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§ 136
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
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
§ 137
Medborgarförslag från Tore Hansson, GF Fjällsjö/Bodum ideell förening om att landstinget
uppgraderar Backe distriktssköterskemottagning till hälsocentral samt upphandlar hälsocentralen i
alternativ driftform (LS 722/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
I november 2004 beslutade landstingsfullmäktige att omstrukturera hälsocentralerna i Hammerdal
och Backe till distriktssköterskemottagningar. Omstruktureringen gäller från och med 1 januari
2005. I beslutet förutsattes att distriktsläkare skulle finnas på respektive distriktssköterskemottagning två dagar per vecka.
I månadsskifte juli/augusti 2005 inkom ett medborgarförslag från GF Fjällsjö/Bodum ideell
förening med förslag gällande Backes primärvård:
Uppgradera Backes distriktssköterskemottagning till hälsocentral,
Landstingsbeslut om alternativ driftsform för Backe hälsocentral.
För att ge GF Fjällsjö/Bodum möjlighet att senare komplettera sin ansökan beslutade landstingsfullmäktige i november 2005, följande:
GF Fjällsjö/Bodum ideell förening ges möjlighet att vid ett senare tillfälle återkomma med en ny
ansökan.
I februari 2006 inkom ett reviderat medborgarförslag från GF Fjällsjö/Bodum, ideella förening.
Förslaget är identiskt med tidigare förslag vad angår beslutsrekommendationer, men är kompletterat
med ytterligare underlag som man anser stödjer föreningens förslag.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från GF Fjällsjö/Bodum ideell förening.
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VÅRD OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG
Beredning föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget från Fjällsjö/Bodum ideell förening om att uppgradera distriktssköterskemottagningen i Backe till hälsocentral och att driva hälsocentralen i alternativ drift avstyrks.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDEN
Thomas Andersson yrkar : Jag anser att uppgraderingen av distriktssköterskemottagningen i Backe
till hälsocentral samt ansökan om upphandling av Backe hälsocentral i alternativ driftsform skall
bifallas.
Nina Fållbäck-Svenson yrkar bifall till beredningens förslag.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Thomas Anderssons yrkande och
finner beredningens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Beredningens förslag att avstyrka medborgarförslaget tillstyrks.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Jan-Olof
Dahlin och Börje Frisk till förmån för Thomas Anderssons yrkande.
§ 138
Finansiellt samordningsförbund för rehabilitering i Åre (LS 670/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet ger försäkringskassa, kommun,
landsting och länsarbetsnämnd möjlighet att inom ramen för en ny organisation och tillika juridiskt
person- samordningsförbund - arbeta tillsammans på ett nytt sätt. Den finansiella samordningen
mellan huvudmännen ska underlätta en effektiv resursanvändning genom att finansiera samordnande insatser. Dessa ska syfta till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till
förvärvsarbete. Jämtlands läns landsting, Åre kommun, Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden
har sedan en tid fört samtal om bildande av ett samordningsförbund i Åre. I dessa samtal har
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

LANDSTINGSSTYRELSEN

2006-06-12

4 (7)

samtliga parter på lokal nivå varit överens om att man har ett gemensamt intresse att bilda ett
sådant förbund.
Samordningsförbundet ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt
stödja samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet ska inom ramen för den finansiella
samordningen finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder t ex
förebyggande insatser, kartläggningar och metodutveckling inom parternas samlade ansvarsområden. Samordningsförbundet ska också svara för uppföljning och utvärdering av de samlade
insatserna. Samordningsförbundet ska dock inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda.
Förbundet anses bildat när förbundsordningen fastställts av medlemmarna, dock senast 15 juni
2006.
För perioden från bildandet och 2006 års slut har ingen detaljbudget gjorts. Dock föreslås en insats
på 700 tkr som fördelas lika mellan parterna. Landstingets del 175 tkr.
Parterna har enats om målgruppen som i första hand skulle komma i åtnjutande av samordningsförbundets insatser skall vara unga vuxna som inte hittar sin väg in i arbetslivet och då särskilt
mödrar med psykosocial problematik.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till förbundsordning för samordningsförbund Åre
Lagtext om finansiell samordning
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting ingår som medlem tillsammans med Försäkringskassan genom
Försäkringsdelegationen i Jämtland, Länsarbetsnämnden och Åre kommun i ett finansiellt
samordningsförbund inom området samordnad rehabilitering avseende individer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser med syfte att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra
förvärvsarbete.
2. Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Åre antas.
3. En ordinarie ledamot och en ersättare för denne utses till förbundsstyrelsen för tiden från att
förbundet bildats t o m 31 december 2006.
4. En ordinarie revisor och en revisorsersättare utses att granska samordningsförbundets räkenskaper
och årsredovisning för tiden från det att förbundet bildats t o m 31 december 2006.
5. Medel till samordningsförbundets verksamhet under ett år, 175 000 kronor, anvisas befintlig
budget för primärvården i Åre.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 139
Översyn av den politiska organisationen inför 2007 (LS 1111/2005)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingets fullmäktigepresidium har som sin uppgift att kontinuerligt se över landstingets politiska organisation. Fullmäktiges presidium har i samverkan med gruppledarna och de politiska
organen tagit fram ett förslag på hur den politiska organisationen skall se ut från och med 2007.
Den nuvarande politiska organisationen har funnit sedan 2003 och har i grunden fungerat väl och
några omfattande förändringar är inte nödvändiga. Organisationen behöver dock revideras så att
ledamöterna i landstingsstyrelsen får ökat utrymme för sitt uppdrag.
Fullmäktige tog i februari beslut om att antalet ledamöter i fullmäktige skall vara 55 stycken.
Fullmäktiges presidium har också sett över och preciserat arvodesbestämmelserna.
Presidiet har också sett över de ekonomiska konsekvenserna av bildandet av nya samordnings/kommunalförbund och kommit fram till att detta inte påverkar landstingets kostnader för den
politiska organisationen eftersom dessa förbund har egna budgetar för ersättning till förtroendevalda.
Kostnaden för den politiska organisationen kommer att bli ca 500 000 kronor dyrare i 2006 år
priser. Den största kostnadsökningen blir det utökade utrymmet för landstingstyrelsens ledamöter.
Fullmäktiges presidium har överlämnat förslagen till ny politisk organisation, ny arbetsordning för
Jämtlands läns landstingsfullmäktige och nya arvodesregler för förtroendevalda till landstingsdirektören för beredning inför landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.
BESLUTSUNDERLAG
Översyn av landstingets politiska organisation 2006
Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige
Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting
Regler för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Ny politisk organisation från och med 2007-01-01 antas enligt upprättat förslag.
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2. Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige, Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse, Arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting och Regler
för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting antas enligt upprättade förslag, att
gälla från och med 2007-01-01.
3. Nuvarande arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse, arvodesbestämmelser för förtroendevalda och regler för stöd till de politiska partierna upphör
att gälla 2006-12-31.
4. Landstingsstyrelsen tillsätter en utredning att, för beslut i fullmäktige i februari 2007, utreda den
etiska kommitténs framtida uppgifter och organisation.
YRKANDEN
Ordföranden yrkar följande ändring i förslaget till arvodesregler:
Landstingsfullmäktige
Ordföranden i fullmäktige: 15 % av arvodet till styrelsens ordförande.
1:e och 2:e vice ordförande i fullmäktige: 10 % av arvodet till styrelsens ordförande.
Landstingsstyrelsen
Ledamot i landstingsstyrelsen: Arvodet beräknas på 95 % av arvodet till landstingsstyrelsens
ordförande. Omfattningen av arvoderingen är 25 % av heltid.
I förslaget till ny politisk organisation yrkande följande ändring:
Sid 14 punkt 4:15 Ersättares närvarorätt
2:a och 3:e meningen med följande lydelse skall utgå: Det är således inte tänkt att icke tjänstgörande ersättare skall närvara vid varje sammanträde. Icke tjänstgörande ersättare har rätt att
närvara vid de politiska organens sammanträde och har då rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst och halvt arvode .
Ordförande yrkar vidare följande tillägg:
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att se över § 3, delegering från fullmäktige, i landstingsstyrelsens
reglemente och lägga fram eventuella förslag till förändringar till fullmäktige vid novembersammanträdet 2006.
Nina Fållbäck-Svenson yrkar att procentsatsen om 100% för styrelsens ordförande och vice
ordförande inte är fastlåst utan kan förhandlas i majoritet respektive opposition.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag med ordförandens ändringsyrkanden och finner detta antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkandet och finner detta antaget.
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Ordföranden ställer proposition på Nina Fällbäck-Svensons yrkande och finner detta avslaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag med antagna yrkanden enligt ovan.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Nina Fållbäck-Svenson, Monalisa Norrman och Jan-Olof Dahlin till
förmån för Nina Fållbäck-Svensons yrkande.
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