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§ 224
Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
1. Ärende nr 4, Anställningsavtal för landstingsdirektören, utgår.
2. Ärende nr 5, Landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser 2007, utgår.
3. Som extra ärenden tas upp:
Medborgarförslag om vem som ska bekosta provtagning i samband med rattonykterhet
Återremitterat ärende: Delårsbokslut 2006-08-31 samt prognos 2006-12-31
3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista.
§ 225
Landstingsdirektörens rapport
Rapport om kvalitetsmått
Thomas Olsson redovisar och kommenterar Rikskvalitetsregistret för hjärtintensivvårdsavdelningar.
Onkologi
Genom ett samarbete med Umeå har Östersunds sjukhus en onkolog som kommer en gång per
vecka. P g a stora krav, prioriteringar och avancerade dyrbara behandlingar behövs mer kunskap,
varför landstinget bör utveckla konsultverksamhet på området.
Snabbrapport
Karin Jonsson redovisar snabbrapporten per den 31 oktober. Rapporten redovisar ett resultat enligt
balanskravet på 12,1 mkr.
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§ 226
Fördelning av betalningsansvar för Ädel-personalens avtalspensioner (LS 1145/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har rekommenderat respektive landsting att
träffa avtal om kostnadsfördelning för avtalspensioner till den personal som i samband med Ädelreformen 1992 överfördes från landsting till kommuner.
I samband med Ädel-reformen övergick anställda från landstingskommunal till primärkommunal
tjänst. De ekonomiska konsekvenserna reglerades genom skatteväxlingar från landsting till
kommuner. Skatteväxlingarna omfattade dock inte kostnader för den berörda personalens
avtalspensioner.
BESLUTSUNDERLAG
Fördelning av betalningsansvar för Ädelpersonalens avtalspensioner (Cirkulär 2006:64)
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till landstingsdirektören att förhandla med kommunerna i Jämtland enligt Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundets förslag angående betalningsansvar för Ädelpersonalens avtalspensioner.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 227
Hemställan om bidrag till Norrlandstingens Regionförbund 2007 (LS 1145/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Norrlandstingens Regionförbund har inkommit med begäran om bidrag för verksamheten 2007 i
enlighet med beslut i förbundsordningen och enligt beslut i Förbundsdirektionen. I begäran
redovisas också verksamhetsplan för 2007-2009.
Jämtlands läns landstings andel av bidraget uppgår till 545 000 kr till Förbundsverksamheten och
333 000 kr till Visare Norr, totalt begärs 878 000 kr. Anslag är beaktat i tilldelade medel i
Landstingsplan 2007.
BESLUTSUNDERLAG
Norrlandstingens Regionsförbunds begäran om bidrag för verksamheten 2007
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Verksamhetsplan 2007-2009
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Norrlandstingens Regionförbund beviljas anslag för 2007 med 878 000 kr.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 228
Anmälan av inkomna handlingar till styrelsen (LS/3/2006)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
§ 229
Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen (LS/4/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2002-12-19, § 141, skall beslut
som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 230
Delårsbokslut 2006-08-31 samt prognos 2006-12-31 (återremitterat ärende) (LS 420/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige 2006-10-11--12, § 130 beslutade att återremittera punkten 4 i
landstingsstyrelsens förslag till beslut med anledning av delårsbokslut per den 31 augusti 2006.
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsens förslag till beslut i punkten 4 var:
Samtliga verksamhetsområden har fortsatt i uppdrag att sänka kostnaderna i enlighet med områdets
uppdrag, redovisade handlingsplaner inom områdets beslutsmandat samt landstingsfullmäktiges
beslut i juni.
Återremissbeslutet i landstingsfullmäktige hade följande uppdrag till landstingsstyrelsen: återremiss
vad gäller punkt 4 med uppdrag till landstingsstyrelsen att redovisa seriösa och genomförbara
handlingsplaner för områdena kirurgi, medicin, ortopedi och psykiatri med återredovisning på nästa
landstingsfullmäktige.
Inom landstingsdirektörens stab har ett åtgärdsförslag tagits fram beträffande verksamhetsområdena
Akutvård, Kirurgi, Medicin, Psykiatri, Ortopedi och Rehabilitering-Hjälpmedel-Reumatologi
(RHR). I åtgärdsförslaget får också områdena ett antal utredningsuppdrag och andra åtgärder som
skall genomföras under den tidsperiod som anges i åtgärdsförslaget. Verksamhetsområdena
kommer att få tilläggsanslag med 43 mkr för år 2006, som omdisponeras enligt förslaget till beslut
nedan. Det finns ingen budgetramhöjning från 2007 i och med detta beslut, varför
verksamhetsområdena skall arbeta med utredningsuppdragen för att möjliggöra att komma i
ekonomisk balans.
Landstingsstyrelsen kommer från och med 2007 att förbättra dialogen med verksamheterna i
landstinget som ett led i ambitionen att ständigt förbättra ledning och styrning. Landstingsstyrelsen
har i uppdrag i landstingsplanen att för 2007 lägga upp en tydlig plan för uppföljning med
regelbunden dialog med verksamheten kopplat till landstingets mål, resultat och kvalité.
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsstyrelsens åtgärdsförslag
Delårsbokslut per 2006-08-31
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Verksamhetsområde Akutvård beviljas ett tilläggsanslag med 7 mkr för år 2006, medlen
omdisponeras från Landstingsdirektör med staber.
2. Verksamhetsområde Kirurgi beviljas ett tilläggsanslag med 8 mkr för år 2006, medlen
omdisponeras från Finansieringen 6 mkr och 2 mkr från Landstingsdirektör med staber.
3. Verksamhetsområde Medicin beviljas ett tilläggsanslag med 8 mkr för år 2006, medlen
belastar årets resultat.
4. Verksamhetsområde Psykiatri beviljas ett tilläggsanslag med 6 mkr för år 2006, medlen
belastar årets resultat.
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5. Verksamhetsområde Ortopedi beviljas ett tilläggsanslag med 8 mkr för år 2006, medlen
omdisponeras från Finansieringen.
6. Verksamhetsområde Rehabilitering-Hjälpmedel-Reumatologi beviljas ett tilläggsanslag med
6 mkr för år 2006, medlen belastar årets resultat.
7. Verksamhetsområdena har i uppdrag att genomföra åtgärdsförslagen och utredningarna
inom den tidsram som anges i Landstingsstyrelsens åtgärdsförslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 231
Reviderad Landstingsplan 2007 - 2009 (LS 483/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsplanen för 2007 - 2009 har beslutats av landstingsfullmäktige vid sammanträdet 200606-12--13, § 107. Enligt kommunallagen (1991:900), 8 kap. 8§, skall budgeten fastställs av
fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet
skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.
Inom Landstingsdirektörens stab har utarbetats ett reviderat förslag till landstingsplan. Förslaget har
diskuterats i ekonomiberedningen vid sammanträden den 25, 27 och 31oktober 2006.
Enligt beslut i landstingsfullmäktiges skulle landstingsstyrelsen till i november 2006
redovisa förslag till skattesats för 2007.
föreslå uppdragsformuleringar och verksamhetsplaner för verksamhetsområdena för 2007
för beslut i landstingsfullmäktige.
återkomma med detaljerad investeringsbudget till november 2006.
Landstingsstyrelsen har i särkilt beslut 2006-10-26, § 218, föreslagit skattesats för år 2007.
BESLUTSUNDERLAG
Reviderat förslag till landstingsplan 2007- 2009
Verksamhetsområdenas uppdrag och verksamhetsplan 2007 - 2009
Investeringsplan för 2007 - 2009
Handlingsplaner till landstingsplan och verksamhetsplaner 2007 - 2009
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
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1. Landstingsplan för 2007 -2009 fastställes.
2. Investeringsplanen för år 2007 fastställes.
3. Särskilda budgetberedningens förslag om slutlig budget för patientnämnden och landstingets
revisorer överlämnas till landstingsfullmäktige.
4. Åtgärder enligt landstingsdirektörens förslag till hantering och verksamhetsområdenas
handlingsplaner enligt dokumentet Handlingsplaner, förslag LP 2007 - 2009 verkställs.
YRKANDEN
Thomas Andersson yrkar följande tillägg:
Avsnitt 7.2.2 (sid 41) Backe distriktssköterskemottagning upphandlas i alternativ driftform och
uppgraderas till hälsocentral under förutsättning att upphandiingen fullföljs. Finansiering sker inom
befintlig kapiteringsmodell.
2. Tillskottet från regeringen (budgetprop för 2007) på 3 mkr som förstärkning av vårdgarantin
fördelas på område Kirurgi och Ortopedi med vardera 1,5 mkr för att öka mottagnings- och
behandlingskapacitet i syfte att klara vårdgarantin i egen regi eller i samverkan med andra.
3. Avsnitt 6.4.6 (sid 31); Landstinget har som mål att 25 % av livsmedelsbudgeten ska användas till
ekologiska rättvisemärkta eller lokalt producerade livsmedel senast år 2010.
Thomas Andersson yrkar vidare följande ändring på sid 42:
4. I enlighet med landstingets konkurrenspolicy upprättas en handlingsplan för hur landstingets
verksamheter kan drivas i alternativ driftform.
Mona Nyberg yrkar:
1. Avsnitt 8.6.2, ny mening före sista meningen i stycket:
Utöver detta utökas driftbidraget från och med 2007 med 1 mkr för att säkerställa stiftelsens
framtida investeringsbehov.
2. Avsnitt 6.2.4, ny mening:
Där spelar Almi en viktig roll.
Harriet Jorderud yrkar följande ändringar:
1. Avsnitt 6.2 Medborgarperspektiv. Andra stycket ändras till:
Primärvårdens och den specialiserade vårdens uppdrag, struktur och finansieringsmodell ska ses
över. Det innebär att det av fullmäktige antagna uppdraget för primärvården ska revideras.
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Strukturen inom närvvård och specialiserad vård ska analyseras. Det är inte aktuellt med nedläggning av hälsocentraler eller distriktsköterskemottagningar under 2007. Uppgradering eller
förstärkning av primärvården i Backeområdet ska hanteras i särskild ordning.
2. Sid 37: Mål tre ändras till 40 % från 80 %.
3. Tillägg på sid 42: Efter andra strecksatsen: Den specialiserade vårdens uppdrag och struktur ska
ses över.
Jan-Olof Dahlin yrkar följande tillägg på sid 31, avsnitt 6.4.6, femte stycket, andra meningen:
Att minska utsläppen och i samverkan med kommunerna utreda att förbättrade reningsmöjligheter
finns som ett tydligt mål.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande nr 1 och finner yrkandet avslaget.
VOTERING
Voterings begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som biträder Thomas Anderssons
yrkande röstar nej , den som biträder landstingsdirektörens förslag röstar ja. Vid voteringen avges
8 ja-röster och 5 nej-röster.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande nr 2 och finner yrkandet avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande nr 3 och finner yrkandet avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Mona Nybergs yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 1 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 2 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande nr 4 och finner yrkandet avslaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på Mona Nybergs yrkande nr 1 och finner yrkandet antaget.
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande nr 3 och finner yrkandet antaget.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Landstingsplan för 2007 -2009 fastställes med ovan antagna yrkanden.
2. Investeringsplanen för år 2007 fastställes.
3. Särskilda budgetberedningens förslag om slutlig budget för patientnämnden och landstingets
revisorer överlämnas till landstingsfullmäktige.
4. Åtgärder enligt landstingsdirektörens förslag till hantering av verksamhetsområdenas handlingsplaner enligt dokumentet Handlingsplaner, förslag LP 2007 - 2009 verkställs.
5. Uppdrag till landstingsstyrelsen att fastställa nya verksamhetsplaner utifrån fullmäktiges beslut
och de utlagda utredningsuppdragen.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Inger Jonsson, Bernt Söderman, Anna-Britt Bromée
och Börje Frisk till förmån för Thomas Anderssons yrkanden.
PROTOKOLLSANTECKNING
Thomas Andersson, Börje Frisk, Lars-Olof Eliasson och Anna-Britt Bromée antecknar till
protokollet:
Centerpartiet, Folkpartiet. Kristdemokraterna och Moderaterna hänvisar till Allianspartiernas
gemensamma inriktningsdokumnet från landstingsfullmäktige 2006-06-12--13 och avser att
återkomma till landstingsfullmäktige den 28 - 29 november med ytterligare förtydliganden.
§ 232
Översyn av den politiska organisationen inför 2007 (LS 1111/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
I samband med beslut i juni 2006 om arbetsordning för landstingsfullmäktige uppdrogs åt
fullmäktiges presidium att göra en närmare precisering av ändamål och fördelning för
gruppledarna. För att gruppledarnas uppgift skall kunna utföras på ett rimligt sätt behöver
alla gruppledare en minimitid. Därutöver bör gruppledarna få resurser motsvarande det
antal mandat som partiet har. Den nya översynen leder också till tillägget att det är
gruppledaren som skall se till att partiet har varit med i diskussionerna kring de förslag som
en beredning lägger fram till fullmäktige.
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Varje ledamot i landstingsfullmäktige har enligt Arbetsordning för Jämtlands läns landsting rätt till
24 dagar per mandatperiod som ledamoten kan disponera fritt. Dagarna kan inte övertas av andra.
Dagarna är viktiga för att ledamoten skall kunna fullfölja sitt uppdrag på ett bra sätt. Ibland uppstår
en situation då dagarna inte kan utnyttjas. Dagarna bör då kunna användas av t ex en ersättare som
kan och vill vara aktiv. För att få resurser till att skola in ersättare i landstingets verksamhet minskas
antalet dagar för ordinarie ledamot till 20 dagar. Resurser motsvarande de övriga fyra dagarna
överförs till en speciell post i partistödet.
I landstingsfullmäktiges arbetsordning har fullmäktiges presidium ålagts uppgiften att utgöra särskild budgetberedning med ansvar för beredningen av budgeten för revisorerna och patientnämnden samt föreslå budget för fullmäktiges beredningar. Den särskilda budgetberedningen är en permanent fullmäktigeberedning och bör därför regleras i det sammanhanget. Den särskilda budgetberedningen bör i konsekvens med att den bereder budgeten också ha i uppgift att granska revisorernas och patientnämndens räkenskaper och förvaltning. Den bör vidare ha i uppgift att bereda andra
ärenden som revisorerna väcker i fullmäktige där det är olämpligt att styrelsen, som är föremål för
revisorernas granskning, svarar för beredningen, t ex reglemente för revisorerna.
Fullmäktiges presidium har överlämnat förslagen till ändringar i arbetsordningen för Jämtlands läns
landstingsfullmäktige om nya arvodesregler för ordinarie ledamots egendisponerade dagar, nya
arvodesregler för gruppledare och förtydligande av särskilda budgetberedningens ställning och uppgifter till landstingsdirektören för beredning inför landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.
BESLUTSUNDERLAG
Ändringar i fullmäktiges arbetsordning nov 2006, 2006-11-01
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förändringar enligt följande:
1. I Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige avsnitt 3.9 Övriga bestämmelser
femte stycket
Gruppledarna för de olika partierna . samt leda gruppens arbete under fullmäktige.
ersätts med följande text
Gruppledare för de olika partierna i fullmäktige har rätt till extra dagar för sin roll som gruppledare. Dessa dagar skall användas till att förbereda partiets möten med landstingsgruppen, samordna och förbereda politiska frågor i landstinget, samordna frågor som berör både beredningarna och landstingstyrelsen, tillsammans med fullmäktiges presidium samordna frågor kring hot
och våld mot förtroendevalda, ansvara för information till sin politiska landstingsgrupp samt leda
gruppens arbete. Varje gruppledare får tre dagar per år samt 0,38 dagar mandat och per år.
2. I Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige avsnitt 3.9 Övriga bestämmelser
andra stycke
Förutom för planerade sammanträden,
.. för ytterligare 24 dagar under mandatperioden
för dels att av den förtroendevalde fritt disponeras ..
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ändras till
Förutom för planerade sammanträden,
.. för ytterligare 20 dagar under mandatperioden
för dels att av den förtroendevalde fritt disponeras .. .
3. I Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige avsnitt 2.3 Styrelseutskott § 16
Ekonomiskt utskott
Styckena 6-8 stryks.
4. Tillägg i Regler för stöd till de politiska partierna i Jämtlands läns landsting efter stycket
Förtroendemannautbildning
Egna dagar för ersättare
För mandatperioden finns resurser för ersättning till ersättare i fullmäktige. Resurserna motsvarar
fyra dagar per mandat för ordinarie ledamot i fullmäktige. Resurserna motsvarar det som ordinarie ledamot har rätt till för sina egna dagar ; förrättningsarvode, förlorad arbetsförtjänst,
restids-, traktaments- och reseersättning. Kostnader för konferenser och liknande ingår inte.
5. Sista punkten i 4 § andra punkten i fullmäktiges arbetsordning utgöra särskilda
ningar. utgår.

. bered-

I arbetsordningens § 17 första punkten Ledamöter mm görs som fjärde punktsats följande
tillägg:
Särskild budgetberedning med 3 ledamöter (fullmäktiges presidium)
I § 17 andra punkten Uppgifter görs som tredje stycke från slutet följande tillägg:
Den särskilda budgetberedningen har som uppgift att
till fullmäktige yttra sig över revisorernas och Patientnämndens förslag på budget,
granska revisorernas och Patientnämndens räkenskaper och förvaltning,
till fullmäktige yttra sig över ärenden som revisorerna väcker i fullmäktige där
styrelsen av beroendeskäl inte är lämplig som beredningsorgan samt
till landstingsstyrelsen föreslå budget för var och en av fullmäktiges beredningar.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 233
Inrättande av landstingsrådsberedningar (LS 1183/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Genom överenskommelse bildar socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet politisk
majoritet i landstinget under mandatperioden 2007-2010.
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Överenskommelsen innebär att landstingets politiska ledning förändras så att miljöpartiet respektive
vänsterpartiet får varsin funktion som landstingsråd på 50 % av heltid. Basen för dessa nya
funktioner ska vara uppdrag i landstingsstyrelsen. Därutöver tilldelas de samma roll som övriga
landstingsråd och oppositionsråd med undantag av den roll dessa har som ordförande respektive 1:e
och 2:e vice ordförande i styrelsen.
Kommunallagen medger inte att styrelsens ledamöter, presidiet undantaget, arbetar under olika
uppdrags- och arvodesvillkor. För att arvodering ska kunna ske enligt förslaget måste de nya
landstingsråden ges specificerade särskilda uppdrag. Det kan ske antingen genom att ytterligare vice
ordföranden inrättas i styrelsen eller genom att de nya landstingsrådsfunktionerna formaliseras som
fullmäktigeberedningar.
BESLUTSUNDERLAG
Sekretariatets tjänsteskrivelse
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Arbetsordning för fullmäktige får ett tillägg under kapitel 1.16 :
13 Landstingsrådsberedningar
Två permanenta beredningar finns benämnda landstingsrådsberedning.
Respektive beredning består av en person.
Beredningarnas uppgift är att i samråd med styrelsens ordförande samt 1:e och 2.e vice ordförande
(landstingsråd och oppositionsråd) på politisk nivå leda landstingets verksamhet på samma sätt som
övriga landstingsråd med undantag av den roll dessa har som ordförande respektive vice
ordföranden i styrelsen.
Punkterna 1 till och med 12 i arbetsordningens kapitel 1.16 gäller ej för landstingsrådsberedningarna.
2. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting får följande tillägg:
3.2.4 Särskilda bestämmelser för landstingsrådsberedningar
Respektive landstingsrådsberedning årsarvoderas med 25 % av heltidsarvode för styrelsens
ordförande i enlighet med gällande arvodesregler för styrelseledamot (3.10 i arvodes-reglerna).
Årsarvodet inkluderar ersättning för eventuellt andra uppdrag till vilka landstinget utsett den som
valts till landstingsrådsberedning. Detta gäller dock ej årsarvode som styrelseledamot, förrättningsarvode som ledamot i styrelseutskott och förrättningsarvode som fullmäktigeledamot. Arvode för
egna dagar och gruppledararvode är inkluderade i årsarvodet.
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I övrigt tillämpas gällande arvodesregler enligt reglerna för heltidsarvoderade förtroendevalda.
YRKANDEN
Rober Uitto yrkar:
1. Avslag på landstingsdirektörens förslag om inrättande av landstingsrådsberedningar med
föreslagna ändringar i arbetsordning för landstingsfullmäktige och arovodesbestämmelserna.
2. Två 3:e vice ordföranden inrättas i landstingsstyrelsen med följande ändringar i reglemente för
landstingsstyrelsen och tillägg till arvodesbestämmelser:
Andra och tredje stycket under § 1 ersätts med följande lydelse:
Landstingsstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande. en 2:e vice ordförande samt två 3:e
vice ordföranden (presidiet) som väljs av fullmäktige för den tid de valts som ledamöter i
landstingsstyrelsen. Ordföranden och vice ordförandena benämns landstingsråd/oppositionsråd.
Vid samtidigt hinder för ordföranden och vice ordförandena samt vid längre hinder för ordföranden
under tjänstgöringsperioden (> 30 dagar) utser landstingsstyrelsen annan ledamot att för tillfället
föra ordet. Till dess valen har gjorts utövas ordförandeksapet av den som varit ledamot längst tid.
Om två eller flera har varit ledamöter lika längre har den äldste av dem företräde.
I avsnitt 1.1 tabell över årsarvoden, under Landstingsstyrelsen, görs följande tillägg:
3:e vice ordförande

95 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande.
Omfattningen av arvoeringen är 50 % av heltid.

Thomas Andersson yrkar avslag på direktörens förslag samt på Robert Uittos yrkande.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslag avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos yrkande och på Thomas Anderssons avslagsyrkande och finner Robert Uittos yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Två 3:e vice ordföranden inrättas i landstingsstyrelsen med följande ändringar i reglemente för
landstingsstyrelsen och tillägg till arvodesbestämmelser:
Andra och tredje stycket under § 1 ersätts med följande lydelse:
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Landstingsstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande. en 2:e vice ordförande samt två 3:e
vice ordföranden (presidiet) som väljs av fullmäktige för den tid de valts som ledamöter i
landstingsstyrelsen. Ordföranden och vice ordförandena benämns landstingsråd/oppositionsråd.
Vid samtidigt hinder för ordföranden och vice ordförandena samt vid längre hinder för ordföranden
under tjänstgöringsperioden (> 30 dagar) utser landstingsstyrelsen annan ledamot att för tillfället
föra ordet. Till dess valen har gjorts utövas ordförandeksapet av den som varit ledamot längst tid.
Om två eller flera har varit ledamöter lika längre har den äldste av dem företräde.
I avsnitt 1.1 tabell över årsarvoden, under Landstingsstyrelsen, görs följande tillägg:
3:e vice ordförande

95 % av arvodet till landstingsstyrelsens ordförande.
Omfattningen av arvoeringen är 50 % av heltid.

RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Inger Jonsson, Bernt Söderman, Börje Frisk och
Anna-Britt Bromée till förmån för avslagsyrkande.
§ 234
Trafikbeställning Länstrafiken 2007/2008 (LS 1184/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
För kalenderåret 2007 beställer landstinget följande förändringar, utöver nuvarande trafik:
Arbetspendlingen inom Åre kommun förbättras M-F och L, nettokostnaden för denna
förändring är beräknad till 0,1 mkr.
Förändring MittNabo vilket medför att kostnad för MittNabo (från 1 juli 2007) blir 1,2
mkr dyrare än nuvarande Mittlinjen.
Helårseffekt 2008 för MittNabo beräknas uppgår till 2,3 mkr. Merparten av
kostnadsökningen beror på nya fordon längs Mittlinjen.
Övriga förändringar:
Nettokostnaderna för redan befintlig trafik inklusive ny upphandling för trafiken inom
Åre, där landstingets del uppgår till ca 60 % av volymen, beräknas öka med 1,2 mkr utöver
tilldelad ram.
Med ovanstående förändringar beräknas kostnaden för Länstrafiken totalt öka med 2,5 mkr för
kalenderåret 2007.
Dessutom beslutas följande
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För att klarlägga behovet av ytterligare trafik avseende arbetspendling/nattrafik får
Länstrafiken i uppdrag att utreda detta.
Ingen justering görs av Länstrafikens beslut i december 2005 där tolkningen av
konsortialavtalet medför en förändring av kostnadsansvaret för linje 429. Strömsunds
kommuns brev från 2006-06-01 kommer att besvaras av landstinget i särskild ordning.
BESLUTSUNDERLAG
Trafikbeställning Länstrafiken 2007/2008
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättad trafikbeställning för trafikåret 2007/2008 antas.
2. Redovisade kostnadsökningar (2007 2,5 mkr och 2008 totalt 3,6 mkr) beaktas i
landstingsplanen 2007 - 2009.
3. För att klarlägga behovet av ytterligare trafik avseende arbetspendling/nattrafik får Länstrafiken i
uppdrag att utreda detta.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 235
Medborgarförslag från Mia Augustsson, Gällö om att se över vem som ska bekosta provtagning i
samband med rattonykterhet (LS 504/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Från Mia Augustsson, Gällö, har det kommit ett medborgarförslag om att landstinget bör se över
frågan om provtagning i samband med rattonykterhet. Enligt förslaget bör dessa patienter själva
betala hela kostnaden för provtagning och läkarbesök. Motivet är att dessa personer tar resurser från
kärnverksamheten.
Vård- och rehabiliteringsberedningens bedömning
Det är mycket vanligt att personer som döms för rattonykterhet har alkoholproblem. Eftersom
alkoholism klassificeras som en sjukdom skall den också ha tillgänglighet till vård på samma sätt
som andra sjukdomstillstånd.
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Vård- och rehabiliteringsberedningens föreslår att Jämtlands läns landsting även fortsättningsvis ska
ta betalt för aktiviteter i samband med utfärdandet av intyget för körkort p.g.a. rattonykterhet som
en sjukvårdsåtgärd d.v.s. ordinarie patientavgift för läkarbesök och provtagning.
VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att medborgarförslaget avstyrks.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Mia Augustsson.
Protokollsutdrag från vård- och rehabiliteringsberedningen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt vård- och rehabiliteringsberedningens förslag.
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