möjligt för patienter att själva boka, omboka och avboka tider inom 
vården. En förutsättning för tidbokningstjänsten är en integration till boknings-
funktionen i aktuella vårdsystem. Landstingets nuvarande vårdsystem VAS saknar idag 
ett gränssnitt för integration till tidbokningstjänsten.  
 
Landstingsstyrelsen fastställde vid mötet 2013-05-28—29 Handlingsplan för Ehälsa. I 
planen anges att 2015 skall samtliga mottagningar vara anslutna till tidbokningstjänsten 
samt att 40% av alla besök till hälso- och sjukvården bokas via MVK. Landstinget har 
under 2013 upphandlat vårdsystemet Cambio Cosmic, som har ett gränssnitt för 
integration till tidbokningstjänsten. Införandet av Cambio Cosmic kommer att starta 
under 2014 och parallellt med detta införs även tidbokning via landstingets hemsida. 
 
Telia är landstingets leverantör av telefoni inom avtalet JamtNät IV.  SMS, chat och e-
post för olika kundcenterlösningar, är enligt Telia möjligt att realisera i landstingets 
tekniska lösningar Trio och CallGuide. Att önska tid för uppringning är också möjligt i 
CallGuide.  Funktionerna har en tillkommande månadskostnad och det kräver arbete 
med konfiguration/ installation och har eventuellt påverkan på angränsande system 
såsom vårdsystem och webbplats. Omfattning och kostnader för utveckling av tillkom-
mande funktioner, kräver ytterligare utredning. Verksamheten behöver även utveckla 
rutiner och arbetsorganisation för att hantera tillkommande kanaler. 
 
Ett införande av tidbokning via internet bör minska behovet av kontakter med vården 
via telefon. En utredning av eventuellt behov av utveckling av nya telefonilösningar, bör 
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därför avvaktas till efter införandet av tidbokningstjänsten vid landstingets 
mottagningar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M) om tidsbokning till mottagningar via hem-
sida på Internet (LS/181/2013) 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
 
Motionen anses besvarad. 

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
 
Motionen anses besvarad. 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Motionen anses besvarad. 
 
 

§ 193 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om 
omorganisation av landstingets Folkhälsocentrum 
(LS/231/2013) 

Ärendebeskrivning 
Christer Siwertsson (M) har lämnat en motion till landstingsfullmäktige om 
omorganisation av landstingets Folkhälsocentrum. Motionären föreslår att: 

x möjligheten till nedläggning av Folkhälsocentrum utreds,   
x arbetet inom områdena kost, motion, tobak och alkohol/droger läggs ut på en 

eller flera hälsocentraler, med uppgift att för hela länets räkning bedriva aktuellt 
folkhälsoarbete, 

x den ekonomiska besparingen av detta tillförs kapiteringen inom hälsovalet. 
 
Bakgrund 
Den historiska beskrivning som motionären ger av Folkhälsocentrum behöver 
kompletteras och i vissa delar korrigeras. 
 
Folkhälsocentrum placerades 2009/2010 organisatoriskt som en strategisk och lands-
tingsövergripande resurs från Primärvården till landstingsdirektörens staber. Detta 
skedde dels som en konsekvens av hälsovalets införande i Jämtlands läns landsting, men 
var också ett led i att förstärka det strategiska landstingövergripande folkhälsoarbetet. 
Beslutet föregicks av en diskussion om enheten skulle finnas i hälsovalet som ett 
tilläggsuppdrag eller om uppdraget skulle ses som en mer strategisk landstings-
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övergripande resurs och valet blev alltså det senare. Folkhälsocentrum kan inte 
betecknas som en administrativ enhet, utan mer som ett operativt kompetensstöd till 
landstingets sjukvårdsverksamheter, kommuner och andra aktörer.  
 
De ekonomiska medel som enligt motionären ”plockades bort” från länets hälso-
centraler, skedde i enlighet med politiska beslut om att förstärka primärvårdens folk-
hälsoarbete. Medlen togs från kapiteringen till prestationsbaserade ersättningar. Då 
resultatet blev att antalet registreringar av prestationer var ytterst begränsade, beslutades 
senare att merparten, 4,4 miljoner kronor, skulle föras tillbaka till kapiteringen och en 
mindre andel, 1,1 miljoner kronor, skulle avsättas för utvecklingsarbeten av folkhälso-
insatser i primärvården. 
 
Varför behöver landstinget ett folkhälsocentrum? 
Det korta svaret är: Det behövs ett centrum med samlad kompetens för metod-
utveckling och kunskapsspridning. Folkhälsocentrum fyller idag den funktionen i 
Jämtlands läns landsting. 
 
Ett mera utförligt svar tar sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen: 
2 c § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och 

sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 

Lag (1998:1660). 

 
Att förebygga sjukdom är en lagstadgad uppgift för Hälso- och sjukvården. Denna upp-
gift stämmer väl med folkhälsoarbete som kan definieras så här:  
"...folkhälsoarbete innefattar planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga 

sjukdom. En uttalad avsikt är att påverka faktorer (frisk-, skydds- och risk-) och förhållanden 

(struktur och miljö) som bidrar till en positiv hälsoutveckling på befolkningsnivå. Insatserna kan vara 

samhälls- och/eller grupp respektive individinriktade.”  

 

Det framgår alltså att folkhälsofrågorna inte låter sig delas upp i å ena sidan 
”individernas val” och å andra sidan ”samhälleliga förhållanden”. De olika perspektiven 
hänger i praktiken intimt samman och bör därför även bemötas/behandlas som sådana. 
Detta har slagits fast i länets gemensamma folkhälsopolicy ”Vår hälsa – länets möjlig-
het”, inte minst genom att peka på aktiv samverkan mellan länets olika aktörer som en 
avgörande framgångsfaktor. I detta arbete utgör folkhälsocentrum ett viktigt nav. 
 
Primärvården har varken resurser eller kompetens att bedriva folkhälsoarbete 
/sjukdomsförebyggande arbete på ett verkningsfullt sätt. Som exempel kan nämnas att 
under år 2012 var det endast 14 (fjorton!) personer som enligt landstingets egen statistik 
fick hjälp av primärvården att bli rökfria – detta trots att rökstopp är den enskilt 
viktigaste sjukdomsförebyggande åtgärd en människa kan företa sig och att 3 000 
jämtlänningar önskar hjälp med att sluta röka. 
 
Potentialen i verkningsfulla sjukdomsförebyggande metoder är enorm; t ex beräknas 2/3 
av alla hjärtinfarkter och 90% av all typ 2-diabetes kunna förebyggas med livsstils-
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förändringar. De flesta vet hur man ska leva hälsosamt men utmaningen är att hjälpa 
patienterna att överbrygga gapet mellan ”knowing” och ”doing”, en uppgift som hälso- 
och sjukvården hittills i hög grad misslyckats med. 
 
Ett exempel är övervikt. En stor andel av jämtlänningarna är överviktiga/feta, mest 
uttalat i socioekonomiskt svaga områden, 69% av männen och 54% av kvinnorna i 
åldersgruppen 45-64 år (HLV, 2010). Fetma i sig är en sjukdom i enlighet med WHO:s 
klassifikation. Fetma medför en ökad risk att utveckla andra sjukdomar som diabetes, 
hjärt-kärlsjukdom, lever-gallsjukdom, cancer, sömnapné, artros och infertilitet. De flesta 
vet hur man går ner i vikt – äta mindre och röra sig mera. Många som försökt kan dock 
intyga att det är en helt annan sak att veta vad man borde göra  än att klara av att 
genomföra det – här behövs utveckling av de metoder som hälso- och sjukvården ska 
kunna erbjuda.  
 
I Jämtlands läns landsting pågår sedan 2012 en rad ”sjukdomsförebyggande utvecklings-
projekt” runt om på hälsocentralerna i länet – vilka syftar till att öka kunskapen om hur 
man jobbar sjukdomsförebyggande på ett sätt som ger konkreta resultat. Detta arbete 
sker på initiativ av Folkhälsocentrum och KFC-Z med den del av de medel som avsattes 
ur hälsovalets kapitering i primärvården för utvecklingsarbeten (se ovan under 
Bakgrund). 
 
 Behovet av att säkerställa fungerande metoder är också skälet till att Folkhälsocentrum 
och KFC-Z  arbetar med att utveckla möjligheter att starta en specialiserad enhet för 
vetenskapligt baserad metodutveckling av sjukdomsförebyggande insatser.  
 
Andra exempel på Folkhälsocentrums avgörande roll för att få igång ”verkstad” när det 
gäller sjukdomsförebyggande arbete är det systematiska arbetet med analys och 
bearbetning som görs av resultaten i befolkningsenkäten  ”Hälsa på lika villkor” och 
CAN-enkäten. Hälsosamtalen i skolan är ett annat exempel, med det nu pågående 
utvecklingsarbetet att utöka dessa för att även kunna fånga och synliggöra 4-åringarnas 
hälsoutveckling. Det utvecklingsarbetet genomförs i samverkan med BVC och FBH.  
 
Folkhälsocentrum har anammat en specifik struktur för systematiskt förbättringsarbete 
inom folkhälsoområdet. Detta inleds med en tydlig nulägesbeskrivning som ligger till 
grund för en behovsanalys som alltid genomförs i samverkan med verksamheterna. 
Därefter utvecklas en strategi för vilka åtgärder som bör genomföras och avslutningsvis 
genomförs en utvärdering som ska svara på frågan om åtgärderna ledde till önskat 
resultat.  
 
Bland Folkhälsocentrums arbetsuppgifter finns också det av landstinget beslutade upp-
draget att implementera Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 
Det är ett konkret exempel, med hänsyftning till HSL 2c§, som syftar till att ”sätta 
patienten i centrum” där länssjukvård och primärvård finner gemensamma lösningar för 
att erbjuda varje patient med behov av levnadsvaneförändring relevant stöd.  
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Fler exempel på aktiviteter och arbeten som ingår Folkhälsocentrums uppdrag: 
 

x Utbildning i motiverande samtal och i andra ämnesspecifika områden kring 
levnadsvanor.  

x Utvärdering av hur mycket fysisk aktivitet det faktiskt blir av FaR-
förskrivningen. 

x Initiativ till en hälsoekonomisk utvärdering av möjliga besparingar om 
levnadsvanerelaterade sjukdomar minskar med endast 1%. 

x Folkhälsocentrums engagemang i det regionala cancerarbetet (RCC) inom 
området prevention med fokus på rökande kvinnor 45+ vilka erfarenhetsmässigt 
är särskilt komplicerade att nå/stödja för rökstopp. 

x Enhetens utåtriktade arbetet med hiv/STI där olika personalgrupper i landsting 
och kommuner erbjuds kontinuerligt stöd, fortbildning och material. Detta 
bidrar till att unga människor ska ges förutsättningar att hantera riskbeteenden 
beträffande trygg och säker sexualitet. 

x Folkhälsocentrums initiativ med introduktion, utbildning och implementering av 
den utvärderade kontraktsmetoden TobaksFri Duo som bidrar till att förhindra 
tobaksdebut bland barn upp till 16 år. 

x Enheten bidrar när hälsocentraler behöver stöd och material för att etablera 
hälsorum så att patienter löpande kan hålla koll på sitt blodtryck, få information 
om risk- och friskfaktorer för att själva göra det de kan för sin egen hälsa (vilket 
även spar tid för personal på hälsocentralen). 

x Fördjupning av FaR-reformen genom att utveckla och studera vad som gör att 
patienter långsiktigt ökar sin fysiska aktivitet över miniminivå. 

x Utvecklingsarbete för att svara upp mot de 12 000 jämtlänningars önskan om att 
få stöd för att öka sin fysiska aktivitet. Ett arbete som nu pågår liksom arbetet 
med utveckling av ett certifieringssystem av FaR-aktörer, vilket kommer att 
utvärderas och spridas brett över länet. 

x Lokalt processledararbetet i det nationella projektet PSYNK med syfte att 
synkronisera landstingets och kommunens insatser för barn- och ungdomar med 
svaga skolresultat samt för de som ”inte klarar av att gå till skolan”.  

x Länsövergripande arbete med att samordna, utveckla och stödja föräldrastöds-
verksamheten är ytterligare ett mycket angeläget uppdrag av stor betydelse för 
befolkningens framtida hälsoutveckling. 
 

Primärvården har som tidigare nämnts varken kompetens eller möjlighet att prioritera 
den här typen av arbetsuppgifter. Om den kompetens som idag finns vid Folkhälso-
centrum skulle fördelas i primärvården skulle synergieffekter inte kunna tas tillvara. 
Landstingets lagstadgade uppdrag att bedriva hälsofrämjande och sjukdomsföre-
byggande arbete skulle vara svårt att genomföra. Det skulle på sikt också leda till ökad 
ohälsa och sjuklighet, vilket i sig leder till ökade kostnader. Utan ett folkhälsocentrum 
skulle dessa strategiska och operativa insatser inte vara möjliga. 

Beslutsunderlag 
Motion från Christer Siwertsson (M) om omorganisation av landstingets Folkhälso-
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centrum  (LS/231/2013) 

Landstingsdirektörens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
 
Motionen avslås. 

Yrkande 
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen. 

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

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
 
Motionen avslås. 
 
 

Reservation 
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för motionen. 

----- 

Yrkanden 
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Anna Hildebrand (MP), Robert Uitto (S), Mats El Kott (FP), Owen Laws (MP), Ann-
Marie Johansson (S) och Susanné Wallner (M) yttrar sig. 

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

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Motionen avslås. 
 
 

Reservation 
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för motionen.  
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§ 194 Svar på interpellation från Mats El Kott (FP) om 
revisionens roll i Jämtlands läns landsting 
(LS/598/2013) 

 
Anna Hildebrand (MP) besvarar den av Mats El Kott (FP) ställda och under § 98, 2013-
06-18—19, antecknade interpellationen om revisionens roll i Jämtlands läns landsting 
(LS/598/2103). 

 
Mats El Kott frågar: 
Vilken syn har du på revisionens roll i Jämtlands läns landsting? 
 
Svar: 
För mig är revisionens syfte att vara ett stöd för fullmäktige, i att få kunskap om hur 
verksamheterna fungerar. Det viktigaste instrumentet för det är att göra granskningar 
och att kommunicera granskningarna. 
 
Men ett viktigt sätt som syftet uppfylls är också genom att revisionen har en nära dialog 
med partigrupperna. Det är därför av stor vikt att det finns en bra och löpande dialog 
mellan revision och oss förtroendevalda med politiska uppdrag i landstinget. Det ska 
vara en ordning som inte endast gäller vid ett ekonomiskt ansträngt läge utan alltjämt. 
 
Jag förutsätter att den fördjupade information om landstingets olika verksamheter och 
till viss del nya perspektiv, som revisionens arbete ger betyder väldigt mycket för 
samtliga partigrupper. 
 
En sammanhållen uppföljning och utvärdering är en ovärderlig del och ett måste i en 
lärande- och kunskapsdriven organisation som landstinget är. Därför ser jag även att ett 
organ som exempelvis patientnämnden, med sin specifika kunskap och inblick, är högst 
betydande och måste tas tillvara bland oss förtroendevalda. 
 
Mats El Kott yttrar sig och tackar för svaret. 

§ 195 Svar på interpellation från Finn Cromberger (FP) 
om ungdomsjobb inom landstinget (LS/1223/2013) 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i november 2013. 
 

§ 196 Svar på interpellation från Christer Siwertsson 
(M) om föreslagen etablering av mottagning på 
Vemdalsskalet (LS/1270/2013) 
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Ann-Marie Johansson (S) besvarar den av Christer Siwertsson (M) ställda och under § 
151 antecknade interpellationen om föreslagen etablering av mottagning på 
Vemdalsskalet (LS/1270/2013). 
 
Christer Siwertsson frågar: 
 
Hur ser du Harriet Jorderud på en sådan etablering som JLL nu avser genomföra på 
Vemdalsskalet?  
 
Svar:  
Landstingsdrivna primärvården har för avsikt att etablera en filial till Svegs hälsocentral 
på Vemdalsskalet. Det grundläggande syftet är att möta behovet av hälso- och sjukvård i 
det aktuella området. Det har tidigare inte funnits någon läkarmottagning i anslutning till 
skidanläggningen till skillnad från övriga anläggningar i Härjedalen. De läkare som varit 
knutna till skidanläggningen har varit tillgängliga för skidpatrullen vid allvarligare 
händelser men inte haft någon mottagning .  
 
Ett stort antal besökare finns i området under vintersäsongen och primärvårdens be-
dömning är att det finns ett värde i att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård på ett 
kostnadseffektivt sätt. Etableringen ger en bättre tillgänglighet till vården för fast 
boende, som väntas öka till antal med fler arbetstillfällen. Ett grundläggande krav för 
etableringen är att den ska gå med vinst.  
 
Beslutet att öppna filialen har sitt ursprung i en förfrågan från Skistar till landstinget om 
intresse fanns för en mottagning och hyra av lokaler. Frågan gick till landstinget efter att 
Fjällhälsan i Hede tackat nej till samma fråga något år tidigare.  
 
Med bland annat ovanstående som underlag så anser jag att primärvården på ett för-
tjänstfullt sätt utför sitt uppdrag.  Genom att den borgerliga regeringen infört den fria 
etableringsrätten så är primärvården en marknad där både privata och offentliga aktörer 
konkurrerar. Landstinget i Jämtlands län är en av aktörerna på den marknaden.   
 
Christer Siwertsson yttrar sig och tackar för svaret. 
 

§ 197 Svar på interpellation från Marianne Larm-
Svensson (C) om Härjedalens primärvårdsområdes 
start av filial i Vemdalsskalet (LS/1330/2013) 

 
Ann-Marie Johansson (S) besvarar den av Marianne Larm-Svensson (C) ställda och 
under § 153 antecknade interpellationen om Härjedalens primärvårdsområdes start av 
filial i Vemdalsskalet (LS/1330/2013). 

 
Marianne Larm Svensson frågar: 
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1. Är det din uppfattning att Härjedalens primärvårdsområde trots underskott i 
budget ska starta tillåtas filial i Vemdalsskalet? 

 
2. Har du gjort en analys av vilka risker det finns ur hälsomässig synpunkt på en ev. 

nedläggning av Fjällhälsan i Hede för medborgarna? 
 
3. Har du gjort en analys av vilka ekonomiska risker en ev. nedläggning av 

Fjällhälsan innebär för Jämtlands läns landsting?  
 

Svar på fråga 1: 
Landstingsdrivna primärvården har för avsikt att etablera en filial till Svegs hälsocentral 
på Vemdalsskalet. Det grundläggande syftet är att möta behovet av hälso- och sjukvård i 
det aktuella området. Det har tidigare inte funnits någon läkarmottagning i anslutning till 
skidanläggningen till skillnad från övriga anläggningar i Härjedalen. De läkare som varit 
knutna till skidanläggningen har varit tillgängliga för skidpatrullen vid allvarligare 
händelser men inte haft någon mottagning .  

 
Ett stort antal besökare finns i området under vintersäsongen och primärvårdens be-
dömning är att det finns ett värde i att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård på ett 
kostnadseffektivt sätt. Etableringen ger en bättre tillgänglighet till vården för fast 
boende, som väntas öka till antal med fler arbetstillfällen. Ett grundläggande krav för 
etableringen är att den ska gå med vinst.  

 
Beslutet att öppna filialen har sitt ursprung i en förfrågan från Skistar till landstinget om 
intresse fanns för en mottagning och hyra av lokaler. Frågan gick till landstinget efter att 
Fjällhälsan i Hede tackat nej till samma fråga något år tidigare.  

 
Med bland annat ovanstående som underlag så anser jag att primärvården på ett för-
tjänstfullt sätt utför sitt uppdrag.   

 
Svar på fråga 2: 
Utvärderingar kommer att ske kontinuerligt och lyhördhet kommer att finnas för vilka 
behov av hälso- och sjukvård som uppstår efter vintersäsongen. Om det bedöms finnas 
behov kan mottagningen bemannas med en distriktssköterska och eventuellt en läkare 
någon dag i veckan även under övriga året.  Det finns ingen strävan efter att befolk-
ningen ska lista om sig men alla som söker sig till filialen kommer att tas omhand utifrån 
de resurser som finns.  

 
Det finns en uttalad önskan från landstingsdrivna primärvården att samarbeta kring 
patientflödet i området. Det har diskuterats tillsammans med representanter för 
Fjällhälsan. Förslag bland annat på hur patientintäkterna kan delas med Fjällhälsan håller 
på att tas fram.  

 
Landstingets ambition kring flöden är vad som blir bäst för patienten i varje situation.  
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Angående risk för att Fjällhälsan läggs ned så uppstår frågor kring hur just patienter som 
kommer att tas omhand på Vemdalsskalet kommer att vara avgörande när annat som 
kostnad för stafettläkare, eget arbetssätt med mera kan antas ha större betydelse för lön-
samheten. 

 
Svar på fråga 3: 
Landstingsdrivna primärvården har inte gjort någon analys utifrån att Fjällhälsan för-
svinner. Om Fjällhälsan skulle läggas ned har landstinget fortsatt ansvar för att ge den 
hälso- och sjukvård som medborgarna behöver. 
 
Marianne Larm-Svensson yttrar sig och tackar för svaret. 
 

§ 198 Svar på interpellation från Mats El Kott (FP) om 
kontanthantering i landstinget(LS/1327/2013) 

 
Harriet Jorderud (S) besvarar den av Mats El Kott (FP) ställda och under § 152 
antecknade interpellationen om kontanthantering i landstinget(LS/1327/2013). 
 
Mats El Kott frågar: 
Jag undrar nu varför landstinget obstruerar mot gällande lag och mot lagakraftvunnen 
dom? 
 
Svar:  
Landstingsstyrelsens ekonomiska utskott beslutade vid sitt senaste sammanträde att 
föreslå styrelsen besluta om en ordning för kontanthantering vid sjukhusets reception 
enligt följande. Den som vill betala sin besöksavgift med sedlar eller mynt kommer att 
ha möjlighet att göra det i Café entré som ligger bredvid sjukhusreceptionen. Lösningen 
väljs för att slippa stora investeringskostnader och förändrat arbetssätt för personalen i 
receptionen. För att anpassa receptionen för hantering av sedlar och mynt skulle det 
annars krävas åtgärder som beräknas kosta minst 400 000 kronor. 
 
Samtliga berörda chefer har fått order om att ta bort den aktuella texten om kontanter 
från kallelser.  
 
Landstinget obstruerar inte mot lag eller mot dom.  
 
Mats El Kott yttrar sig och tackar för svaret. 
 

§ 199 Svar på interpellation från Mats El Kott (FP) om 
vårdkostnader i samband med patientrörlighets-
direktivet (LS/1362/2013) 
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Harriet Jorderud (S) besvarar den av Mats El Kott (FP) ställda och under § 154 
antecknade interpellationen om vårdkostnader i samband med patientrörlighets-
direktivet (LS/1362/2013). 
 
Mats El Kott frågar: 
Jag undrar varför eventuella effekter av patientrörlighetsdirektivet inte finns med i 
landstingsplanen? Jag vill nu veta varför landstinget inte informerar om de nya möjlig-
heterna för våra patienter? 
 
Svar: Införande av patientrörlighetsdirektivet har gjorts genom införande av lagen om 
ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Lagen reglerar patientens rätt till ersättning för kostnader för vård 
inom EU/EES. Enligt lagen är det Försäkringskassan som fattar beslut om ersättning. 
Samtidigt infördes lagen om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss 
vård i utlandet. Lagen innebär att landstinget respektive kommunen ska svara för de 
kostnader som uppkommer för utlandsvård enligt försäkringskassans beslut. Även 
Hälso- och sjukvårdslagen och lagen om läkemedelsförmåner m.m. ändrades på så sätt 
att kostnader för utlandsvård omfattas av högkostnadsskyddet för patientavgifter 
respektive läkemedelsförmåner.  
 
Enligt propositionen (2012/13:150) som ligger till grund för lagstiftningen bör 
Försäkringskassan och Socialstyrelsen få i uppdrag att vara nationella kontaktpunkter 
enligt patientrörlighetsdirektivet. Försäkringskassans uppdrag bör vara att informera om 
befintliga regelverk till patienter som är behöriga att ansöka om ersättning för gräns-
överskridande vård från Sverige. Socialstyrelsens uppdrag bör avse information till 
patienter från andra EES-länder som önskar söka vård i Sverige. Regeringen har också 
gett dessa myndigheter uppdragen. 
 
I och med detta anser landstinget att det inte finns något lagligt krav på landstinget att 
lämna information i denna fråga. Landstinget har ändå information om utlandsvård på 
hemsidan under fria vårdvalet. Där hänvisas också till Försäkringskassans hemsida där 
det finns bra och fyllig information om vård utomlands.  
 
Mats El Kott yttrar sig och tackar för svaret. 

§ 200 Svar på interpellation från Mats El Kott (FP) om 
de centrala avtalens tillämpning på lokal lönebildning 
(LS/1420/2013) 

 
Bengt Bergqvist (S) besvarar den av Mats El Kott (FP) ställda och under § 155 
antecknade interpellationen om de centrala avtalens tillämpning på lokal lönebildning 
(LS/1420/2013). 
 
Mats El Kott frågar: 
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1. Jag vill nu veta hur Jämtlands läns landsting tillämpar de centrala avtalen så att 
den lokala lönebildningen befrämjar effektivitet, jämställdhet och jämlikhet. 

 
2. Jag vill särskilt veta på vilket sätt Ni i det personalpolitiska utskottet uppmärk-

sammar hur lönebildningen sker så att det inte är så kallade ja-sägare som 
premieras i förhållande till dem som kan ha med lönesättande personer 
avvikande åsikter om produktionen. 

 
Svar fråga 1: 
Utifrån centrala avtal har Jämtlands läns landsting tecknat lokal förhandlingsordning 
med samtliga fackliga organisationer utom två (där traditionell förhandling hittills 
tillämpats). I den lokala förhandlingsordningen regleras löneöversynsprocessen och hur 
denna ska gå till väga. Utifrån gällande lönestrategi samt förhandlingsordning regleras att 
varje verksamhet, efter samverkan med fackliga organisationer, beslutar om vilka löne-
grundande kriterier som ska gälla. Inom Jämtlands läns landsting kallas detta formulär 
för individbedömning. 
 
Varje år görs en lönekartläggning och löneanalys. Detta i utifrån Diskrimineringslagens 
kriterier. Där analyseras utfall utifrån lika och likvärdiga arbeten och handlingsplan upp-
rättas.  
 
Svar fråga 2: 
Personalpolitiska utskottet informeras löpande om att arbetet med lönepolitiken. Löne-
översynerna har diskuterats på fem av de möten personalpolitiska utskottet har haft 
under 2013. Information och diskussion handlar om allt från de centrala avtalens inne-
håll till den lokala tillämpningen. En återkommande punkt är utvärdering av föregående 
års löneöversyn som innehåller synpunkter från chefsledet men även de synpunkter som 
fackliga organisationer har lämnat.  
 
Medarbetarnas prestation bedöms utifrån lönegrundande kriterier genom individ-
bedömning. Dessa beslutas inom respektive centrum och kan gälla för viss verksamhet 
eller för ett helt centrum. De lönegrundande kriterierna fastställs efter samverkan med 
fackliga organisationer. Medarbetarna erbjudas lönesamtal enligt den lokala förhand-
lingsordningen, där dialog ska föras om chefens bedömning utifrån lönegrundande 
kriterier.  
 
Mats El Kott yttrar sig och tackar för svaret. 

§ 201 Svar på interpellation från Christer Siwertsson 
(M) om planer på förändrat ersättningssystem och 
glesbygdsfaktor för primärvården i JLL 
(LS/1425/2013) 
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Ann-Marie Johansson (S) besvarar den av Christer Siwertsson (M) ställda och under § 
156 antecknade interpellationen om planer på förändrat ersättningssystem och gles-
bygdsfaktor för primärvården i JLL (LS/1425/2013). 
 
Christer Siwertsson frågar: 

1. Ställer du Harriet Jorderud upp på samma intention i din politikerroll som 
undertecknad, ”att samtliga invånare i vårt län ska ha en så kompetent, nära, 
lättillgänglig och säker hälso- och sjukvård som bara är möjlig, oavsett vart man 
bor i länet och oavsett vilken eller vilka som driver hälsocentralerna”? 
 

2. Den förändring ni i majoritetspartierna tänkt er kommer att få mycket stora 
negativa konsekvenser för framförallt boenden i Hoting, Strömsund och 
Hammerdal. Hur har du därför tänkt dig planera för en framtida nära, lättill-
gänglig och säker hälso- och sjukvård för just de människor som bor och lever 
på aktuella orter? 

 
Svar på fråga 1: 
Jag och Socialdemokraterna i länet och i Sverige anser att en av de viktigaste uppgifterna 
är en god hälso- och sjukvård på lika villkor och solidariskt finansierad. Om hälso-
centralen är landstingets egen eller drivs av privata utförare är inte intressant i det av-
seendet. För att klara uppgiften krävs att de rikare delarna av landet delar med sig till de 
mindre bemedlade. Frågan bör ställas till Siwertssons partikamrater i regeringen, och 
inte till mig.  
 
Svar på fråga 2: 
Genom att den borgerliga regeringen infört den fria etableringsrätten så är primärvården 
en marknad där både privata och offentliga aktörer konkurrerar. Landstinget i Jämtlands 
län är en av aktörerna på den marknaden.   
 
Samtidigt är landstinget ansvarig för all primärvård i länet, även den som utförs av 
privata vårdgivare. Det innebär att det alltid finns en beredskap hos landstinget att ta det 
ansvaret fullt ut med egna hälsocentraler i de fall då privata utförare av en eller annan 
anledning inte längre kan eller vill driva vården vidare.  
 
Christer Siwertsson yttrar sig och tackar för svaret. 
 

§ 202 Svar på interpellation från Thomas Andersson 
(C) om hälsokontroller av nyanlända flyktingar 
(LS/1432/2013) 

 
Ann-Marie Johansson (S) besvarar den av Thomas Andersson ställda och under § 157 
antecknade interpellationen om hälsokontroller av nyanlända flyktingar 
(LS/1432/2013). 
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Thomas Andersson frågar: 
Vilka åtgärder tänker du ta till för att vi ska genomföra snabbare hälsokontroller för 
bland annat ensamkommande flyktingbarn? 
 
Här kommer en allmän lägesrapport gällande hälsoundersökningar av nyanlända i länet 
samt svar beträffande lång väntetid på hälsocentralen i Bräcke: 
 

x När ett ensamkommande flyktingbarn kommer till flyktingboendet skickar 
samtidigt Migrationsverket uppgifter om detta till JLL Flyktingsamordning och 
administratören skickar dessa uppgifter vidare till respektive hälsocentral som 
skickar kallelse och utför hälsoundersökningen. Det brukar dröja 2-3 dagar 
innan JLL får meddelandet från det att den nyanlände kommit till boendet. 

 
x Övriga asylsökande placeras i första hand i Grytan och hälsoundersöks av 

Flyktinghälsovården på förläggningen innan de asylsökande flyttas till 
Migrationsverkets lägenheter ute i länet (f n Hede, Ytterhogdal, Föllinge, 
Offerdal, Trångsviken, Backe, Rossön, Tullingsås och Åsarna) eller blir 
kommunplacerade. 

 
Under den senaste månaden har det i stort sett varit fullbelagt i Grytan och Migrations-
verket har då vid några tillfällen skickat asylsökande direkt ut till länet, där det funnits 
lediga platser, d v s utan att passera Grytan och hälsoundersökningen. 
 
Vid dessa tillfällen har det blivit stor arbetsbelastning för hälsocentralerna och väntan på 
hälsoundersökning kan bli längre än vad som är beslutat. Speciellt vid de hälsocentraler 
som endast har 1-2 distriktssköterskor och eventuellt ingen läkare.  
 
Bräcke HC som sköter hälsoundersökningarna för ensamkommande flyktingbarn i 
Gällö. De kallas alltid direkt för provtagning och hälsosamtal. Eftersom det är ett barn 
skall de även kroppsundersökas av en läkare. Detta kan ibland dra ut på tiden. Det kan 
bero på att den ensamkommande bokar av tid eller att läkare inte finns tillgänglig mer än 
en dag i månaden. Det viktiga är att proverna är tagna och att de haft hälsosamtal med 
distriktssköterskan där det kan framkomma om den nyanlända har behov av sjukvård. 
En annan anledning till att de inte börjat skolan kan också vara att man inväntar svar 
från lungkliniken gällande förhöjda ppd-värden. 
 
Ca en gång i månaden går landstingets flyktingsamordnare igenom Migrationsverkets 
listor på de asylsökande som finns i länet och kollar upp i deras journaler att de blivit 
undersökta. Om så inte skett handlar det om att de flyttat eller inte kommit trots kallelse 
och en påminnelse. Vid enstaka fall har man tackat nej. Om hon hittar någon som inte 
blivit hälsoundersökt och inte kan läsa sig till någon förklaring, går det ut en påminnelse 
till hälsocentralen men det är mycket ovanligt att man missat någon. 
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Jag kan konstatera att hälsoundersökning av ensamkommande barn fungerar bra om 
man koncentrerar sig på det viktiga, att provtagning är gjord innan de börjar skolan. 
 
Hälsoundersökningen är enligt lag frivillig och de barn/ungdomar som vägrar hälso-
undersökningar får börja i skolan i alla fall – utom i Härjedalens kommun som har en 
egen bestämmelse och tar inte emot elever som inte genomgått hälsoundersökning. 
 
Landstingets flyktingsamordnare ska nu ta reda på vilka ungdomar det gäller i Gällö och 
av vilken anledning dessa nyanlända inte kunnat börja skolan. 
 
Thomas Andersson yttrar sig och tackar för svaret. 

§ 203 Svar på fullmäktigefråga från Ingrid Kjelsson (C) 
om läkarrekrytering i samband med stafettläkarstopp 
(LS/1451/2013) 

 
Bengt Bergqvist (S) besvarar den av Ingrid Kjelsson ställda och under § 167 antecknade 
interpellationen om läkarrekrytering i samband med stafettläkarstopp (LS/1451/2013). 
 
Ingrid Kjelsson frågar: 

1. Har landstinget inlett rekrytering av läkare till detta område, och hur går 
rekryteringen till i så fall? 

 
2. Har några fast anställda läkare inom detta område sagt upp sig pga. stafettläkar-

stoppet, och hur många i så fall? 
 
Svar på fråga 1:  
Ja, men i dagsläget är det ett besvärligt rekryteringsläge. Samtal har inletts med ett flertal 
läkare. Förslag har också tagits fram om ett ”pensionärsavtal”.   
 
Svar på fråga 2:  
Det är ett flertal läkare som har ”rört på sig” inom primärvården.   
Brunflo: Tre läkare och en ST-läkare har sökt sig till hälsocentraler utanför Östersund 
och en läkare som har flyttat och arbetar i Skåne.  
Torvalla: Tre läkare har slutat i Torvalla varav två slutat hos landstinget och en har 
flyttat till annan hälsocentral inom Östersund.  
Zätagränd: Tre distriktsläkare och en ST-läkare har slutat. Två av läkarna har börjat 
arbeta inom specialistsjukvården och ST-läkaren har börjat på en annan hälsocentral 
utanför Östersund.  
Odensala: En läkare har flyttat till annan hälsocentral inom Östersunds närvårds-
område.  
 
Ingrid Kjelsson yttrar sig och tackar för svaret. 
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§ 204 Förvaltningsrätten i Härnösand, fastighets-
taxeringsmål: Val av 8 nämndemän för perioden 
2013.07.01-2019.06.30. 

 
Nämndemän: 
Peter Grundström (S) 
Anita Olofsson (S) 
Sven Vigren (S) 
Rolf Östlund (M) 
Sven Ringvall (M) 
Karin Österberg (MP) 
Rolf G Swedberg (C) 
Inga-Lis Sjöberg-Bromée (C) 

§ 205 Länsstyrelsen Jämtlands län, viltförvaltnings-
delegationen: Val av 5 ledamöter och 5 ersättare för 
perioden 2014.01.01-2017.12.31. 

 
Ledamöter: 
Susanne Hansson (S) 
Jan-Erik Hagström (S) 
Anders Häggkvist (C) 
Hans E Bergström (V) 
Marlene Hallqvist (FP) 
 
Ersättare: 
Peter Bergman (S) 
Gunnar Hjelm (M) 
Catarina Raswill Antan (V) 
Jennie Wadman (MP) 
Veronica Borg (C) 
 

§ 206 Svar på fullmäktigefråga från Christer 
Siwertsson (M) om styrelsens kännedom om arbets-
förhållandena på Östersunds sjukhus under sommaren 
(LS/1233/2013) 

 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i november 2013. 
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§ 207 Svar på fullmäktigefråga från Christer 
Siwertsson (M) om rätten att patienten själv får skriva 
egenremiss /egenanmälan (LS/1387/2013) 

 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i november 2013. 
 

§ 208 Svar på fullmäktigefråga från Christer 
Siwertsson (M) om landstingets möjligheter att ge 
personer med elöverkänslighet en tillfredsställande 
mottagning och/eller behandling (LS/1389/2013) 

 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i november 2013. 
 

§ 209 Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) 
om omflyttning av arvode och vilka arbetsuppgifter A-
M Johansson övertog från R Uitto som motsvarar det 
extra tillfälliga arvodet (LS/1421/2013) 

 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i november 2013. 
 

§ 210 Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) 
om varför arvodet till styrelseledamot (A-M J) inte 
omedelbart återbetalades och om det var rätt att ta 
emot arvodena (LS/1422/2013) 

 
 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i november 2013. 
 

§ 211 Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) 
om omflyttning av arvode och vilka arbetsuppgifter 
styrelseledamot (ML N) övertog från R Uitto som mot-
svarar det extra tillfälliga arvodet (LS/1423/2013) 
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i november 2013. 
 

§ 212 Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) 
om varför arvodet till styrelseledamot (ML N) inte 
omedelbart återbetalades och om det var rätt att ta 
emot arvodena (LS/1424/2013) 

 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i november 2013. 
 

§ 213 Svar på fullmäktigefråga från Thomas Andersson 
(C) om granskning från Konkurrensverket 
(LS/1431/2013) 

 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i november 2013. 
 

§ 214 Svar på fullmäktigefråga från Inger Jonsson (C) 
om artrosskola (LS/1450/2013) 

 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i november 2013. 

§ 215 Svar på fullmäktigefråga från Christer 
Siwertsson (M) om förhållandet mellan läkemedels-
företagen och medarbetarna i den offentliga sjuk-
vården (LS/1467/2013) 

 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT 
Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde i november 2013. 
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