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§ 176

Val av protokolljusterare
Jens Sundström (fp) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 177

Slutlig föredragningslista
Utdelad preliminär föredragningslista fastställs.

§ 178

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 179

Bildande av samordningsförbund för finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser i Luleå, Piteå
och Älvsbyns kommuner
Dnr 1943-06

Ärendebeskrivning
Sedan 2004 gäller en lag som öppnar möjligheter för finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser mellan kommun, försäkringskassa, länsarbetsnämnd
och landsting genom bildande av s k samordningsförbund (bilaga 5). Berörda
parter i Norrbotten har antagit en avsiktsförklaring (bilaga 1) i vilken de ställt
sig positiva till att utnyttja denna möjlighet.
Partsgemensamma arbetsgrupper har tillsatts för bildande av sådana förbund
i Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner. Arbetsgrupperna har utarbetat underlag med bl a förslag till förbundsordning och avtal för respektive förbund
(bilagorna 2–4).
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Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås avge följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Landstingsstyrelsen ansluter sig till förslagen om att bilda samordningsförbund enligt de partsgemensamma arbetsgruppernas förslag. Samtidigt framhåller styrelsen det angeläget att bl a den närmare inriktningen och målgrupperna för respektive förbund utvecklas ytterligare i samband med att förbunden bildas och påbörjar sin verksamhet. Styrelsen förutsätter att vart och ett
av förbunden:


Noga preciserar målgruppen för verksamheten.



Formulerar tydliga och mätbara mål för vad som ska uppnås för målgruppen och hur styrningen mot angivna mål ska ske.



Anger vilka uppföljningskriterier som ska tillämpas för respektive målgrupp liksom form och frekvens för uppföljningen.



Anger hur lärande, spridning och integrering av resultatet av förbundets
verksamhet ska ske i parternas respektive ordinarie verksamheter.



Preciserar angivna uppgifter senast den 31 mars 2007 samt före angiven
tidpunkt återrapporterar till respektive part.
Förslag till beslut

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår landstingsstyrelsen fullmäktige
att fatta följande beslut:
1 Samordningsförbund bildas i Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner med
start den 1 december 2006.
2 Förslagen till förbundsordning och avtal (bilagorna 3–4) för respektive
förbund godkänns.
3 Som förutsättningar för landstingets medverkan i förbunden gäller härutöver det som anges i bilaga 2 samt det som styrelsen ovan anfört.
4 Samordningsförbunden ska ansluta sig till de ekonomiska rutiner som gäller i respektive kommun.
5 För landstingets del av finansieringen av verksamheten åren 2006 och
2007 tillskjuts 500 tkr till vardera förbund i Luleå och Piteå.
6 För landstingets del av finansieringen av förbundet i Älvsbyn tillskjuts 500
tkr som engångsbelopp.
7 Pengarna, totalt 1 500 tkr, anvisas ur medel från likvidationen av NAB
ekonomisk förening.
Härutöver föreslås fullmäktige utse:
8 En ledamot jämte ersättare till respektive förbunds styrelse samt en revisor
jämte ersättare i respektive förbund för perioden 1 december 2006 t o m
31 mars 2007.
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Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
Enligt förslaget.
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