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§ 224 Fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning

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.

§ 225 Landstingsdirektörens rapport
Landstingsdirektören har beslutat införa inköpsstopp inom landstinget.

§ 226 Ombildning av Intresseföreningen Norrtåg
(LS/1466/2010)
Ärendebeskrivning

Intresseföreningen Norrtåg bildades 2001 men har under hela denna period fungerat
som en resultatenhet under andra formaliserade värdorganisationer (Kommunförbundet
Gävleborg, Region Gävleborg etc.) Av flera skäl bedöms detta inte längre vara hållbart.
Bland annat har oklarhet kring momsfrågan påpekats av föreningens revisorer.
Föreningen har utrett frågan om momsskyldighet och fått ett positivt svar från Skatteverket förutsatt att föreningen ombildas till en formell juridisk person (ekonomisk
förening).
Medlemmar i föreningen är samtliga kommuner i Västernorrland och Gävleborg,
20 kommuner i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten och samtliga landsting samt
länstrafikbolag i norra Sverige.

Beslutsunderlag

Intresseföreningen Norrtåg – bildande av ekonomisk förening.

Landstingsdirektörens förslag

1. Instruktion till landstingets ombud att rösta för nedläggning av ideella föreningen
”Intresseföreningen Norrtåg” samt rösta för bildande av ”Intresseföreningen
Norrtåg ekonomisk förening” med föreslagna stadgar.
2. Jämtlands läns landsting utser ett ombud i ideella föreningen ”Intresseföreningen
Norrtåg” fram t o m 2010-12-31.
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3. Jämtlands läns landsting utser ett ombud i ”Intresseföreningen Norrtåg ekonomisk
förening” fram t o m 2010-12-31.

Landstingsstyrelsens beslut

1. Instruktion till landstingets ombud att rösta för nedläggning av ideella föreningen
”Intresseföreningen Norrtåg” samt rösta för bildande av ”Intresseföreningen Norrtåg
ekonomisk förening” med föreslagna stadgar.
2. Till Jämtlands läns landstings ombud i ideella föreningen ”Intresseföreningen
Norrtåg” fram t o m 2010-12-31 utses Harriet Jorderud.
3. Till Jämtlands läns landstings ombud i ”Intresseföreningen Norrtåg ekonomisk
förening” fram t o m 2010-12-31 utses Harriet Jorderud.

§ 227 Val av representant för styrgrupp för ombildning av
samordningsförbund i Jämtlands län (LS/1467/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige fattade i juni 2010, § 115, beslut om att ingå i ett samordningsförbund, Länsfinsam, från och med 1 januari 2011. Detta under förutsättning att samtliga kommuner i länet går med i förbundet.
Den 8 oktober 2010 genomfördes en gemensam dag kring finansiell samordning där
samtliga parter deltog. En av slutsatserna från den dagen var att en ombildning av Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade (J-sam) till Samordningsförbundet i
Jämtlands län skulle ske. Detta skulle innebära nedläggning/likvidation av befintliga
lokala förbund och en ombildning av samordningsförbundet J-sam.
Med anledning av detta har en arbetsgrupp med tjänstemän utsetts. En politisk
styrgrupp behöver utses med deltagare från samtliga medlemmar.

Beslutsunderlag

Ombildning av Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län
till samordningsförbundet i Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen utser landstingets representant i styrgrupp för ombildning av
Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län.

Landstingsstyrelsens beslut

Till landstingets representant i styrgruppen för ombildning av Samordningsförbundet
för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands läns utses Anna Gundersson.
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Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 227 Återremitterat ärende om tandvårdskliniken i
Stugun fr o m 2011-01-01 (LS/1187/2010)
Ärendebeskrivning

Den 23 juni 2010 tog landstingsfullmäktige beslut om att folktandvården i Ragunda
kommun skulle återgå i landstingets regi från och med 2011-01-01. Förslaget om
avveckling av tandvårdkliniken i Stugun återremitterades på fullmäktige i oktober för
vidare utredning.
Från och med 2011-01-01 återgår driften av folktandvårdens verksamhet inom Ragunda
kommun i landstingets regi. Verksamheten har under åren 2002-2010 drivits av
Tandläkar’n i Ragunda AB på tre orter inom Ragunda kommun; Hammarstrand,
Bispgården och Stugun. Bispgården lades ner 2003-12-31. Med det befolkningsunderlag
som finns i Stugun idag bedöms kliniken inte kunna bemannas med stadigvarande
personal och inte heller bedrivas kostnadseffektivt utan extra ekonomisk ersättning.
Nuvarande verksamhet i Stugun bör därmed avvecklas fr o m 2011-01-01 och verksamheten i Ragunda kommun endast bedrivas i Hammarstrand.
Inom Folktandvården utreds för närvarande möjligheterna för i första hand barn och
ungdomar samt vissa patientgrupper att bli undersökta och få förebyggande tandvård i
Stugun med tandhygienister och tandsköterskor. I första hand bör samlokalisering med
primärvården på orten ske.

Beslutsunderlag

Drift av folktandvårdens verksamhet i Stugun från och med 2011-01-01

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Tandvårdskliniken i Stugun avvecklas fr o m 2011-01-01.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna att
bedriva verksamhet med förebyggande inriktning samlokaliserad med exempelvis
primärvården i Stugun.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 229 Revidering av landstingsplan 2011-2013
(LS 690/2010)
Ärendebeskrivning

Särskilda budgetberedningen har fått fullmäktiges uppdrag att göra en detaljgenomgång
av budgeten för den politiska organisationen samt rapportera konsekvenser och lämna
förslag till landstingsstyrelsen.
Beredningen beslutade vid sitt sammanträde den 4 november att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att budgeten för den politiska organisationen
behöver höjas med 633 800 kronor. Beredningen vill också få särskilda medel för
förtroendemannautbildningen under 2011 med 621 000 kronor.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag SBB 2010-11-04, § 27 Budget pol org

Beslut av särskilda budgetberedningen

1. Beredningen fastställer budget för fullmäktige, fullmäktigeberedningar och styrelsen
enligt upprättat förslag under förutsättning att fullmäktige beslutar om föreslagen
ökning av budgeten.
2. Ledningsstab sekretariat får i uppdrag att ta fram förslag till regler för hantering av
budget för ”egna dagar”.
Beredningen föreslår landstingsstyrelsen
1. Landstingsstyrelsen fastställer budget för 2011 för partistödet, stödet till politiska
sekreterare, ungdomsting, ungdomsråd, Länets handikappråd och pensionärsrådet
enligt föreslagen fördelning.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Budgeten för den politiska organisationen ökas med 633 800 kr, att tas på
resultatet.
2. Förtroendemannautbildningen anslås 621 000 kronor under 2011, att tas på
resultatet.

Landstingsdirektörens förslag

Enligt särskilda budgetberedningens förslag punkt 2.1 och 2.2.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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Protokollsanteckning

Marianne Larm-Svensson, Bernt Söderman, Inger Jonsson, Gunnar Engnér, Christer
Siwertsson och Finn Cromberger lämnar följande anteckning till protokollet:
”Under det tidigare arbetet med framtagande av ny politisk organisation lämnade
allianspartierna förslag på reducering av bland annat skolutskott, etiskt utskott och
partistöd.”

§ 230 Samordning av pensioner för förtroendevalda med
årsarvode (LS/1502/2010)
Ärendebeskrivning

Utgångspunkten i kommunallagen och landstingets arbetsordning för fullmäktige är att
förtroendevald som accepterar ett uppdrag i landstinget inte ska göra en ekonomisk
förlust. Detta gäller både den omedelbara ekonomiska förlusten genom att man inte får
ersättning från sin arbetsgivare och den framtida förlusten av pension. Den förtroendevalde ska kunna välja att byta/dela upp uppdrag utan att detta påverkar ersättningarna.
För närvarande fungerar det bra för den omedelbara förlusten men mindre bra när det
gäller pensioner/avgångsersättningar. Nuvarande regler för dessa ersättningar innebär
bland annat att den förtroendevalde som har årsarvode på en betydande del av heltid
(40% eller mer) i Jämtlands läns landsting har rätt till avgångsersättning enligt PBF.
Ersättningens storlek är beroende på hur många procent årsarvodet omfattar, hur
många år man haft årsarvodet och åldern. Det finns två viktiga begränsningar i regelverket. Den ena begränsningen är att om man har rätt till att få ersättningen från en
myndighet kan man inte få det av fler. Detta innebär att om man har varit aktiv i en
kommun och där har rätt till ersättning kan man inte få ersättning om man senare får
årsarvode för uppdrag i ett landsting. Den andra begränsningen är att storleken på det
belopp som betalas ut tar hänsyn endast till de två senaste årens före avgångsåret storlek
på arvodet. Liknande begränsningar finns inte för anställda.
Landstinget har tidigare haft beslut om en samordning med kommunerna för att den
förtroendevalde inte ska drabbas på ett negativt sätt av dessa begränsningar. Landstinget
tog bort denna samordning 2010 eftersom kommunerna inte tog motsvarande beslut. I
samband med att landstinget nu överför en viktig del av sin verksamhet till ett regionförbund finns det anledning att ta upp frågan om samordning på nytt. Samordning
skulle kunna göras med sådan verksamhet som är eller har varit en väsentlig uppgift för
landstinget men där verksamheten av olika skäl drivs av annan huvudman. Sådan verksamhet är gemensamma nämnder, kommunal-/regionförbund. All annan verksamhet
utesluts eftersom de följer andra rättsliga regler t ex aktiebolagsrätten.
Vid beslut om en samordning enligt ovan bör man också besluta om en samordning av
de olika årsarvodena så den förtroendevalde som i de olika organen tillsammans har ett
årsarvode överstigande 40% har möjlighet att omfattas av PBF.
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Beslutsunderlag

Reglemente för samordning av pension och fastställande av förmåner enligt PBF

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reglemente för samordning av pension och fastställande av förmåner enligt PBF
fastställs.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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