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§ 228

Val av protokolljusterare
Stefan Tornberg (C) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 229

Slutlig föredragningslista
Föredragningslistan fastställs efter komplettering med följande ärenden:
 Överenskommelse om gemensam satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer.
 Avsättning pensionsfond.
 Avbrytande av upphandling.

§ 230

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt med undantag för
ärendet Avbrytande av upphandling.

§ 231

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 232

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-14

Ärendebeskrivning
Landstingsdirektörens rapport enligt bilaga.
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§ 233

Reglementen
Dnr 132-14

Ärendebeskrivning
Reglementen för Länshandikapprådet, Länspensionärsrådet, Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg samt Läkemedelskommittén
har utarbetats.

Förslag till beslut
Följande reglementen antas:
 Reglementen för Länshandikapprådet
 Reglementen för Länspensionärsrådet
 Reglementen för Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg
 Reglementen för Läkemedelskommittén.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 234

Regler och riktlinjer inom
hälso- och sjukvårdsområdet
Dnr 3303-14

Ärendebeskrivning
Styrande dokument inom hälso- och sjukvårdsområdet har utarbetats.

Förslag till beslut
Följande styrande dokument antas:
 Samverkansorgan mellan landstinget och de privata vårdgivarna.
 Samverkansorgan mellan landstinget och tandvårdsproducenterna.
 Riktlinjer för kost till inneliggande patienter.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 235

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel
för personer med funktionsnedsättning
Dnr 3304-14

Ärendebeskrivning
Förslag till ändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten år 2015 har
utarbetats i samverkan mellan landstinget och länets kommuner.
Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel görs årligen med den
gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella förslag till förändringar.
Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel består av tre dokument:
1 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel. Förändringar i förskrivningsrätt, kriterier för förskrivning etc.
2 Generella riktlinjer för förskrivare 2015. Innehåller t ex vad som gäller
vid informationsöverföring, om förskrivningsrätt, patientens ansvar, specialanpassning etc.
3 Gränsdragning enligt avtal 2013. Hjälpmedelsförskrivning vid hemsjukvård och hembesök för personer 18 år och äldre.
De förslag till förändringar som lämnas in som underlag för beslut gällande
riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2015 är kompletta dokument för
punkt 2 och 3 ovan. Förändringsförslagen gällande punkt 1 ovan består endast av föreslagna förändringar enligt översikt i dokumentet.
Riktlinjerna återfinns i sin helhet på hjälpmedelsportalen och uppdateras vid
årsskiftet.
Handikapp- och pensionärsorganisationer har informerats om föreslagna
förändringar och har givits möjlighet att inkomma med synpunkter. Inga
sådana har inkommit.

Förslag till beslut
 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för 2015 antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 236

Riktlinjer inom HR-området
Dnr 3305-14

Ärendebeskrivning
Riktlinjer inom HR-området har utarbetats.

Förslag till beslut
Följande riktlinjer antas.
 Kränkningar, trakasserier och mobbning
 Lönebildning
 Hälsofrämjande arbetsmiljö
 Chefs- och ledarskap
 Säkert resande i tjänsten
 Rehabilitering

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 237

Riktlinjer för informationsteknik och
medicinsk teknik
Dnr 3306-14

Ärendebeskrivning
Riktlinjer för informationsteknik och medicinsk teknik har utarbetats.

Förslag till beslut
Riktlinjerna antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 238

Regler och riktlinjer inom
kommunikationsområdet
Dnr 3307-14

Ärendebeskrivning
Styrande dokument inom kommunikationsområdet har utarbetats.

Förslag till beslut
Följande regler och riktlinjer fastställs:
 Regler för fotografering och filmning i vården.
 Regler för landstingets medieverksamhet.
 Regler för landstingets medverkan i medieproduktioner.
 Regler för grafisk kommunikation/produktion
 Riktlinjer för användning av sociala medier

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 239

Riktlinjer för insatser inom kultur,
kultur och hälsa samt folkhälsa
Dnr 3308-14

Ärendebeskrivning
Riktlinjer för insatser inom kultur, kultur och hälsa samt folkhälsa har utarbetats.

Förslag till beslut
Riktlinjerna antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 240

Riktlinjer för näringspolitik och
internationell samverkan
Dnr 3309-14

Ärendebeskrivning
Riktlinjer för näringspolitik och internationell samverkan har utarbetats.

Förslag till beslut
Riktlinjerna antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 241

Riktlinjer för landstingets säkerhet
Dnr 3310-14

Ärendebeskrivning
Riktlinjer för landstingets säkerhet har utarbetats:

Förslag till beslut
Riktlinjer för landstingets säkerhetsarbete antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 242

Rätt att under år 2015
underteckna vissa handlingar
Dnr 3311-14

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har att fastställa vem eller vilka som ska ha teckningsrätt
för landstinget under år 2015.
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Förslag till beslut
1 Landstingsdirektör Mats Brännström och biträdande landstingsdirektör
Hans Rönnqvist var för sig, eller den de i sitt ställe för särskilda fall utser,
ges fullmakt att för landstinget under år 2015 underteckna avtal, kontrakt,
låne-, köpe-, borgens- och andra jämförbara handlingar.
2 Som villkor för fullmakten gäller att beslut i den sak respektive handling
avser ska ha fattats av behörig instans inom landstinget.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Protokollsanteckning

Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS), Stefan
Tornberg (C), Roland Nordin (M) samt Gunilla Wallsten (M) deltar inte i
beslutet.

§ 243

Delegering av beslutanderätt
Dnr 3312-14

Ärendebeskrivning
Med utgångspunkt i kommunallagen och gällande reglemente har landstingsstyrelsen att delegera delar av sin beslutanderätt.
Förslag till delegationsordning har upprättats.

Förslag till beslut
Förslaget fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Protokollsanteckning

Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS), Stefan
Tornberg (C), Roland Nordin (M) samt Gunilla Wallsten (M) deltar inte i
beslutet.
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§ 244

Delegationsordning för landstingets
gymnasieskolor
Dnr 3313-14

Ärendebeskrivning
I skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039) regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare samt de
krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Bestämmelserna gäller
för elever som påbörjat sin gymnasieutbildning efter den 1 juli 2011.

Med anledning av skollagen och gymnasieförordningen har förslag till
delegationsordning utarbetats.

Förslag till beslut
1 Delegationsordning för landstingets gymnasieskolor fastställs.
2 Åt landstingsdirektören, med rätt att delegera vidare till annan anställd i
landstinget, uppdras att på styrelsens vägnar besluta i ärenden enligt delegationsordningen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 245

Beställning Länssjukvård 2015
Dnr 3314-14

Ärendebeskrivning
Inför 2014 förändrades landstingets styr- och planeringsprocess. Från 2014
tillämpas beställar- utförarmodellen för styrning av all hälso- och sjukvård i
Norrbottens läns landsting. Modellen grundas på principen att de förtroendevalda beslutar om vad som ska göras och verksamheten ska stå för att omsätta detta i praktik: hur det ska göras. Landstingsstyrelsen kontrakterar och
finansierar via beställningar och avtal hälso- och sjukvård.
Inom beställarrollen ingår att övergripande planera och styra verksamheten
och inom ramen för denna styrning ska landstingsstyrelsen bereda beslut och
föreslå landstingsfullmäktige om övergripande strukturfrågor av långsiktig
art. Beställningarna skall innehålla uppdrag, ersättning samt hur uppdragen
skall följas upp. Beställning Länssjukvård består av följande delar och redovisas i bilagorna:
1 Kontrakt division Länssjukvård
2 Hälso- och sjukvårdens generella villkor
3 Uppdrag division Länssjukvård
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4 Ersättning division Länssjukvård
5 Uppföljning division Länssjukvård
Landstingsfullmäktige beslutade i den strategiska planen 2015-2017 att respektive beställning för år 2015 ska beslutas av landstingsstyrelsen i september. Med utgångspunkt i Beställning Länssjukvård 2014 samt landstingsstyrelsens plan 2015-2017 har förslag till Beställning Länssjukvård 2015 tagits
fram. Beställningen redovisas i bilagorna. De viktigaste förändringarna i
Beställning 2015 är följande:
 Tydliggörande av ansvar inom de tio prioriterade områdena.
 Tydliggörande av uppdragsbeskrivning inom de tio prioriterade områdena.
 Tydliggörande av basuppdraget gällande vårdens innehåll.
 Tydliggörande av jour och beredskap inom varje basuppdrag.
 Infertilitetsbehandling - nu tydliggjort som ett särskilt uppdrag inom Obstetrik/Gynekologi.
Ersättningsnivån är satt i enlighet med ärendet för vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag.
Uppföljning är en viktig del i uppdragsstyrningen och syftar till att jämföra
uppnådda resultat med de krav som ställts på verksamheten. Uppföljningen
skall ligga till grund för framtida beslut. Uppföljningsplanen skall färdigställas senast 2014-12-31 och förslaget är att landstingsstyrelsen i likhet med
föregående år ger i uppdrag till landstingsdirektören att fastställa uppföljningsplanen för år 2015.

Yttrande och förslag till beslut
Mot den bakgrunden föreslås att landstingsstyrelsen beslutar:
1 att godkänna Beställning Länssjukvård 2014 innehållandes
 Kontrakt division Länssjukvård
 Hälso- och sjukvårdens generella villkor
 Uppdrag division Länssjukvård
 Ersättning division Länssjukvård
2 att uppdra till landstingsdirektören att fastställa uppföljningsplan för
2015.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 246

Beställning Närsjukvård 2015
Dnr 3315-14

Ärendebeskrivning
Inför 2014 förändrades landstingets styr- och planeringsprocess. Från 2014
tillämpas beställar- utförarmodellen för styrning av all hälso- och sjukvård i
Norrbottens läns landsting. Modellen grundas på principen att de förtroendevalda beslutar om vad som ska göras och verksamheten ska stå för att omsätta detta i praktik: hur det ska göras. Landstingsstyrelsen kontrakterar och
finansierar via beställningar och avtal hälso- och sjukvård.
Inom beställarrollen ingår att övergripande planera och styra verksamheten
och inom ramen för denna styrning ska landstingsstyrelsen bereda beslut och
föreslå landstingsfullmäktige om övergripande strukturfrågor av långsiktig
art. Beställningarna skall innehålla uppdrag, ersättning samt hur uppdragen
skall följas upp. Beställning Närsjukvård består av följande delar och redovisas i bilagorna:
1 Kontrakt division Närsjukvård
2 Hälso- och sjukvårdens generella villkor
3 Uppdrag division Närsjukvård
4 Ersättning division Närsjukvård
5 Uppföljning division Närsjukvård
Landstingsfullmäktige beslutade i den strategiska planen 2015-2017 att respektive beställning för år 2015 ska beslutas av landstingsstyrelsen i september. Med utgångspunkt i Beställning Närsjukvård 2014 samt landstingsstyrelsens plan 2015-2017 har förslag till Beställning Närsjukvård 2015 tagits
fram. Det har gjorts ett antal mindre förändringar i Beställning Närsjukvård
när det gäller beskrivningen av uppdraget. Beställningen redovisas i bilagorna. De viktigaste förändringarna i Beställning 2015 är följande:
 Tydliggörande av ansvar inom de tio prioriterade områdena.
 Tydliggörande av uppdragsbeskrivning inom de tio prioriterade områdena.
 Tydliggörande av basuppdraget gällande vårdens innehåll.
 Införande av benskörhetsmottagning.
 Införande av beroendecentrum.
Ersättningsnivån är satt i enlighet med ärendet för vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag.
Uppföljning är en viktig del i uppdragsstyrningen och syftar till att jämföra
uppnådda resultat med de krav som ställts på verksamheten. Uppföljningen
skall ligga till grund för framtida beslut. Uppföljningsplanen skall färdigställas senast 2014-12-31 och förslaget är att landstingsstyrelsen i likhet med
föregående år ger i uppdrag till landstingsdirektören att fastställa uppföljningsplanen för år 2015.
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Förslag till beslut
Mot den bakgrunden föreslås att landstingsstyrelsen beslutar:
1 att godkänna Beställning Närsjukvård 2014 innehållandes
 Kontrakt division Närsjukvård
 Hälso- och sjukvårdens generella villkor
 Uppdrag division Närsjukvård
 Ersättning division Närsjukvård
2 att uppdra till landstingsdirektören att fastställa uppföljningsplan för
2015.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 247

Strategi för patient- och
brukarmedverkan
Dnr 3316-14

Ärendebeskrivning
De senaste årens samhällsutveckling har inneburit att nya synsätt på patienternas/brukarnas ställning och roll har vuxit fram. Den traditionella synen på
patienten/brukaren som mottagare av hälso- och sjukvård och socialtjänst
behöver ersättas med en syn där patienten/brukaren också har rollen som
medaktör.
Länsstyrgruppen för skola, vård och omsorg gav i början av 2014 i uppdrag
till Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten att utarbeta
en gemensam strategi för patient- och brukarmedverkan i hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Strategin har sin grund i ett arbete som Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har gjort. I strategin klargörs att det finns olika grader av medverkan:
 Information: Envägskommunikation, frågor och svar – få veta
 Konsultation: Inhämta synpunkter, ofta punktinsats - tycka
 Dialog: Utbyte av tankar, ofta vid flera tillfällen – resonera
 Inflytande: Deltagande under en längre tid, följa en planeringsprocess
från idé till färdigt förslag - delta
 Medbeslutande: Gemensamt beslutsfattande – bestämma
Strategin identifierar också att det krävs insatser på flera nivåer i organisationen:
3 Där patienten/brukaren möter verksamheten (individnivå)
4 På olika ledningsnivåer i verksamheten (verksamhetsnivå)
5 På övergripande nivå för ledning och styrning av organisationen som
helhet (systemnivå).
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Medverkan bidrar till att öka kunskapen om den enskildes behov och vad
som är till nytta för dem. Sådan medverkan bidrar till bättre underbyggda
beslut för utvecklings-, förbättrings- och patientsäkerhetsarbete inom hälsooch sjukvård och socialtjänst. Medverkan av dessa grupper ökar tydligheten
om vad som är viktigt för den enskilde respektive en grupp människor med
samma eller liknande behov, och bidrar därmed till att verksamheten fokuserar på rätt saker. Medverkan bidrar även till att varje enskild person får vård
utifrån sina egna förutsättningar och vården blir därmed mer jämlik.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta att anta den med Kommunförbundet
Norrbotten gemensamma strategin – ”Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län”. Kommunförbundets styrelse kommer att besluta
om att rekommendera respektive kommun att anta strategin.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 248

Vidarefördelning av
landstingsfullmäktiges anslag
Dnr 3323-14

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har i Finansplanen 2015-2017 gett styrelsen ett utrymme på 7040 mkr inklusive politisk verksamhet, vilket är 63 mkr högre
jämfört med den strategiska planen 2015-2017.
I landstingsstingsstyrelsen plan fördelades ramar till verksamheten som nu
justeras.
Årsprognosen per augusti för 2014 för divisionerna pekar på ett underskott
på 262 mkr. Alla divisioner och verksamheter ska därför bidra till för att
förbättra landstingets resultat. Besparingskravet är 1,6 procent baserat på
kostnadsmassan exklusive avskrivningar. Landstingets hälsocentraler i
vårdvalet ska vidta åtgärder för en ekonomi i balans 2015. Detta innebär att
resultatet 2015 sammantaget ska vara 130 mkr bättre för divisoner och verksamheter än i augustiprognosen 2014. Fullmäktige har angett besparingskrav
på 1,6 till 1,8 procent 2016.
Medlen fördelas enligt nedan:
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mkr
Division
Länssjukvård
- Fast ersättning
- Målrelaterad ersättning
Närsjukvård
- Fast ersättning
- Målrelaterad ersättning
Folktandvård
Kultur och utbildning
Service
Länsteknik
Summa divisioner

Kultur och
Hälso- och regional
sjukvård utveckling

Politik

Förändring jmf 2014
Summa exkl prisförändring
Omfördel Nytt/spar

1 816,2
1,3

1 816,2
1,3

-6,2

7,1

2 458,8
3,1
87,4

2 458,8
3,1
87,4
122,2
324,0
142,7
4 955,7

-6,8

7,0

0,4
17,5
1,1
6,0

7,4
2,3
3,5
27,3

122,2
324,0
139,8
4 830,6

2,9
125,1
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mkr
Landstingsgemensamt
Hälso- och sjukvård
Vårdval Norrbotten
Privatvård
AT-läkare
Forskning/utveckling/utbildning
Patientförsäkring
Patientrörlighet
Hälso- och sjukvård till
utlänningar utan nödvändiga
tillstånd
Läkemedel
Folkhälsa
Stödpersonsverksamhet
RoR, läkemedel
Övrig hälso- och sjukvård
Summa
Tandvård
Viss tandvård för vuxna
Vårdval Barntandvård
Summa

Kultur och
Hälso- och regional
sjukvård utveckling

980,6
90,5
46,1
22,7
26,5
3,5

Politik

980,6
90,5
46,1
27,5
26,5
3,5

2,3
-3,0

2,7

-4,0

-3,1
1,3
1,8

-0,7
0,7

-4,0

0,0

7,0
27,1
1,3
1,9
25,2
18,5
1 255,7

3,0
2,4
0,0

22,2
-13,2
7,7

0,0

31,4
58,0
89,4

0,0

-0,1
-0,1

4,8

7,0
27,1
1,3
1,9
25,2
18,5
1 250,9

4,8

31,4
58,0
89,4

0,0

Övrigt
Kommunikationer
Näringspolitik
Jämställdhet
2,0
Landstingsstyrelsen oförutsett
8,7
Länsövergripande organisationer
och råd
4,8
Sveriges kommuner och landsting
6,1
Förbättringsarbete
0,1
Omsorgstagare i utomlänsvård
1,2
Röda Korset Flyktingscenter
0,7
Landstingsgemensamt personal
19,5
Gemensamma avskrivningar
79,0
Övr landstingsgemensamt *
149,3
Finansförvaltningen
238,3
Summa
509,7
Politisk verksamhet
Totalt
6 680,6
inkl. all LD stab och LD-uppdrag samt, IT-utveckling

92,9
73,0

1,9

315,6

16

-0,7

92,9
73,0
2,0
9,6

0,9

14,6
2,4
185,7

Förändring jmf 2013
Summa exkl prisförändring
Omfördel Nytt/spar

0,0
44,4
44,4

4,8
6,1
0,1
1,2
0,7
21,4
79,0
163,9
240,7
695,4
44,4
7 040,6

6,6
3,1
0,4

-2,5

-8,2
2,2
-6,0
0,0

7,0
3,6
7,4
25,6
0,6
61,1
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Divisionerna

Följande satsningar och omfördelningar görs:
 Division Länssjukvård; den fasta ersättningen ökas avseende patologi 5,0
mkr, flygambulans 1,3 mkr, IVF-riktlinjer 0,7 mkr.
Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen: Hyra gynekologi 1,7 mkr, hyra administration 0,6 mkr.
Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen; Lex Maria 0,9 mkr, hantering hjälpmedel 0,3 mkr, patienthotellet 7,3 mkr.
 Division Närsjukvård; den fasta ersättningen ökas avseende akutläkare i
Sunderbyn 4,0 mkr, trafikmedicin 1,5 mkr, osteoporosmottagning
1,5 mkr.
Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen; hyra administration 0,6 mkr, physiotools 0,1 mkr.
Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen; Lex Maria 1,3 mkr, ST-läkare 2,3 mkr, patienthotellet 3,9 mkr.
 Division Kultur och utbildning; den fasta ersättningen ökas avseende
dansens hus 1,0 mkr, litteraturcentrum 0,6 mkr, professionell kör 2,0 mkr,
interkommunalersättning 1,1 mkr, professur under 2015-2016 med
0,3 mkr per år samt musik 2,4 mkr.
Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen; hyra administration 0,4 mkr.
 Division Service; den fasta ersättningen ökas med 2,3 mkr avseende effektiva inköp.
Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen; Patienthotellet i Sunderbyn 18,1 mkr, hyra administration 0,5 mkr, hantering hjälpmedel 0,3 mkr, administration EU-vård 0,5 mkr.
Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen; Hyra gynekologi 1,7 mkr, controller verksamhet 0,2 mkr.
 Division Länsteknik; den fasta ersättningen ökas för utvecklingskompetens 3,5 mkr.
Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen med 1,2 mkr
för avskrivningar.
Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen med 0,1
mkr för physiotools.
Vårdval Norrbotten

Omfördelningen av anslaget avser en ökning på grund av ändrade principer
för finansiering av ST-läkare 2,3 mkr samt ökning av befolkning 2,7mkr.
Privatvård

Anslaget (90,5 mkr) finansierar Vittangi vårdcentral, eftersom den inte ingår
i vårdval Norrbotten 2014, och 50 procent av kostnaderna för dels privatpraktiserande läkare med allmänmedicinskkompetens, dels privatpraktiserande sjukgymnaster. Resterande 50 procent finansieras av vårdcentralerna i
vårdval Norrbotten.
Fr o m 2014 ingår även kostnaderna för övriga privatpraktiserande läkare
med olika specialistkompetenser.
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Ersättningen minskas med 3,0 mkr enligt ersättningstak i upphandling av
Vittangi vårdcentral.
AT-läkare

Anslaget (46,1 mkr) avser löner och omkostnader för AT-läkare och studierektorer i Norrbotten.
Forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvård

Landstinget avsätter 27,5 mkr för forskning och utbildning. Anslaget riktas
till forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvårds- och tandvårdsverksamhet i landstinget och Norra regionen, till andra stöd för forskningen samt denden regionaliserade läkarutbildningen enligt nedan. Finansiering av FOU-enhet och administration av regionala läkarutbildningen sker
via anslaget övrigt landstingsgemensamt.
Projekten ska:
 Ge underlag för utvärdering av verksamheten.
 Ge bidrag och uppslag till utveckling och effektivisering av verksamheten
samt stimulera den enskildes kompetensutveckling.
Ökningen inom FoU-anslag avser Monica-projektet 0,5 mkr, då studie genomförs vart 4:e år. Övrig ökning rör Regionala läkarutbildningen.
Landstingsbidrag 2015
Forskarskola (NLL/LTU)

0,6

Kliniska lektorat

1,5

FoU -anslag

1,5

Forskningsanslag Visare Norr

0,7

Forskarstöd övriga yrkeskategorier än läkare

2,8

RLU Forskarstöd läkare

3,2

Forskar AT

2,0

Riktade ALF medel

0,4

Riktade medel till akademisk miljö

1,5

FoU infrastruktur
E-hälsa och innovationer*

1,1
4,8

Monikaprojektet

0,0

Projekt Hälsa, Innovationer och tillväxt*

Förändring jmf 2014 exkl
prisförändring
Omfördel

Nytt/spar

-1,7

1,0

-2,2
-0,5

0,0

Summa FoU

20,1

-3,6
-3,9

-3,1

Universitetslektorer, RLU

6,8

Kliniska adjunkter

0,6

Summa utbildning

7,4

0,0

0,0

27,5

-3,9

-3,1

Totalt

Patientförsäkringen

Anslaget (26,5 mkr) avser premie till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Dessutom betalas under finansiella kostnader en reversränta på 2,4
mkr.
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Stödpersonsverksamheten

Anslaget (1,9 mkr) används till arvoden och reseersättningar för stödpersoner till patienter som är tvångsintagna enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård
och lagen om rättspsykiatrisk vård.
Patientrörliget

Anslaget för patientrörlighet inom Europa (3,5 mkr) ökas på grund av ökat
statsbidrag. Omfördelningen avser ökad administration.
Hälso- och sjukvård till utlänningar utan nödvändigt tillstånd

Anslaget (7,0 mkr) minskas på grund av minskat statsbidrag samt ökad administration.
Läkemedel

Anslaget för läkemedel på 27,1 mkr fördelas enligt nedan:

Landstingsbidrag 2015
Nya läkemedel

Förändring jmf 2014 exkl
prisförändring
Omfördel Nytt/spar

18,2

Moms på receptläkemedel

5,3

Producentobunden utbildning

0,2

-0,2

Läkemedelskommitte

1,0

1,0

Läkemedelsservice, övrig hantering

1,2

-0,1

Region och kommunapotekare

0,4

HPV-vaccin till skolorna

0,8

Summa

27,1

0,7

Folkhälsa

Landstinget arbetar på flera fronter för en bättre folkhälsa i Norrbotten. I
divisionerna pågår ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
som en integrerad del av ordinarie verksamhet. Landstinget samverkar också
med andra aktörer för att främja folkhälsan i länet. Samverkan sker t ex med
länsstyrelsen i frågor om alkohol och droger och med de lokala folkhälsoråden i kommunerna i olika konkreta aktiviteter.
I samband med genomförandet av kommunernas och landstingets gemensamma folkhälsopolitiska strategi är samverkan med kommunerna, främst
genom de lokala folkhälsoråden, en viktig framgångsfaktor.
Även nationellt och internationellt deltar landstinget i olika sammanhang för
att främja folkhälsan, bl a genom arbete i Assembly of European Regions.
De riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som kom under 2011, samt
landstingsfullmäktiges beslut 2012, att införa hälsosamtal för 30-åringar
2013 vid alla vårdcentraler, samt för 40-, 50, och 60-åringar från 2014, innebär ett starkt fokus i användningen av ramen, på att stödja implementering av
riktlinjer och hälsofrämjande sjukvård.
Ett folkhälsocentrum finns sedan 2012 i landstingsdirektörens stab.
Mot bakgrund detta används landstingets särskilda ram (1,2 mkr) för folkhälsoarbete under 2015 till strategiskt folkhälsoarbete inom Folkhälsocentrum samt bidrag.
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Regionvård och läkemedel

Förhandling om ett nytt regionavta för 2015 pågår och för detta ändamål
avsätts 21 mkr. Anslaget fördelas till divisionerna när effekterna av avtalet
är klara.
Receptläkemedel till barn under 18 år föreslås vara kostnadsfritt från och
med 1 juli 2015. Anslaget 4,4 mkr fördelas till vårdval och divisioner innan
1 juli.
Övrigt hälso- och sjukvård

För övrig hälso- och sjukvård avsätts 14,0 mkr som fördelas för biobank för
navelsträngsblod 0,4mkr, Tobias register 0,1 mkr, Screening Koloskopi 1,5
mkr, projekt psykisk ohälsa 1,5 mkr, klinisk behandlingsforskning 1,3 mkr
samt arbets- och miljökompetens 1,4 mkr, förvaltning RCC 1,0 mkr, nationella råd 0,5 mkr, Skandionkliniken 2,1 mkr, Norrlandstingens regionförbund
1,4 mkr samt projektet akutsjukvård i extrem glesbygd som bedrivs i samverkan med landstingen i Västerbotten och Jämtland. Samt särskilda insatser
för utveckling av hälso- och sjukvården 2,4 mkr.
Kostnadsansvar för viss vuxentandvård

Anslaget på 31,4 mkr ska användas för tandvård och administration av tandvård till vissa patientgrupper inklusive tredje steget i tandvårdsreformen.
Kundvalsmodell inom barn- och ungdomstandvård

För finansiering av Folktandvårdens och den privata tandvårdens åtaganden
avseende barn- och ungdomstandvård anslås 58,0 mkr. Minskningen 0,1 mkr
jämfört med 2014 avser färre barn.
Jämställdhet

Anslaget på 2,0 mkr ska användas för aktiviteter för en jämställd verksamhet. För 2015 prioriteras bland annat bemötande som berör både jämställdhet
och jämlikhet samt aktiviteter inom psykiatri och tandvård.
Landstingsstyrelsen

Anslaget till landstingsstyrelsens avser oförutsett 8,8 mkr, till landstingsstyrelsens ordförandes förfogande 0,4 mkr samt 0,4 mkr för bassänger i kommunerna.
Länsövergripande organisationer, förbund och råd

Det totala anslaget är 4,8 mkr, varav länsövergripande organisationer 3,6
mkr, samordningsförbund 1,0 mkr (Activus i Piteå 0,5 mkr och Pyramis i
Luleå 0,3 mkr, Consensus i Älvsbyn 0,2 mkr) samt länspensionärsråd och
länshandikappråd 0,2 mkr.
Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting

Förbundsavgiften till Sveriges Kommuner och landsting är totalt 6,1 mkr för
år 2015. Avgiften baseras på medelskattekraften i riket 2013 och antal invånare i länet 2013.
Förbättringsarbete

Till landstingsdirektörens förfogande avsätts 0,1 mkr till stipendier i verksamheten. Övriga medel 2,5 mkr omfördelas till verksamheten.
Omsorgstagare i utomlänsvård

I samband med skatteväxlingen 1996 övertog länets kommuner ansvaret för
omsorgstagarna inom Norrbotten. De omsorgstagare som var bosatta utanför
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länsgränsen har landstinget fortfarande ansvar för. Inga nya omsorgstagare
tillkommer. Anslaget för 2015 är 1,2 mkr.
Röda Korset flyktingcenter

Anslaget 0,7 mkr avser ersättning för vårdavtal.
Landstingsgemensam personal

Anslaget avser kostnader för facklig verksamhet, företagshälsovård mm.
Övrigt landstingsgemensamt

Anslaget avser landstingsdirektörens stab, och uppdrag, IT-utveckling,
finansiering av nationell IT-strategi samt gemensamma projekt och uppdrag..

Förslag till beslut
 De redovisade fördelningarna av ersättningar och anslag fastställs.
 Landstingsdirektören bemyndigas fastställa resultatkrav per division.
 Landstingsdirektören ska löpande avrapportera identifierade och genomförda åtgärder för att klara besparingskraven. Vissa av de åtgärder som
kan komma ifråga får inte genomföras utan beslut i styrelsen och i förekommande fall landstingsfullmäktige.
 Landstingsdirektören bemyndigas att fördela anslag för läkemedel till
barn under 18 år från 1 juli 2015 under förutsättning att riksdagen fattar
beslut i frågan.
 Landstingsdirektörens bemyndigas att fördela anslaget för regionvård på
grund av nytt avtal.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 249

Fördelning inom ramen
för regional utveckling
Dnr 3324-14

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har bemyndigat landstingsstyrelsen att fördela anslaget till regional utveckling – kommunikationer och näringspolitik – för 2015.
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Förslag till beslut
Ramen för regional utveckling, inkluderande kommunikationer och näringspolitik, fördelas enligt nedan:
Regional utveckling

2014

KOMMUNIKATIONER
Regionala kollektivtrafikmyndigheten
(RKM)
Länstrafiken i Norrbotten AB
Norrtåg AB - dagtågstrafik
Norrtåg AB
RKM driftbidrag
Summa regionala
kollektivtrafikmyndigheten
Norrbotniabanan AB
Tromsöflyget
Arctic Link AB
Summa
Totalt fördelat kommunikationer
Kvar att fördela kommunikationer
Summa Kommunikationer
NÄRINGSPOLITIK
Ägarbidrag
ALMI Företagspartner Nord AB
Arctic Business Incubator
BD Pop AB
Filmpool Nord AB
Invest in Norrbotten AB
Norrbottens energikontor AB
North Sweden
North Sweden Datacenter Locations AB
Summa Ägarbidrag

64 500,0
15 500,0
700,0
1 950,8

64 500,0
16 959,0

82 650,8

83 588,3

1 000,0
1 000,0

1 000,0

1 164,0
-700,0

2 129,3

187,0
-1 925,0

1 351,0

5 000,0
6 000,0

1 500,0
1 500,0

2 500,0
2 500,0

84 650,8
42,5
84 693,3

89 588,3
4 802,4
94 390,7

-425,0
2 925,0
2 500,0

3 851,0
2 775,0
6 626,0

6 110,1

6 750,8
1 500,0
3 000,0
15 400,0
3 250,0
4 500,0
1 180,0
750,0
36 330,8

300,0
175,0
2 500,0
3 100,0
260,0
1 000,0
7 335,0
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-1 225,0

2 000,0

3 000,0
15 400,0
3 250,0
1 000,0
1 180,0
500,0
30 440,1

Verksamhetsbidrag
Coompanion
Hushållningssällskapet
Swedish Lapland Tourism
Teknikens hus
Ung företagsamhet
Norrbottens forskningsråd
Summa Verksamhetsbidrag

Förändring jmf 2014
2015 exkl prisförändring
Omfördel Nytt/spar

525,0
1 500,0

3 500,0
250,0

0,0

5 775,0

300,0
175,0
2 500,0
3 000,0
260,0
-1 000,0
6235,0

-1 000,0

0,0
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Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Regionala kollektivtrafiken har för år 2015 äskat 66 500 tkr till Länstrafiken
i Norrbotten AB. Förslaget är att minska ägartillskottet till Länstrafiken med
2 000 tkr.
ALMI Företagspartner Nord AB

Enligt beslut i landstingsstyrelsen LS 30 oktober 2014 görs för åren 20152017 en särskild satsning på Tillväxtrådgivning med 960 784 kr per år. Det
innebär att ägarbidraget till Almi Företagspartner Nord AB blir 6 750 791 kr.
Övriga delägare, Region Västerbotten och Almi Moderbolaget, deltar i den
särskilda satsningen med 960 784 kr respektive 2 000 000 kr per år för perioden 2015-2017.
Arctic Business Incubator AB

Ägarbidrag utgår under förutsättning att fullmäktige fattar beslut om delägarskap i Arctic Business Incubator AB. Landstingsstyrelsen har i beslut 30
oktober 2014 föreslagit fullmäktige att fatta beslut om delägarskap och ägarbidrag. Frågan behandlas av fullmäktige under 2015.
I samband med att ansvaret för det nationella inkubatorstödet övergår till
Vinnova från ALMI den 1 januari 2015 görs en omfördelning av stödet. Det
innebär att den nationella finansieringen minskar och den regionala nivån får
ett ökat finansieringsansvar.
Norrbottens energikontor AB

Ägarbidraget utökas med 3 500 000 kr för att bolaget ska etablera ett
branschråd och vara regional samordnare för Borgmästaravtalet (LS 11 december 2013). Delar av det utökade ägarbidraget ska användas till bolagets
strategiska utvecklingsarbete.
Regionala utvecklingsmedel

Behovet av regionala utvecklingsmedel för medfinansiering av EU:s strukturfonder, främst regionala fonden och sociala fonden, är stort och indikationer har visat ett behov av bedöms till drygt 23 500 tkr. På grund av sparkrav avsätts drygt 22 542,6 tkr i ramen för regional utveckling.
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Enligt riktlinjerna för regionala utvecklingsmedel ska minst 20 procent gå
till projekt av, med eller för unga. För år 2015 innebär det att minst 4 508 tkr
av de avsatta 22 542,6 tkr går till unga.
Internationellt

För åren 2015-2016 avsätts 450 tkr för finansiering av sekretariatsfunktionen
inom det internationella nätverket CPMR BSC. Sekretariatet samfinansieras
med Region Västerbotten.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 250

Fördelningsbudget för bidrag inom
division Kultur och utbildning
Dnr 3070-14

Ärendebeskrivning
Av den rambudget som tilldelats division Kultur och utbildning ska viss del
användas till externa verksamhets- och projektbidrag samt till egna kulturaktiviteter. Alla organisationer som fick bidrag 2014 har haft dialog med divisionsstabens medarbetare. Varje organisation har en kontaktperson i staben,
detta gäller även för de landstingskompletterande organisationerna.
Förslaget till fördelningsbudgeten för 2015 är ett sammantaget resultat av
förslag till bidrag från Norrbottens läns landsting till kulturinstitutioner i
Norrbotten, folkbildning, kulturinsatser i divisionen, länsövergripande kulturorganisationer, pensionärsorganisationer och till landstingskompletterande
länsövergripande organisationer. Fördelningsbudgeten för 2015 utvecklas i
relation till den nya nationella kultursamverkansmodellen och mål och aktiviteter i Norrbottens kulturplan. Kulturaktiviteterna ökar i omfattning runt
om i länet vilket resulterar i ökningar av antal projektansökningar och även
av antal större och genreöverskridande projekt. För 2015 har många nya
ansökningar om verksamhetsbidrag från ”nya” verksamheter tillkommit
Beslut har tidigare fattats gällande interkommunala ersättningar, att dessa
ska tillämpas på samma vis som i resten av Sverige, enligt SKL:s rekommendationer. Medel för detta ska enligt beslut inarbetas i ram för kommande
år. Likartade förutsättningar finns för professionell kör, litteraturresurscentrum, professur i scenisk framställning, samt kostnader för lokal för dans.
Frågan om en professionell kör har varit under behandling under några år
och ett slutligt beslut är under framtagande med LTU, Luleå kommun och
Piteå kommun som parter förutom NLL och sponsorer. Vissa medel har
redan bidragits med från Statens Kulturråd för den unika nationella satsning
som en professionell kör under Erik Westbergs ledning skulle utgöra. Litteraturen och läsfrämjande är ett prioriterat område i Kulturplanen och i Biblioteksverksamhet vilket också innebär vissa prioriteringar i fördelningsbudgeten som också finns definerade inom ram.
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Särskild tyngd har projektet Konstmuseet i Norr med verksamhet i Kiruna, i
Havremagasinet i Boden och vid Resurscentrum för konst i Luleå. Verksamheten i Kiruna kommer under senare delen av 2016 alternativt under 2017 att
bli del av det nya Stadshuset. För Havremagasinet har, efter beslut i Landstingsstyrelsen, ett särskilt samverkansavtal gällande permanentande av verksamheten träffats mellan Norrbottens läns landsting och Bodens kommun
med fördelning av kostnader enligt 60-40 modell. Medel för Havremagasinet
och Resurscentrum för konst är relaterade till nationella medel (förutom de
kommunala medlen)och kommunal medfinansiering. En stor post är också
föremålsflytten till Björkskatan, vars kostnader reduceras med 50% och fördröjs och överflyttas för till 2016. Den innebär ett nödvändigt slutförande av
en långvarig process under flera år, där kontrakt för förvaring av en stor del
av föremålen är uppsagt och åtgärder måste vidtas för att inte samlingarna
ska gå förlorade. Likaså är en ny Norrbottensutställning av största betydelse
för att Norrbottens museums nya steg mot en ännu mer angelägen verksamhet ska kunna fortsätta. Även den summan reduceras på grund av ekonomiskt läge tillsammans med medel till projektbidrag.
I den nya kulturpolitiken har civilsamhället en särskilt utmärkande roll.
Norrbottens läns landstings anslag till folkhögskolor och studieförbund har
under en följd av år legat på samma nivå och behöver tillföras medel för att
bättre motsvara den utveckling som skett och de krav som ställs idag. På
grund av rådande ekonomiskt läge håller sig förslaget på samma nivå som
för 2014
Division Kultur och Utbildning har varit lyckosam och under två år fått en
ramökning för koffertmedel från Statens Kulturråd med en miljon kronor
vardera.Särskilda utvecklingsmedel har också i stor omfattning tillfallit divisionen och ansöks fortsatt kontinuerligt från Statens Kulturråd. Båda
dessa medelformer är direkt kopplade till vissa poster i divisionens fördelningsbudget.
Beslut har fattats gällande interkommunala ersättningar för att dessa ska
tillämpas på ett likartat vis som i resten av Sverige. Medel för detta ska enligt beslut inarbetas i ram för kommande år. Likartade förutsättningar finns
förprofessionell kör, litteraturresurscentrum, professur i scenisk framställning, samt kostnader för lokal för dans.
För de olika projektstöden tillämpas fastställda regler och riktlinjer.

Förslag till fördelningsbudget
Fördelningsförslaget i detalj redovisas nedan (tkr):
Fördelningsbudgeten för 2015 föreslås bli 64 256,6 tkr. Följande förslag till
fördelning har utarbetats (tkr):
Kulturinstitutioner
Bidrag 2014
Norrbottensteatern
15 015,0
Ájtte fjäll- och samemuseum
1 395,0
Dans i Nord
1 814,0
Silvermuseet
507,5
Sámi Téahter
512,5
TOTE-Tornedalsteatern
723,6
704,0
Norrbottens Föreningsarkiv (Folkrörel-
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Ansökt 2015
Enl.ök LK
1 500,0
2 000,0
850,0
700,0
2 000,0
750,00

Bidrag 2015
16 065,5
1 409,0
1 850,3
513,0
512,5
750,0
680,0
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sernas arkiv)
SUMMA

20 671,6

21 780,3

Folkbildning
Bidrag 2014
860,2

Sunderby folkhögskola
Kalix folkhögskola
Framnäs folkhögskola
Älvsby folkhögskola
Tornedalens folkhögskola
Malmfältens folkhögskola
Sverige-Finska folkhögskolan
Arbetarnas bildningsförb, ABF
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet,
NBV
Studieförb vuxenskolan, SV
Studiefrämjandet, SFR
Medborgarskolan
Studieförbundet Bilda
Sensus studieförbund
Folkuniversitetet
Kulturens bildningsverksamhet
SUMMA

612,8
664,4
463,3
330,0
458,1
582,5
1 429,7

Ansökt 2015
Ingen
summa
630,0
1 000,5
650,0
330,0
500,0
785,0

Bidrag 2015
865,7
608,4
665,5
463,5
330,0
454,6
583,3
1 391,8

336,7

272,9

1 117,3
470,7
171,0
266,8
242,1
25,6
143,3

1 099,6
505,2
250,0
270,0
264,6
0,0
149,1
8 174,2

250,0
280,0

8 174,5

Kulturinsatser i divisionen
2014
400,0
Rubus Arcticus, 4 stipendier
100,0
Idrotts- samt heders- och förtjänststipendium
30,0
Idrottsledarestipendium
400,0
Utomlänsutställningar, konst
1
500,0
Turnébidrag
405,0
Danskonsulent, inkl verksamhet
405,0
Konstkonsulent, inkl verksamhet
720,0
Hemslöjdskonsulenterna
260,0
Litteraturresurscentrum*
Professor Teaterhögskolan delad kostnad LTU/LK
0,0
Konstmuseet i Norr, Kiruna*
1 250,0
Havremagasinet och Resurscentrum*
2 000,0
Kraftcentrum för ny musik*, Norrbottensmusiken
1 000,0
Ny Norrbottensutställning, Norrbottens museum*
Flyttkostnader Björkskatan, Norrbottens musueum
Utbyggnad Acusticum, hyra från 2016
Musikfestival, New Directions, Norrbottensmusiken*
Läsfrämjande åtgärder, Länsbiblioteket*
0,0
Professionell kör, samfinans LTU/LK/PK m.fl*
Digital Live Arena*

26

250,0

2015
400,0
100,0
30,0
400,0
1 500,0
409,5
409,5
727,2
350,0
250,0
1 250,0
2 940,0
0,0
600,0
718,0
0,0
600,0
350,0
2 000,0
350,0
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Konsthall Tornedalen*

350,0

0,0

Arbete nationella minoriteter, strateg*

205,0

400,0

250,0
100,0

200,0
150,0
100,0

Projektet danslokal Luleå

Cultural Planning*
Ungdomsarrangemang, Snabba Ryck
Interkommunal ersättning för studerande norrbottningar vid folkhögskolor utanför länet, enligt regel400,0
**1 300,0
verk, 381,25 kr/vecka / ändrade förutsättningar
150,0
160,0
NLL´s avgifter STIM, SAMI/FPI
***195,0
200,0
Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)
600,0
500,0
Projektbidrag – egna initiativ
9 000,0
8 500,0
Projektbidrag – Övriga **
100,0
100,0
Barn- och ungainitiativ
24 994,2
SUMMA
20 070
*Projekt enligt kulturplan
** Ekonomiska förutsättningar inarbetas i budget enl. beslut 20140930, Landstingsstyrelsen
*** Separat beslut 2014
Norrbottensutställning reducerad med 50% liksom Flyttkostnader Björkskatan med 50%
flyttat till 2016
Länsövergripande organisationer kultur mm
Bidrag 2014
Ansökt 2015
Skådebanan
60,0
98,0
Riksteatern Norrbotten, inkl teaterkonsulent
400,0
506,8
ATR Amatörteatrarna
90,0
280,0
Teater Scratch
352,0
625,0
Teaterföreningen Bröt, Kalix
325,0
500,0
Lule Stassteater
350,0
600,0
Avtal om sjukhusclowner
100,0
100,0
Samernas utbildningscentrum
100,0
800,0
Föreningen Norden
200,0
200,0
Hela Sverige ska leva (fd Norrbottens bygde60,0
150,0
råd)
Norrbottens hembygdsförbund
70,0
100,0
Norrbottens Hemslöjdsförening
40,0
60,0
Konstnärer i Norr KiN
40,0
50,0
SKR Norrbotten (Sveriges Konstföreningar
60,0
60,0
Norrbotten)
Norrbottens körsångarförbund
60,0
80,0
Norrbottens idrottsförbund varav 150,0 kr till
2 460,0
3 000,0
Norrbottens Ridsportförbund
Norrbottens handikappidrottsförbund
523,0
650,0
Unga Örnar
400,0
500,0
4H
250,0
400,0
STR-T Svenska Tornedalningars Riksförbund
85,0
150,0
Teatercentrum
30,0
125,0
Försvarsmuseum Boden
415,0
500,0
SVEROK Övre Norrland
65,0
80,0
35,0
50,0
Sv Folkdansringen Övre Norrlands distrikt
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Bidrag 2015
60,0
404,0
90,0
355,5
330,0
353,5
100,0
100,0
200,0
60,0
70,0
40,0
40,0
60,0
65,0
2 500,0
530,0
400,0
250,0
85,0
110,0
420,0
50,0
35,0
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SFRF (Sverige-Finska Riksförbundet)
Jord
Folkets hus & Parker Norrbottensdelen
Galleri Syster
Bygdegårdarnas riksförbund
Svenska förbundet för specialpedagogik,
Norrbottensföreningen*
Riksf.Unga Musiker Norrland
Friluftsfrämjandet Norrbotten
Sveriges Körförbund - Norrbottens Län
Museet Kalixlinjen
Siknäsbatteriet
Sáminuorra
Tornedalsgillet Luleå
Kulturföreningen Ebeneser
Norrbottens Vi Unga Distrikt*
Teater Mila
Naturskyddsföreningen,Norrbottens län*
Föreningen VÄNSKAP*
Unga Aktiesparare Luleå*
Equmenia Nord
SUMMA

35,0
200,0
100,0

50,0
200,0
100,0

40,0
175,0
100,0

75,0
20,0

150,0
25,0

90,0
25,0

0,0

38,0

0,0

0,0
0,0
30,0

80,0
175,0
60,0

40,0
130,0
30,0

20,0
0,0
Ny
Ny
Ny
Ny
Ej rel

0,0
40,0
50,0
100,0
300,0
170,0
500,0
50,0

0,0
20,0
30,0
25,0
200,0
0,0
200,0
0,0

Lokal
Ej rel
Ny
7 050,0

207,0
120,0
15,0
12 094,8

0,0
0,0
10,0
7 823,0

*Inte bidragsberättigad organisation
Pensionärsorganisationer
Pensionärsorganisationer
Bidrag 2014

Ansökt 2015

Bidrag 2015

Pensionärernas Riksförbund, PRO Norrbotten

391,3

400,0

394,3

Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF

148,4

149,0

146,7

Sveriges Pensionärsförbund, SPF

114,2

116,0

113,0

46,1

46,3

45,9

700,0

750,0

699,9

Sveriges Pensionärers Riksförbund SPRF
SUMMA pensionärsorganisationer
Total summa kultur- och fritidsorganisationer

56 666,1

63 471,6

Länsövergripande organisationer landstingskompletterande
Bidrag 2014

Ansökt 2015

Bidrag 2015

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika

50,0

70,0

30,0

Norrbottens distrikt av IOGT

90,0

150,0

90,0

Rikslänkarnas Norrbottensdistrikt

70,0

90,0

70,0

Norrbottens frivilliga samhällsarbetare

10,0

Ej sökt

0,0

NTF Norrbotten (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens
Främjande)

250,0

300,0

250,0

RFHL (Riksförbundet För Hjälp åt narkotika och Läkemedelsberoende)

40,0

40,0

40,0

FAMY Norrbotten

25,0

50,0

20,0

Hjärtebarnsföreningen, Region Norr

30,0

40,0

30,0
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Barnens rätt i samhället (BRIS)
Kvinnojouren
Norrbottens distrikt av IOGT, Juniordistrikt
UNF Norrbotten

60,0

75,0

60,0

110,0
25,0

122,0
75,0

122,0
25,0

20,0

60,0

25,0

780,0

100,0
1 172 ,0

20,0
785,0

ABCD Budokai Sverige
SUMMA landstingskom-pletterande

TOTAL SLUTSUMMA

57 446,1

64 256, 6

Förslag till beslut
Fördelningsbudgeten antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Jäv

Anders Öberg (S) anmäler jäv.

§ 251

Nationell rekommendation gällande
assisterad befruktning samt införande
PGD
Dnr 3344-14

Ärendebeskrivning
SKL styrelse har den14 november 2014 antagit en nationell rekommendation
om assisterad befruktning (Rekommendation om enhetlighet i landstingens
och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befuktning).
Den 1-2 december förväntas Förbundsdirektionen i norra regionen behandla
rekommendationen samt förslag om att införa PGD (preimplantatorisk genetisk diagnostik) i regionen.
Bakgrund

På uppdrag av SKLs sjukvårdsdelegation inledde Sveriges Kommuner och
Landsting 2012 ett arbete med en utvidgad kartläggning av området assisterad befruktning. Uppdraget resulterade i ett senare skede i Vävnadsrådets
rapport, Assisterad befruktning Uppföljningsrapport med definitioner och
utvecklingsområden maj 2014, som skickades ut på remiss under sommaren
2014. Resultatet av det tidigare arbetet tillsammans med synpunkterna från
remisinstanserna ligger till grund för rekommendationen. De rekommendationer som föreslås ligger helt i linje med de förslag som remitterades till
landstingen. Samtliga 20 landsting som besvarat remissen är positiva till en
harmonisering av regelverket kring assisterad befruktning. Norrbottens läns
landsting avgav också ett positivt remissvar.
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Dagens regelverk när det gäller assisterad befruktning och behandling mot
barnlöshet är gemensamt för hela norra sjukvårdsregionen. Norra regionen
har av prioriteringsskäl ett striktare regelverk jämfört med övriga landet.
Rekommendationen i korthet

Den nationella rekommendationen gäller ett antal områden och innebär i
korthet att
 Landstingsfinansierad assisterad befruktning erbjuds till par utan gemensamma eller adopterade barn.
 Vårdgarantin är tillämplig för offentligt finansierad assisterad befruktning.
 En övre åldersgräns på den behandlade kvinnan som innebär att behandling ska startas före kvinnans 40 års dag. Motsvarande åldergräns för
partner är 56 år.
 Tre IVF-behandlingar med ägguttag, alternativt upptining av obefruktade
ägg kan genomföras om det är medicinskt motiverat
 Sex behandlingar med intrauterin insemination (spermiedonation, AID),
alternativt kan en kombination av AID och IVF med donerade spermier
IVF-D erbjudas
 Om IVF-behandling resulterar i embryon av god kvalitet kan dessa frysförvaras.
 I första hand ska samtliga frysförvarade embryon återföras innan ny behandling med follikelstimulerande hormoner påbörjas
Ställningstagande PGD

PGD (preimplantatorisk genetisk diagnostik) används för par som bär på
anlag för en genetiskt betingad sjukdom och som löper relativt stor risk att
föda barn som drabbas av sjukdomen. Med hjälp av PGD kan man innan
embryot placeras in i livmodern, avsevärt minska risken för att fostret bär på
sjukdomen och abort behöver inte tillgripas vid en senare tidpunkt. PGD
erbjuds vid två sjukhus i landet: Huddinge och Sahlgrenska.
Det utökade antalet försök med IVF får konsekvenser för tidigare ställningstagande i norra regionen att inte använda PGD som metod för fosterdiagnostik, eftersom lyckande-frekvensen ökar med antalet försök.
I och med att tre försök erbjuds vid konventionell IVF så bör även upp till tre
PGD-försök erbjudas.
I nuläget saknas nationella riktlinjer avseende indikation för PGD. I väntan
på sådana riktlinjer föreslås att de par som blir aktuella för behandling diskuteras på en regional multidisciplinär konferens. Regelverket avseende behandlingsbegränsning beträffande PGD kan i övrigt i stora stycken följa
regelverket som gäller assisterad befruktning vid infertilitet (medicinska
gränsdragningar avseende ålder, BMI mm).
Ekonomiska konsekvenser för landstinget

Framförallt är det erbjudande om upp till tre IVF-behandlingar (där frysåterföringar inte räknas in utan får genomföras därutöver) som bedöms innebära
ett ekonomiskt ökat åtagande motsvarande en 40 procentig ökning av budgeten för behandling. Det beräknas innebära en ökad kostnad för Norrbottens
läns landsting om ca 600 000 kr/år. Total kostnad för verksamheten blir då
ca 2,2 mkr per år i landstinget.
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När det gäller kostnaden för PGD har denna uppskattats till ca 700 000 kr/år
för hela norra regionen. Även här finns en osäkerhet eftersom behovet inte är
fullt möjligt att beräkna då PDG tidigare inte erbjudits.

Förslag till beslut
 Landstingsstyrelsen föreslås besluta att Norrbottens läns landsting ansluter sig till den nationella rekommendationen gällande assisterad befruktning från och med 1 januari 2015.
 Landstingsstyrelsen föreslås besluta om att anta förbundsdirektionens
rekommendation om att erbjuda PGD för de par som i mulidisciplinär
konferens befinns uppfylla indikationerna för detta.

Beslut
 Enligt beslutsförslaget.

§ 252

Slutrapport från projektet
Best Agers Lighthouses, 2013-2014
Dnr 1855-12

Ärendebeskrivning
Bakgrund, syfte och organisation

Luleå tekniska universitet har i en rapport fastslagit att Norrbotten har ett
totalt rekryteringsbehov på 41 000 anställningar till och med 2025. Enligt
landstingets egna prognoser i Årsredovisning 2013 förväntas antalet pensionsavgångar uppgå till 2 145 för perioden 2014-2023 med 65 år som antagen pensionsålder. I kombination med en allt äldre befolkning innebär detta
att Norrbotten möter arbetskrafts- och kompetensbrist.
Landstingsstyrelsen beslutade den 27 september 2012, paragraf 181, att
medverka i Interregprojektet Best Agers Lighthouses. Skälet till landstingets
medverkan i projektet var att sprida kunskap om åldersmedvetet ledarskap
samt att utröna om äldre medarbetare kan medverka till att underlätta generationsväxlingen i arbetslivet.
Projektet pågick 2013-2014. Den totala budgeten i Norrbotten var 144 818
EUR varav NLL medfinansierade med 36 204 EUR.
Best Agers Lighthouses leddes av projektpartnerskapet bestående av tretton
partners i sex länder. Landstinget har deltagit som projektägare samt med
Division Folktandvården som medverkande företag/organisation.
Effekterna av projektets resultat och verksamhetsnytta
Landstingsstyrelsens förväntade resultat

Genomförda aktiviteter, som under projektperioden testats på berörda arbetsplatser i Folktandvården är bland annat:
Kartläggning av kompetenser, åldersfördelning och pensionsåldrar.
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Utbildning av berörda chefer och anställda i Åldersmedvetet ledarskap. Syftet var långsiktigt, att sprida kunskap och påverka attityder.
Utveckling av medarbetarsamtalet så att det även ska innehålla frågan om
hur man bäst planerar för en flexibel övergång från yrkesliv till pensionering.
Samarbete med företagshälsovården för att utveckla arbetet med hälsoprofiler.
Aktualisera interna handlingsplaner så att dessa används i planeringen av
verksamheten till gagn för åldersmedvetenhet.
Mentorskap/handledning. Planer och metoder används i verksamheten.
Enkäter och intervjuer med berörda anställda och chefer i Folktandvården
för att analysera attityder och synpunkter betr. arbetsmiljö och åldersmedvetenhet. Analys av data visar bland annat att antalet 55-plussare som är
positiva till att jobba efter 65, som ser möjligheten att fortsätta arbeta som
god samt som gärna vill gå in och jobba tillfälligt efter pension har ökat.
Kärnan i resultaten är en ökad åldersmedvetenhet bland både anställda och
chefer.
Best Agers Lighthouses har utarbetat rekommendationer till arbets-givare
resp. till arbetsmarknadens parter, politiker och beslutsfattare.
Projektet har också inspirerat till att inkludera en fråga om längre arbetsliv i
landstingets aktuella medarbetarenkät.
Resultat i förhållande till perspektivet mål Kunskap och förnyelse i
lands-tingsfullmäktiges strategiska plan
A Konkurrenskraftig region
Delmål Strategisk hållbar utveckling: Genom projektet har frågan om äldre medar-

betares situation samt planering inför generationsväxlingen uppmärksammats. Statistik och fakta har tagits fram i deltagande division om
åldersspridning, faktisk pensionsålder och vilka utmaningar som möter en
organisation med många medarbetare över 55 år.
B Långsiktig förnyelse
Delmål Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förnyelse: Då landstinget prioriterar

frågan om åldersmedvetet ledarskap i sin kompetensförsörjningsstrategi samt
i medarbetarenkäten, berörs hela landstinget av projektresultaten.
Resultat i förhållande till perspektivet Medarbetare
A Attraktiv arbetsgivare
Delmål Lika rättigheter och möjligheter: Kunskap om medarbetares och chefers atti-

tyder, arbetsförhållanden, pensionsåldrar och rekryteringskostnader samt
enkät- och intervjufrågor har arbetats fram. Detta har medverkat till att situationen för medarbetare i olika åldrars synliggjorts.
Delmål Hållbart arbetsliv: Projektet har synliggjort ett behov av att de äldre medarbetarna kan medverka i kompetensförsörjningen. Det har också visat sig att
äldre medarbetare kan tänka sig att jobba längre och/eller efter sin pensionering, men att det då krävs en insikt hos arbetsgivaren för arbetsvillkor i olika
åldrar.
B Aktivt medarbetarskap
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Delmål Dialog och samverkan: Utveckling av medarbetarsamtalet. främjar dialo-

gen och åldersmedvetenheten till gagn för särskilt äldre medarbetare, men
också för hela arbetsplatsen.
Delmål Hälsofrämjande miljö: I projektet har samarbete med företagshälsovården
syftat till att förbättra hälsostatistiken.
Yttrande och förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutade gå in som partner i Best Agers Lighthouses
för att på regional nivå arbeta konkret med frågan om generationsväxling på
arbetsplatser, eftersom kompetensförsörjningen är en viktig regional fråga i
Norrbotten.
Norrbotten och landstinget är mitt inne i en omfattande generationsväxling,
vilken kan underlättas om medarbetare kan tänka sig att förlänga sitt arbetsliv. Best Agers Lighthouses har arbetat med aktiviteter i delar av Division
Folktandvården, för att främja ett förlängt arbetsliv. Det har här visat sig att
det finns 55-plussare som är intresserade av att delta i arbetslivet längre.
Metoder för att underlätta för äldre medarbetare att arbeta längre kan nu
påvisas.
Landstingsstyrelsens bedömning är att främjandet av åldersmedvetet ledarskap är viktigt för alla landstingets verksamheter. Best Agers Lighthouses
resultat ligger i linje med landstingets strategiska plan 2014. I Landstingets
kompetensförsörjningsstrategi är en av de prioriterade åtgärderna ”Bedriva
åldersmedvetet ledarskap och medarbetarskap för att ta tillvara äldres kompetens, förutsättningar och möjligheter”. Här kan resultat från projektet användas.
Två av Kraftsamlings Framtidsbilder 2030 är Mångfald och Integration.
Resultaten från Best Agers Lighthouses medverkar i hög grad till att stärka
dessa framtidsbilder.
I Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten är en åtgärd
att verka för fler äldre i arbetslivet. Här kan också erfarenheter från Best
Agers Lighthouses användas.
Mot denna bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
 Slutrapporten från projektet Best Agers Lighthouses 2013-2014 läggs
med styrelsens yttrande till handlingarna

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 253

Revisionsrapport Landstingets
projektverksamhet – intern kontroll
Dnr 2423-14

Ärendebeskrivning
PwC har uppdrag av landstingets revisorer granskat landstingets interna och
externa projektverksamhet. Syftet har varit att bedöma om landstingsstyrel-
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sens styrning, redovisning, uppföljning och kontroll av projektverksamheten
är tillförlitlig.
Landstingets projektverksamhet är omfattande. Då finansieringen i det enskilda projektet kan uppgå till hundratusentals kronor är det väsentligt att
landstingsstyrelsen säkrar den interna kontrollen för projektverksamheten.
Granskning visar att landstinget inte har en tillräcklig kontroll över de projekt som bedrivs. Det som registreras och följs upp är enskilda register som
respektive divisions verksamhetsområden uppdaterar. Då gäller det inte projekt, utan de enskilda projektens projektkoder. Ett projekt kan ha upp till tio
olika projektkoder, beroende på hur projektet finansieras.
Granskning visar även att i dessa register finns ett större antal ”projekt” som
per definition inte är projekt. Det är projekttyper med uppgift att särredovisa
vissa av verksamheternas kostnader, d v s ha kontroll på kostnader och intäkter i olika delar av verksamheternas aktiviteter. För dessa finns enligt landstingets kodplan andra möjligheter att bokföra sådana ekonomiska transaktioner.
Med hänvisning till ovanstående bedömer revisorerna att landstingsstyrelsens styrning, redovisning, uppföljning och kontroll av projektverksamheten
inte är tillräcklig. Däremot finns strukturer för hur det enskilda projektet
fastställs, löpande redovisas och följs upp samt hur det enskilda projektet
slutrapporteras och utvärderas. Detta, genom ”Anvisningar för redovisning
av projekt” för allmänna projekt och projektmodellen ”Projektil” för
IT/medicintekniska projekt. Trots det anser revisorerna att landstinget bör
utveckla en modell som kombinerar värdefulla aspekter från de två modellerna.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Utvecklingsavdelningen har under hösten 2014 tillsammans med representanter från Ekonomi- och planeringsavdelningen, Administrativ service samt
Länsteknik påbörjat ett arbete med att förbättra rutiner och samordning kring
landstingets projektverksamhet. Syftet med arbetet är bland annat att landstinget ska få en mer samlad bild över den projektverksamhet som bedrivs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 254

Yttrande över remiss
om domstolarnas bedömning av
straffvärdet för brott mot
förtroendevalda
(Ju2014/4250/D)
Dnr 2539-14

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting har getts möjlighet att yttra sig avseende redovisning av uppdrag att kartlägga och analysera domstolarnas bedömning av
straffvärdet för brott som rör hot eller våld mot förtroendevalda. Yttrandet
ska vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 5 december 2014.
Remissen

I redovisningen har utredaren genomfört en kartläggning av domar rörande
brott mot politiskt förtroendevalda mellan åren 2000 till april 2014.
Det är sällan som de gärningsmän som utsatt förtroendevalda lagförs för
brott mot tjänsteman eller för brott mot medborglig frihet. Det finns därmed
inget som tyder på att domstolarna lagför brott mot förtroendevalda på annat
sätt än övriga medborgare. Utredaren konstaterar därmed att domstolarna
inte tar särskilt hänsyn till att brott mot förtroendevalda inte enbart bör ses
som ett brott mot en person utan mot det demokratiska system som den förtroendevalda företräder i uppdraget.
Granskningen visar att det är få anmälningar som går vidare till domstol.
Utredaren studerade de 42 anmälningar rörande brott mot förtroendevalda
som kommit in till i Stockholms läns polismyndighet mellan 2010-2014. Av
dessa var det enbart ett fall som fullföljdes och redovisades till åklagare.
Även detta fall lades ner.
Utredaren har i sin redovisning bla rekommenderat följande:
Brott mot förtroendevalda måste åsättas en tydlig kodning för möjliggöra att
polis och åklagare prioriterar dessa brott och särskilt analyserar och följer
upp dem. En checklista bör tas fram i likhet med den som finns för hatbrott
och användas vid anmälningsupptagning och förundersökning.
Åklagare måste utveckla en särskild hantering av dessa fall för att tydliggöra
de eventuella politiska motiven bakom brotten och därmed kunna förklara
för domstolen varför det finns försvårande omständigheter.
Utredaren föreslår därför att samtliga förundersökningar leds av en åklagare
för att säkerställa en enhetlig och aktiv förundersökning. Det bör vara ett
begränsat antal åklagare som leder dessa brott och de bör samverka i ett särskilt nätverk för att utveckla en enhetlig praxis och hantering.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
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Norrbottens läns landsting tillstyrker utredarens förslag.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 255

Yttrande över Delaktighet och
rättssäkerhet vid psykiatrisk
tvångsvård (Ds 2014:28)
Dnr 2362-14

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan för riktade insatser
inom området psykisk ohälsa. Ambitionen med handlingsplanen är att skapa
förutsättningar för en långsiktig kraftsamling hos huvudmännen och andra
berörda aktörer för att förebygga psykisk ohälsa samt förbättra vården och
omsorgen till personer med psykisk ohälsa.
En av de centrala beståndsdelarna i satsningen är en bred överenskommelse
med Sveriges Kommuner och Landsting som syftar till att genom ekonomiska incitament och med patientens behov i centrum skapa förutsättningar
för ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete i kommuner och landsting.
Ett av prestationsmålen har varit att landstingen får del av prestationsmedel
om de deltar i det nationella genombrottsprojektet ”Bättre vård-mindre
tvång” samt rapporterar tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder till Socialstyrelsens patientregister. Syftet är att förbättra kvaliteten i metoder och arbetssätt för att därigenom kunna ge en god och säker vård med ett tydligt
patientperspektiv.
Riksdagen beslutade i juni 2014 att en ny patientlag ska gälla från den 1
januari 2015. Det innebär bland annat att den nuvarande informationsplikten
i förhållande till patienten utvidgas och förtydligas, Det blir till exempel
tydligare vad patienten ska få information om och hur det ska ske, anpassad
till mottagarens förutsättningar. Vidare kommer möjligheten för en patient
att få en ny medicinsk bedömning att utvidgas. Barns inflytande över sin
vård blir också tydligare, till exempel ska barnets inställning till den aktuella
vården så långt som möjligt klarläggas.
I april 2012 överlämnade Psykiatrilagsutredningen betänkandet ”Psykiatrin
och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)”.
Betänkandet innehåller omfattande förslag, bland annat beträffande den psykiatriska tvångslagstiftningen. Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
I syfte att förstärka patientens rättssäkerhet och att stärka patientens ställning
och möjlighet till inflytande i tvångsvården föreslås i denna promemoria,
delvis med utgångspunkt i Psykiatrilagsutredningens betänkande, vissa ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och i lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Det handlar bland annat om patientens medverkan i
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vårdplanen, frågan om tvångsåtgärder och särskilda frågor rörande barn i
psykiatrisk tvångsvård.
Promemorian ska ses som ett fristående komplement till Psykiatrilagsutredningens förslag.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Huvudsakliga synpunkter

Landstinget stödjer i allt väsentligt promemorians förslag och konstaterar att
de redovisade förslagen ligger väl i linje med den nya patientlagen. Att patientens inflytande över sin vård även särskilt tydliggörs inom psykitrisk
tvångsvård välkomnas av landstinget.
Landstinget instämmer i promemorians konstaterande, med stöd av forskning på området, att det även vid tvångsvårdsinsatser är angeläget att, så
långt det är möjligt, efterfråga patientens medverkan i vården för att uppnå
så god effekt som möjligt av behandlingen. Detta stöds även av kliniska
erfarenheter, inte minst genom landstingets erfarenheter från det systematiska förbättringsarbetet inom ramen för det nationella genombrotts-projektet
”Bättre vård – mindre tvång”.
Landstinget instämmer i promemorians konstaterande att arbetet för att
minska behovet av tvångsåtgärder aldrig får gå före andra centrala bestämmelser som kraven på god vård och god säkerhet. Det är angeläget att inom
vården kontinuerligt föra etiska diskussioner och tolkningar av när tvångsåtgärder måste sättas in för att uppnå så god och säker vård som möjligt.
Att tvångsåtgärder när det gäller barn endast får vidtas när det är förenligt
med barnets bästa, borde vara en självklar utgångspunkt. Även den nya patientlagen uttrycker att när hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa
särskilt beaktas. Landstinget ställer sig något tveksam till om ytterligare
lagstiftning krävs inom området men avvisar inte Promemorians förslag.
Landstinget instämmer i förslagen att särskild restriktivitet med bland annat
kortare tidsgränser för tvångsåtgärder när det gäller barn ska gälla.
I det följande lämnas ytterligare kommentarer på Promemorians förslag.

4.1 Systematiskt kvalitetsarbete
för minskat behov av tvångsåtgärder
Landstinget konstaterar, i likhet med promemorian, att lagstiftningen redan
idag ålägger vårdgivaren skyldighet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.
Landstinget stödjer promemorians förslag att i lagstiftningen tydliggöra att
vårdgivarens systematiska kvalitetssäkringsarbete även ska omfatta åtgärder
som syftar till att minska behovet av tvångsåtgärder. Dessa ambitioner får
dock aldrig ges företräde före kraven på god och säker vård.

4.2 Patienten ges en starkare roll i vårdplaneringen
4.2.1 Samordnad vårdplan i samråd med patienten

Från såväl forskning som från den kliniska verksamheten rapporteras goda
erfarenheter att även patienter inom den psykiatriska slutenvården deltar i
vårdplaneringen.
Landstinget instämmer i förslaget att en samordnad vårdplan, så långt det är
möjligt, ska utformas i samråd med patienten och om det inte är olämpligt, i
samråd med dennes närstående.
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4.2.2 Patientens inställning till insatser och villkor

Landstinget instämmer i promemorians resonemang att sträva efter att i förhållande till patienten ytterligare tydliggöra de särskilda villkor och restriktioner som gäller för patienten i öppen psykiatrisk tvångsvård.
Landstinget stödjer förslaget att det i vårdplanen, om det inte år olämpligt,
ska framgå patientens inställning till de särskilda villkoren och insatserna.
4.2.3 Uppföljningssamtal

Det finns goda kliniska erfarenheter inom psykiatrin av att erbjuda och genomföra uppföljningssamtal.
Landstinget stödjer promemorians förslag att så snart patientens tillstånd
tillåter, erbjuda uppföljningssamtal efter genomförd tvångsåtgärd.

4.3 Tvångsåtgärder
4.3.1 Psykiatrilagsutredningens förslag om
ett särskilt dispensförfarande

Psykiatrilagsutredningens förslag om ett dispensförfarande och inrättande av
en Tvångsåtgärdsnämnd torde vara svårt att praktiskt genomföra då insättande av tvångsåtgärder i de flesta fall är av akut karaktär.
Landstinget välkomnar promemorians ställningstagande att något dispensförfarande inte ska införas.
4.3.2 Fastspänning

Fastspänning är en mycket ingripande tvångsåtgärd och det är synnerligen
angeläget att sträva efter att andra åtgärder ska vidtas före fastspänning.
Det kan exempelvis handla om att lokalmässigt försöka skapa tillfällig avskildhet i så kallade ”lugna rum” för att minska ångest och skapa trygghet.
Användande av bolltäcke, promenader tillsammans med personal eller taktil
stimulering är andra exempel på åtgärder som kan provas för att minska
ångest och skapa trygghet. Bältesläggning ska bara användas när andra åtgärder inte är tillräckliga och får aldrig tillgripas i bestraffningssyfte.
Landstinget instämmer i promemorians förslag att patienten, om det är
oundgängligen nödvändigt, får spännas fast med bälte eller mobilt bälte i
omedelbara faresituationer för att hindra honom eller henne från att allvarligt
skada sig själv eller någon annan.
Landstinget stödjer även de i utredningen föreslagna tidsgränserna för fastspänning samt att begreppet ”liknande anordning” utmönstras ur lagstiftningen.
Landstinget ser det som viktigt att kortare tidsgräns för fastspänning gäller
om patienten är under 18 år.
4.3.3 Avskiljning

Landstinget stödjer utredningens förslag att avskiljning som huvudregel inte
får vara längre än åtta timmar och att om det finns synnerliga skäl kan beslutet förlängas, genom ett nytt beslut, med högst åtta timmar.
Landstinget instämmer även i förslaget om kortare tidsgräns om patienten är
under 18 år.
Landstinget vill dock poängtera att det kan uppstå vissa tolkningsfrågor
kring hur avskiljning ska uppfattas och inte minst hur detta lokalmässigt ska
kunna lösas på ett tillfredsställande sätt inom allmänpsykiatrin men stödjer
ändå förslaget.
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Landstinget stödjer förslaget att chefsöverläkaren ges en skyldighet att patienten får en förnyad medicinsk bedömning (second opinion) när det gäller
långtidsavskiljning.
4.3.4 Överklagande

Landstinget instämmer i utredningens mening att den lagstadgade möjligheten att långtidsavskilja patienten måste omgärdas med särskilda kontrollåtgärder.
Landstinget instämmer i promemorians förslag att långtidsavskiljning ska
kunna överklagas till förvaltningsrätten.

4.4 Barn i psykiatrisk tvångsvård
Att tvångsåtgärder mot barn endast får vidtas när det är förenligt med barnets
bästa ska vara ett självklart förhållningssätt inom vården. Detta framgår även
av den nya patientlagen från den 1 januari 2015.
Landstinget ser dock inget hinder att detta tydliggörs även i lagen om psykiatrisk tvångsvård.

5 Konsekvenser av förslagen
Landstinget uppfattar inga mer omfattande konsekvenser av utredningens
förslag, vare sig av ekonomisk art eller utifrån den kommunala självstyrelsen.
Genomförande av förslagen kommer sannolikt framförallt att handla om
utvecklingsarbete inom de psykiatriska verksamheterna för att mer systematiskt efterfråga patienters uppfattningar med syfte att bidra till en god och
säker vård för patienterna

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 256

Bidrag till Ekrarna
Dnr 1854-14

Ärendebeskrivning
Företaget Din Partner i Norrbotten ansöker om 853 100 kr till ett socialt
nätverksprojekt med arbetsnamnet Ekrarna.

Bakgrund
Projektet Ekrarna vill skapa möjligheter för rullstolsburna att träffa andra
med liknande tillstånd och situationer. Projektägaren anser att det saknas
forum och sociala mötesplatser för personer i rullstol som vill träffa andra
likasinnade och leva ett aktivt liv.

Genomförande
Projektägaren vill skapa ett nätverk för rullstolsbrukare i Norrbotten. I nätverket ska det finnas information om aktiviteter i länet, hos Landstinget,
handikappidrotten, mässor och liknande. Det ska även finnas möjlighet att
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träffa andra i liknande situationer för att utbyta erfarenheter. Nätverket skall
ordna studiecirklar och kulturella träffar på Medborgarskolan. Nätverket
uppskattas ta upp till fem år att etableras i Norrbotten. År 1 skall projektet ta
fram en genomförandeplan och budget, kontakta samarbetsparter, arbeta
med marknadsföring, bland annat genom att upprätta en hemsida, samt genomföra en utvärdering av arbetet.

Finansiering
Projektets totala budget uppgår till 853 100 kr. Hela beloppet söks från
Norrbottens läns landsting. Ansökan och budget avser år 1.

Förväntat resultat av projektet
Projektets mål är att bygga upp en långsiktig verksamhet med ett etablerat
nätverk för rullstolsbrukare, med nätverksträffar en gång i månaden. Inom
fem år skall det sociala nätverket utvecklas så att fler brukare ansluter sig
och nätverket blir etablerat i hela Norrbotten. Efter ytterligare två år tror
projektägarna på en spridning i hela Sverige. Verksamheten ska kunna växa
och utvecklas för att på sikt mynna ut i en egen, ideell verksamhet som drivs
av medlemmarna själva.

Yttrande och förslag till beslut
Projektets målsättning att bygga upp ett nätverk för rullstolsbrukare anses
inte ligga i linje med landstingets riktlinjer för projektstöd inom kultur eller
bidragsformerna kultur och hälsa och folkhälsa. Ej heller med vad som anges
i Kulturplanen 2014-2016. Inte heller andra finansieringsvägar har hittats
inom landstingets verksamhet. Folkhälsocentrum, LSS och Verksamhetsavdelningen har tillfrågats.
Mot ovanstående bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Projektet avslås då projektet inte uppfyller landstingets riktlinjer för sökt
projektstöd.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 257

Bidrag till Kvinnliga
förebilder i Norrbotten
Dnr 1726-14

Ärendebeskrivning
Företaget Snow Garden AB ansöker om 660 000 kr till ett fotoprojekt med
arbetsnamnet Kvinnliga förebilder i Norrbotten.
Bakgrund

Projektet Kvinnliga förebilder i Norrbotten vill visa upp kvinnliga förebilder
från flertalet kommuner i Norrbotten för att inspirera unga kvinnor att bo
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kvar i norr, att återvända till Norrbotten och engagera sig i företagsledningar,
starta egna företag och inta ledande positioner inom offentlig sektor.
Genomförande

Projektägaren kommer att producera en fotoutställning som syftar till att
framförallt unga medborgare i länet ska bli varse att det är möjligt att nå sina
livsmål oavsett kön. Projektägaren kommer porträttera tio kvinnor från flertalet kommun i länet som har nått en viss position i samhället och skapa en
samlingsutställning som ska visas i respektive kommun. De personer som
ska porträtteras kommer att väljas ut baserat på kommunal tillhörighet, driftighet, position och förmåga att inspirera. Det kommer att tillsättas en styrgrupp bestående av bland annat representanter från Norrbottens läns landsting. Styrgruppen kommer även ta fram den slutgiltiga titeln på utställningen
som planeras starta under våren 2016 i Luleå. Workshops och föreläsningar
på ämnet kommer genomföras regelbundet under projekttiden. Avsikten är
att projektets utveckling kommer att bevakas flitigt i media, vilket vid sidan
av utställningen är ett av projektets huvudmål. Efter samlingsutställningen
får kommunerna fulla rättigheter att använda bilderna så som de finner lämpligt.
Finansiering

Projektets totala budget uppgår till 1 635 000 kr. 660 000 kr har sökts från
Länsstyrelsen Norrbotten. De kommuner som är med är: Luleå (beställt 10
bilder), Boden (beställt 10 bilder), Piteå (beställt 10 bilder), Övertorneå (beställt 5 bilder), Älvsbyns (beställt 1 bild) och Överkalix (beställt 1 bild). De
kommuner som har meddelat att de är med men inte bestämt antal bilder är
Kiruna kommun, Pajala kommun och Gällivare kommun. De kommuner
som ännu inte lämnat svar är Arvidsjaur, Arjeplog, Haparanda, Jokkmokk
och Kalix.
Förväntat resultat av projektet

Projektets mål är att synliggöra kvinnliga förebilder i Norrbotten och uppmana unga kvinnor att våga ta för sig. Projektet skall också sprida en positiv
bild av utvecklingen i länet för att utflyttade norrbottningar ska känna sig
lockade att återvända till länet. Projektägaren vill verka för jämställdhetsintegrering.
De långsiktiga förhoppningarna är att kvinnor i Norrbotten ska känna sig
stärkta att inta ledande positioner och söka sig till traditionellt mansdominerande universitetsutbildningar och branscher.

Yttrande och förslag till beslut
Projektets målsättning att stärka jämställdheten i länet ligger i linje med vad
som anges i Kulturplanen. Norrbottens Läns Landstings representanter i
styrgruppen ska särskilt bevaka att jämställdhets- och genusperspektivet
beaktas i projektets utförande. Projektet har en förhållandevis bred förankring i länets kommuner.
Mot ovanstående bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Medel anvisas ur Division Kultur och Utbildnings anslag för kulturbidrag
med 50 000kr för år 2014 och 220 000 kr för år 2015. En särskild utvärdering efter år 2015 genomförs innan beslut om ytterligare bidrag kan tas.
2 Medel är bundet till att sakkunniga med genuskompetens ingår i styrgruppen.
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3 Medel är bundna till att workshoparna och föreläsningarna genomförs
under medverkan av personer med genuskompentens
4 Medel är bundna till att Länsstyrelsen Norrbotten beviljar minst motsvarande summa
5 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
6 Projektet utvärderas efter projektets slutförande
7 Eventuella förändringar i projektet ska ske i samråd med division Kultur
och utbildning
8 Projektets syfte ska bibehållas
9 Vid all annonsering och annan marknadsföring ska anges att projektet
erhållit stöd från Norrbottens läns landsting. Landstingets logotype ska
användas. Logotyp hittas på www.nll.se/kultur
10 Slutrapport med ekonomisk redovisning ska lämnas senast tre månader
från projekttidens utgång. Om inte slutrapport inkommer eller det vid
uppföljning mot lämnad rapport visar sig att projektet inte följt angiven
beskrivning kan återbetalning av stödet eller del därav bli aktuell.
11 Om projektet inte är avslutat inom tre månader från angiven sluttid eller
påbörjat inom tre månader från angiven starttid, måste beslutet om bidrag
omprövas
12 Projektet ska genomföras enligt de eventuella villkor som är förenade
med beslutet
13 Projektet ska genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet samt ett genusoch mångfaldsperspektiv
14 Bidrag som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade
före den 31 maj nästkommande år betalas ej ut.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS), Roland Nordin (M) och Stefan Tornberg (C):
 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS),
Gunilla Wallsten (M), Roland Nordin (M) och Stefan Tornberg (C) till förmån för yrkande 2.

42

LANDSTINGSSTYRELSEN 9 DECEMBER 2014

Särskilt yttrande

Jens Sundström (FP) instämmer i yrkande 2.

§ 258

Bidrag till Festspelen i Piteå
Dnr 2592-14

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Festspelen i Piteå ansöker om 500 000 kr för 2015 års Festspelen
och Sommarakademin, varav 400 000 kr till Festspelen och 100 000 kr till
Sommarakademin.
Bakgrund

Festspelen i Piteå har genomförts i 32 år och fokus har hela tiden legat på att
ett högkvalitativt musikaliskt utbud på en konstnärligt hög nivå. Norrbottningar har fått möta dels internationella storstjärnor inom den klassiska musiken, dels folkmusik, jazz, lokala artister och gränsöverskridande musikaliska upplevelser i miljöer som öppnar dörrar in till musikens värld. Avsikten
har också varit att introducera unga musiker.
Genomförande

Festspelen i Piteå vill erbjuda musikaliska upplevelser till alla oavsett ålder,
social bakgrund, etnisk tillhörighet och funktionalitet. Festspelen i Piteå
arbetar aktivt med låga trösklar i alla dess bemärkelser för att göra det lätt
för publik att ta del av musikupplevelser.
Festspelen i Piteå står på två ben, dels genom mängder av konserter som
äger rum i Piteå med omnejd och dels med en veckolång sommarturné med
de mest kvalificerade unga musikerna som har deltagit i mastersklasserna.
Turnén syftar till att både ge norrbottningar i andra delar av länet möjlighet
att uppleva klassiks musik. Festspelen i Piteå har även ett uttalat mål att
verka för att stärka och lyfta den klassiska musiken hos unga genom Sommarakademin som arrangeras i samarbete med Framnäs folkhögskola och
Musikhögskolan i Piteå. Cirka 120 musikstudenter i åldrarna 13-30 år möter
under en sommarvecka erfarna musiker genom utbildning och musicerande
på hög konstnärlig nivå. Studenterna deltar i Festspelen i Piteås konsertverksamhet under veckan och får inträde till samtliga konserter.
Finansiering

Totalbudgeten för 2015 är 2 110 000 kr. Från Piteå kommun ansöks om
911 000 kr, från Barbro Oshers Pro Suecia Foundation ansöks om 50 000 kr.
Egen finansieringen uppgår till 220 000kr. Sparbanken Nord beräknas gå in
med 150 000kr. Biljettintäkter exklusive moms är beräknade till 280 000 kr.
Förväntade resultat av projektet

Festspelen i Piteå är en av få arenor som erbjuder klassisk musik på en hög
nationell och internationell nivå i Norrbotten. Under Festspelen erbjuds desssutom musikupplevelers av hög kvalitet i flera olika genrer. Ett samarbete
mellan Norrbottens Kammarorkester och Festspelen ger också möjlighet att
på ett tydligt sätt engagera kvinnliga dirigenter, musiker och solister och
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därigenom säkerställa ett tydligt ställningstagande för jämställdhet inom den
klassiska musikvärlden i länet. Förhoppningen är att Musikhögskolan i Piteå
och Framnäs folkhögskola ska fortsätta knyta betydande musiker till de kurser som genomförs under Festspelsveckan, och rekrytera unga lovande musiker både till kurserna och till de musikutbildningar som finns i länet som
ett led i att stärka Norrbottens läns attraktionskraft.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet är i linje med Kulturplanens mål 4 om att den konstnärliga utvecklingen ska ha ett särskilt fokus och att hela länet ska få del av kultur av hög
kvalitet.
1 Medel anvisas ur Division Kultur och Utbildnings anslag för kulturbidrag
med 500 000 kr, varav 400 000 kr till Festspelen i Piteå och 100 000 kr
till Sommarakademin.
2 Pengarna rekvireras under 2015.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 Projektet utvärderas efter projektets slutförande
5 Eventuella förändringar i projektet ska ske i samråd med division Kultur
och utbildning
6 Projektets syfte ska bibehållas
7 Vid all annonsering och annan marknadsföring ska anges att projektet
erhållit stöd från Norrbottens läns landsting. Landstingets logotype ska
användas. Logotyp hittas på www.nll.se/kultur
8 Slutrapport med ekonomisk redovisning ska lämnas senast tre månader
från projekttidens utgång. Om inte slutrapport inkommer eller det vid
uppföljning mot lämnad rapport visar sig att projektet inte följt angiven
beskrivning kan återbetalning av stödet eller del därav bli aktuell.
9 Om projektet inte är avslutat inom tre månader från angiven sluttid eller
påbörjat inom tre månader från angiven starttid, måste beslutet om bidrag
omprövas
10 Projektet ska genomföras enligt de eventuella villkor som är förenade
med beslutet
11 Projektet ska genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet samt ett genusoch mångfaldsperspektiv
12 Bidrag som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade
före den 31 maj nästkommande år betalas ej ut.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 259

Ansökan om medfinansiering till
projektet Fabriken 2015
Dnr 2938-14

Ärendebeskrivning
Sparbanken Nord söker medfinansiering till projektet Fabriken, en fortsättning av det med landstinget gemensamma projektet The Podcast (dnr: 209713). Fabriken är ett nytt och unikt utbildningsmaterial i så kallat allcast- eller
educast-format utvecklat av Massa Media AB. Fabriken är en hybrid mellan
radio och tv, med riktat innehåll för nutidsorientering som fungerar på webben, surfplattan och i mobilen.
Fabriken har på ett nytt, lärorikt och underhållande sätt, med ny teknik och
stor delaktighet engagerat högstadieelever i att utveckla sina kunskaper om
Norrbotten. Teman varierar men utgår från länet med fokus på demokratioch mångfaldsfrågor. För nya idéer på innehåll ur ett länsperspektiv ska ett
regionalt programråd med representanter från bland annat landstinget tillsättas. Fabriken har fått väldigt positiv respons från elever och lärare.
Ett nytt avsnitt produceras varje vecka med tillhörande nyhetsammanfattning
från världen, landet och regionen. En ny del i Fabriken är att eleverna själva
runtom i länet ska kunna bidra till programmet med lokala aktualiteter. Varje
avsnitt innehåller också ett kunskapstest, vilket gör att eleverna kan tävla
både individuellt och klassvis mot varandra. Fabriken är gratis för skolorna
att använda och avsnitten når i dag cirka 1 100 elever runtom i skolklasser i
Arvidsjaur, Jokkmokk, Piteå, Luleå och Haparanda.
Aktiviteter

Fabriken ska under projektperioden spridas till samtliga kommuner och nå
majoriteten av åttondeklassare i Norrbotten under vårterminen och höstterminen år 2015 samt vårterminen 2016. Skolklasser i Gällivare, Kiruna och
Arjeplog har visat intresse och hoppas kunna börja använda Fabriken så
snart som möjligt. Spridning och förankring i övriga kommuner pågår bland
annat via kommunförbundet. Projektet arbetar efter läsårsbasis och kommer
totalt att producera 48 avsnitt. För nya idéer på innehåll ur ett länsperspektiv
ska ett regionalt programråd med representanter från bland annat landstinget
tillsättas.
Mål

Målet är att på ett nytt, modernt, lärorikt och underhållande sätt sprida kunskap och engagera högstadieelever för demokrati- och mångfaldsfrågor i
Norrbotten. Fabriken ska också öka förståelsen för det egna länet och visa på
möjligheterna med att bo, arbeta och leva här. Fabriken ska spridas till samtliga kommuner i Norrbotten under 2015.
Jämställdhetsintegrering

Ett av projektens delmål är att verka för jämställdhet mellan flickor och pojkar, jobba intensivt med mångfaldsfrågor och motverka mobbing och utanförskap. Fabriken har visat sig vara ett effektivt verktyg att nå ut till elever
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som vanligtvis inte deltar i undervisningen i samma utsträckning, ofta pojkar.
Finansiering och framtid

Den totala projektbudgeten är 3 300 000 kr för projektperioden 2015-01-01-2016-06-31. Projektägaren Sparbanken Nord ansöker om medfinansiering
från landstinget med 1 650 000 kr. Sparbanken Nord går själva in med hälften, det vill säga 1 650 00 kr.
Formatet Fabriken ägs av Sparbanken Nord och landstinget. När formatet är
färdigutvecklat och etablerat runtom i länet vill projektägarna att skolorna i
Norrbotten ska kunna ta över och satsa på en fortsättning. Projektet ska även
undersöka möjligheterna att vidareutveckla formatet tillsammans med andra
intressenter.

Yttrande och förslag till beslut
Nutidsorienteringens inslag i undervisningen ger eleverna allmänbildning
och förståelse för omvärlden. Elevernas förmåga att kunna reflektera och
förstå aktuella nyheter på internationell och nationell nivå är en viktig förutsättning för att kunna delta i samhället. Tyvärr lämnas ofta det egna länet
utanför nyhetsammanfattningen, och med tanke på omdaningen av regional
media de senaste åren finns det ett stort behov av att säkerställa elevers kunskap om utmaningar och möjligheter i Norrbotten.
Fabriken har under kort tid bidragit till att försöka nå viktiga mål för länet. I
projektet Kraftsamling lyfts bland annat ungas självbild fram som avgörande
för Norrbottens framtid. Unga människor ska vara stolta, engagerade och
trygga, med god självkänsla och stora hjärtan. För att nå dit krävs attitydförbättrande arbete redan i skolan. Strategier krävs för ökad öppenhet, jämställdhet och positivare självbild. Projektet Fabriken är ett initiativ som bidrar till att realisera Kraftsamlings vision bland högstadieelever i länet.
Projektet bidrar också till ungas ökade förståelse, kreativitet och delaktighet i
samhällsutvecklingen, vilket är avgörande för länets fortsatta utvecklingskraft och förnyelseförmåga. Projektet ligger därmed väl i linje med både
landstingets strategiska plan och Norrbottens regionala utvecklingsstrategi.
Bristen på kommunernas initiala medverkan i projektet är problematisk och
har gjort att förankring och spridning blivit en reell utmaning vid sidan av
den rent tekniska utvecklingen under projektet. Flera skolor och kommuner
saknar ännu vetskap eller förståelse för projektets nytta och värde. För att
uppnå projektets fulla potential krävs det att fler skolor anammar idén och att
Fabriken kommer fler elever till del. Spridningen och etableringen bland
skolor och kommuner blir således avgörande för formatets etablering och
fortlevnad efter projektets slut. För att projektet ska kunna överlämnas och
avslutas behövs det därför skapas en långsiktig finansieringsmodell.
Mot den bakgrunden föreslås landstingstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar medfinansiering till Sparbanken Nord
med totalt 1 650 000 kr till projektet Fabriken under år 2015 och 2016,
under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att de förväntade resultaten kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel med
1 100 000 kr för år 2015 och 550 000 för år 2016.
3 Projektet uppdras att ta fram en långsiktig finansieringsmodell tillsammans med skolor och kommuner i länet.
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4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
6 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
1 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 260

Medfinansiering Rättighetscentrum
Norrbotten
Dnr 2931-14

Ärendebeskrivning
Rättighetscentrum Norrbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för
mångfald och mot diskriminering. Studieförbundet Sensus har varit huvudman sedan 2012 när huvudmannaskapet togs över från Röda Korset. Rättighetscentrum vill öka människors kunskap om rätten att inte bli diskriminerad
och rätten att vara sig själv, samt främja delaktighet och demokrati inom
samhällets alla områden.
Visionen är att Norrbotten ska vara en region som uppfattas som välkomnande och attraktiv för alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller könsuttryck, och där alla människor ges samma möjligheter att
forma samhället och sitt eget liv.
Landstinget och Luleå kommun har finansierat Röda Korsets byrå mot diskriminering och Sensus Rättighetscentrum med projektmedel sedan 2008.
Mycket utav arbetet har skett i kustkommunerna, men Rättighetscentrum
Norrbotten riktar sig till hela länet och under det senaste året har kunskap
diskriminerings- och mångfaldsfrågor efterfrågats från individer i allt större
utsträckning från Malmfälts- och Tornedalskommunerna.
För fortsatt regionalt arbete söker Rättighetscentrum 400 000 kr i verksamhetsbidrag från landstinget för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31.
Aktiviteter

Förutom kostnadsfri rådgivning och juridiskt stöd till personer utsatta för
diskriminering, arbetar Rättighetscentrum parallellt på olika nivåer och med
olika målgrupper genom förebyggande informations-, utbildnings- och opinionsbildande insatser med syfte att minska diskrimineringen och öka mångfalden i regionen.
Mål
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Rättighetscentrum Norrbotten har följande kvalitativa mål med verksamheten för 2015.
 Rättighetscentrum Norrbotten ska vara känt och etablerat.
 Personer och organisationer som vänder sig till Rättighetscentrum Norrbotten ska få professionell utbildning och handledning, med relevanta och
användbara råd som alltid har sin utgångspunkt i personens intention.
 Rättighetscentrum Norrbotten ska vara en efterfrågad samarbetspartner
och samhällspåverkare.
 Rättighetscentrum Norrbotten ska bidra till ökad kompetens i regionen
avseende diskriminerings- och mångfaldsfrågor.
Finansiering

Verksamheten har en sammanlagd budget för perioden 2015-01-01 – 201512-31 på 2 036 667 kr. Från landstinget söker Sensus medfinansiering med
totalt 400 000 kr. Övriga finansiärer är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) 786 667 kr, Luleå kommun
200 000 kr, samt Sensus egeninsats med verksamhetsstöd och administration
som uppskattas till 450 000 kr. Verksamheten räknar även med 200 000 kr
från intäkter vid utbildning.
Jämställdhetsintegrering

Rättighetscentrum Norrbotten främjar jämställdhet i länet genom både proaktivt och reaktivt arbete, såsom förebyggande insatser med information och
utbildning likväl som motverkan och synliggörande av diskriminering som
förekommer på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. Rättighetscentrums avser att lika många kvinnor och män ska få juridiskt stöd och delta i
kompetensutvecklingsinsatser.

Yttrande och förslag till beslut
Attraktiva livsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga är en förutsättning för länets utveckling och välfärd. Öppenhet, mångfald och nya perspektiv är viktiga komponenter för att skapa en region med goda förutsättningar för innovation och förnyelse. Rättighetscentrum Norrbotten främjar
öppenhet, trygghet, och motverkar hinder för utveckling som exempelvis
rädsla, diskriminering och hat. Landstingets strategiska plan nämner att
mångfald och öppenhet kräver både kompetens och ett öppet förhållningssätt. Rättighetscentrum har gedigen kompetens kring diskriminerings- och
mångfaldsfrågor, verksamheten är välbeprövad och efterfrågad av individer i
hela länet. Rättighetscentrums arbete ligger därmed väl i linje med både
landstingets strategiska plan och Norrbottens regionala utvecklingsstrategi
för hållbar framtid 2020.
Rättighetscentrum är en viktig aktör och en stor tillgång för Norrbotten, vilket landstingets tidigare finansiering markerat. Verksamheten har regionala
ambitioner och därför bör förankringsarbetet bland kommunerna intensifieras under projektet för utökat regionalt samarbete, och en mer långsiktig
finansieringsmodell. På sikt bör också landstingets stöd till Rättighetscentrum övergå från projektmedel till verksamhetsbidrag.
Mot den bakgrunden föreslås landstingstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar medfinansiering till Rättighetscentrum
Norrbotten med totalt 400 000 kr under år 2015, under förutsättning att
övriga finansiärer bidrar så att de förväntade resultaten kan uppnås.
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2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för år 2015.
3 Rättighetscentrum Norrbotten får i uppdrag att se över möjligheterna i att
stärka verksamheten med fler medfinansiärer från länet.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
6 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
7 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 261

Förslag till Ägardirektiv för
Norrbottens Energikontor AB
Dnr 74-14

Ärendebeskrivning
Landstinget ska avge årliga ägardirektiv till Norrbottens Energikontor AB
(Nenet). Ägardirektivet ska senare behandlas och fastställas tillsammans
med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid Norrbottens Energikontor
AB ordinarie årsstämma.

Ägardirektiv till Norrbottens Energikontor AB
För den verksamhet som bedrivs i Norrbottens Energikontor AB (nedan
kallat Bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner
avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av
gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktiven gäller
i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets
verksamhet på längre sikt.
Verksamhetens mål

Bolaget ska driva energi- och klimatfrågor på lokal och regional nivå i ett
internationellt perspektiv. Bolagets mål är att öka andelen av förnybara energikällor i regionen, arbeta för en effektivare användning av energi och naturresurser, bidra till utvecklingen av samarbete inom energi- och klimatområdet och att stödja och utveckla regionsamverkan i ett internationellt perspektiv.

49

LANDSTINGSSTYRELSEN 9 DECEMBER 2014

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska erbjuda kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar offentliga och privata aktörer i regionen att arbeta för en hållbar utveckling.
Bolaget ska initiera och samordna projekt mellan kommuner, näringsliv,
FoU-organisationer och andra lokala och regionala aktörer, skapa nätverk
och sprida information inom energi- och klimatområdet och inom sitt sakområde vara EU-kontakt i regionen.
Bolaget ska vara ägarnas expertorgan inom klimat- och energifrågor.
Bolaget ska operativt utföra landstingets åtaganden som regional samordnare
i Borgmästaravtalet.
Bolaget ska arbeta för att bilda och operativt driva ett regionalt energi- och
klimatbranschråd för affärs- och projektutveckling inom miljöteknik.
Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.
Bolagets arbete ska vila på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.
Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.
Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för
hållbar framtid i Norrbotten 2020, andra relevanta regionala strategier samt
klimat- och energistrategin för Norrbottens län.
Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.
Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt
inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.
Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn
och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta.
Bolaget ska till samtliga ägare inkomma med tertialrapporter per april och
augusti.
Tertialrapport ska innehålla:
 Uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.
 Nyckeltal.
Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska
finnas tillgängliga hos bolaget.
För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik,
ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt
engagemang från ägarnas sida.
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För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare
ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för Norrbottens Energikontor
AB.
2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare på
ägarsamrådet inför beslut vid Norrbottens Energikontor ABs ordinarie
årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 262

Förslag till Ägardirektiv för BD Pop AB
Dnr 112-14

Ärendebeskrivning
Landstinget avger årliga ägardirektiv till BD Pop AB. Ägardirektivet ska
senare behandlas och fastställas tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid BD Pop AB:s ordinarie årsstämma.

Ägardirektiv för BD Pop AB
För den verksamhet som bedrivs i BD Pop AB (nedan kallat bolaget), gäller
dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner
avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av
gällande bolagsordning och aktiebolagslag. Direktiven gäller i första hand
för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på
längre sikt.
Verksamhetens mål

Bolaget ska vara ett regionalt resurs- och produktionscentrum för populärmusik i syfte att stödja talanger och stärka den regionala musikbranschen
och stimulera tillväxt av kreativa näringar.
Verksamhetens inriktning

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden ska vara artistutveckling,
branschutveckling, inspelning, distribution, marknadsföring, kompetens- och
affärsutveckling samt arrangemang i samarbete med lokala arrangörer.
Bolaget ska medverka till regionala musikproduktioner genom stöd eller som
samproducent, med personella, tekniska och/eller ekonomiska resurser.
Samproduktionsinsatser ska prioriteras till medverkande som är bosatta eller
verksamma i kommuner som är ägare i bolaget.
Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya distributionsformer.
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Bolagets arbete ska vila på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Jämställdhetsintegrering, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.
Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för
hållbar framtid i Norrbotten 2020, andra relevanta regionala strategier samt
Kulturplan för Norrbotten.
Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.
Ägarnas anslag till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt
inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.
Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn
och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta.
Bolaget ska till samtliga ägare inkomma med tertialrapporter per april och
augusti.
Tertialrapport ska innehålla:
 Uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.
 Nyckeltal.
Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska
finnas tillgängliga hos bolaget.
För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik,
ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt
engagemang från ägarnas sida.
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare
ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för BD Pop AB.
2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare
på ägarsamråd inför beslut BD Pop ABs ordinarie årsstämma. Slutligt
ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 263

Förslag till Ägardirektiv för
Filmpool Nord AB
Dnr 102-14

Ärendebeskrivning
Landstinget avger årliga ägardirektiv till Filmpool Nord AB. Ägardirektivet
ska senare behandlas och fastställas tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid Filmpool Nord AB:s ordinarie årsstämma.

Ägardirektiv för Filmpool Nord AB
För den verksamhet som bedrivs i Filmpool Nord AB (nedan kallat Bolaget),
gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner
avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av
gällande bolagsordning och aktiebolagslag. Direktiven gäller i första hand
för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på
längre sikt.
Verksamhetens mål

Filmpool Nord AB ska utveckla den regionala filmbranschen samt filmen
som kulturform i Norrbotten. Filmbranschen är en viktig kulturnäring som
bidrar till hela Norrbottens utveckling. Bolaget ska också utveckla intresset
för film och audiovisuell produktion. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.
Verksamhetens inriktning

Bolagets två huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm,
audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digitalutveckling, visning och spridning av film, filmkulturella
frågor och biograffrågor.
Bolaget ska som samproducent tillhandahålla riskkapital, ekonomiska och
tekniska resurser i kort-, dokumentär- och långfilm, audiovisuella verk samt
TV-drama. Bolaget ska ge information och bidra med kompetens till länets
filmarbetare och till de bolag som planerar och genomför produktioner i
länet. Bolaget ska även arbeta med att öka insatserna av privat kapital i regionens filmer.
Bolaget ska verka för att prioritera produktionerna till de kommuner som är
ägare.
Bolaget ska verka för att den regionala resursverksamheten kommer hela
Norrbotten till godo.
Bolaget ska vara länets expertorgan inför beslut om insatser och investeringar i filmproduktioner. Beslut om olika produktioner i länet bör
fattas av bolaget där kompetens och resurser finns samlade.
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Bolagets ska arbeta med film för och med barn och unga, i skolor och med
unga filmare för att utveckla filmintresset och branschens långsiktiga utveckling.
Bolaget ska göra insatser inom distribution, skolbioverksamhet och spridning av värdefull film. Bolaget ska aktivt verka för att den regionalt producerade filmen på lämpliga sätt sprids och visas för länets invånare.
Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya visningsformer.
Bolaget ska utveckla den regionala filmbranschen genom strategiska allianser såväl nationellt som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan
utvecklas med andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka de
kreativa näringarna och andra synergier, ex turism- och upplevelseindustrin.
Bolagets arbete ska vila på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Jämställdhetsintegrering, integration och mångfald ska
Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för
hållbar framtid i Norrbotten 2020, andra relevanta regionala strategier samt
Kulturplan för Norrbotten.
Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.
Ägarnas anslag till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt
inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.
Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn
och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta.
Bolaget ska till samtliga ägare inkomma med tertialrapporter per april och
augusti.
Tertialrapport ska innehålla:
 Uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.
 Nyckeltal.
Rapporteringen ska redovisas med en uppdelning på bolagets två huvuduppdrag; produktionscentrum och regionalt resurscentrum.
Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska
finnas tillgängliga hos bolaget.
För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik,
ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt
engagemang från ägarnas sida.
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare
ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.
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Förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för Filmpool Nord AB.
2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare
på ägarsamråd inför beslut Filmpool Nord AB:s ordinarie årsstämma.
Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 264

Förslag till Ägardirektiv för
Investeringar i Norrbotten AB
Dnr 91-14

Ärendebeskrivning
Landstinget ska avge årliga ägardirektiv till Investeringar i Norrbotten AB
(Invest in Norrbotten). Ägardirektivet ska senare behandlas och fastställas
tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid Investeringar i
Norrbotten AB ordinarie årsstämma.
Detta är bolagets första ägardirektiv.

Ägardirektiv till Investeringar i Norrbotten AB
För den verksamhet som bedrivs i Investeringar i Norrbotten AB (nedan
kallat Bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner
avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av
gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktiven gäller
i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets
verksamhet på längre sikt.
Verksamhetens mål

Bolaget ska verka som koordinator för landsting och kommuner i Norrbotten
inom bland annat marknadsföring och försäljning, faktahantering, mässor,
kompetensutveckling och stöd i offertarbete samt ägna sig åt uppsökande
verksamhet mot internationella investerare och etablerare, marknadsföra
Norrbotten samt därmed förenlig verksamhet.
Verksamhetens inriktning

Bolaget ska proaktivt arbeta med etablerings- och investeringsfrämjande
arbete för att öka regionens attraktions- och konkurrenskraft samt öka regionens offertförmåga. Arbetet ska verka för fler internationella affärer till
Norrbotten.
Bolaget ska primärt bearbeta internationella investerare och etablerare inom
Norrbottens unika affärsmöjligheter. Bolaget ska medverka till att Norrbottens unika affärsmöjligheter paketeras och placeras i upparbetade optimala
internationella nätverk.
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Bolaget ska via bolagets kontrakterade agenter erbjuda norrbottniska företag
möjligheten att finna internationella, finansiella eller industriella, partners.
Bolaget ska stödja enskilda kommuner att bli mer proaktiva, i deras paketeringsarbete och offertarbete samt deras arbete för affärsavslut gällande internationella affärsmöjligheter.
Bolaget ska driva och koordinera ett kontinuerligt lärande tillsammans med
länets kommuner och dess nyckelpersoner, i fråga om kunskap i ett proaktivt
etablerings- och investeringsfrämjande arbete.
Bolaget är länets part till Business Sweden.
Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.
Bolagets arbete ska vila på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.
Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.
Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för
hållbar framtid i Norrbotten 2020 och andra relevanta regionala strategier.
Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.
Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt
inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.
Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn
och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta.
Bolaget ska till samtliga ägare inkomma med tertialrapporter per april och
augusti.
Tertialrapport ska innehålla:
 Uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.
 Nyckeltal.
Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska
finnas tillgängliga hos bolaget.
För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik,
ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt
engagemang från ägarnas sida.
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare
ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB.
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2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare
på ägarsamrådet inför beslut vid Investeringar i Norrbotten ABs ordinarie
årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 265

Förslag till Ägardirektiv för IT
Norrbotten AB
Dnr 95-14

Ärendebeskrivning
Landstinget avger årliga ägardirektiv till Informationsteknik i Norrbotten AB
(IT Norrbotten). Ägardirektivet ska senare behandlas och fastställas tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid IT Norrbotten AB:s
ordinarie årsstämma.

Ägardirektiv för IT Norrbotten AB
För den verksamhet som bedrivs i Informationsteknik i Norrbotten AB (nedan kallat Bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner
avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av
gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktiven gäller
i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets
verksamhet på längre sikt.
Verksamhetens mål

Bolaget ska erbjuda ett länsgemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till
näringsliv och offentlig service, för ett utökat tjänsteutbud, som bidrar till
ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.
Verksamhetens inriktning

Bolaget ska förvalta och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet. Bolaget ska verka för att nätet kommer till praktisk användning för näringsliv och offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas.
Bolaget ska vara ett projektkontor, där IT Norrbotten är ägarnas förlängda
arm gällande samordning och beställarkompetens.
Bolaget ska verka som katalysator för den regionala utvecklingen och tillväxten inom bolagets verksamhetsområde.
Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl nationellt
som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan utvecklas med
andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka länets utveckling och
ge andra synergier.
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Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.
Bolagets arbete ska vila på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.
Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.
Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för
hållbar framtid i Norrbotten 2020, andra relevanta regionala strategier, regeringens digitala agenda samt Norrbottens regionala digitala agenda.
Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.
Bolaget ska fortsätta sitt arbete med att vara självfinansierande.
Ägarna ser positivt på att bolaget kan använda sina medel som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas
upp med annan finansiering.
Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn
och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta.
Bolaget ska till samtliga ägare via webb inkomma med tertialrapporter per
april och augusti.
Tertialrapport ska innehålla:
 Uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.
 Nyckeltal.
Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska
finnas tillgängliga hos bolaget.
För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik,
ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt
engagemang från ägarnas sida.
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare
ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för IT Norrbotten AB.
2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare
på ägarsamråd inför beslut vid IT Norrbotten ABs ordinarie årsstämma.
Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 266

Överenskommelse om gemensam
satsning för förbättrade stöd- och
behandlingsinsatser vid
omhändertagande av berusade
personer
Dnr 3345-14

Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat att fördela 35 mkr (Norrbotten 1 678 000 kronor) för
att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete med syfte att öka den
medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer
(LOB). Uppdraget ingår i en treårig satsning under perioden 2014-2016.
Det övergripande målet i länet är att optimera det medicinska omhändertagandet av alkohol- och drogpåverkade personer som omhändertas enligt
LOB. Vid minsta misstanke om, eller känd risk för, medicinska komplikationer ska en medicinsk bedömning göras. Inga dödsfall ska inträffa vid omhändertagande enligt LOB i arrest på grund av självmord eller sjukdom
(nolltolerans). Målet är också att personer som omhändertas enligt LOB
skyndsamt ska kunna fångas upp för fortsatta stöd- och behandlingsinsatser.
Landstinget, polisen och länets kommuner är överens om ett gemensamt
utvecklingsarbete för att förbättra den medicinska säkerheten och omvårdnaden vid omhändertagande enligt LOB. En överenskommelse har utarbetats
av parterna och en styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts.

Förslag till beslut
 Överenskommelsen antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 267

Val till samverkansorgan m m
Dnr 20-14

Ärendebeskrivning
Val enligt särskild förteckning.

Beslut
Följande personer nomineras till nedanstående uppdrag:

Viltförvaltningsdelegationen
Tjänstgöringsperiod: 2015–2018
Roland Nilsson (S)
Erika Sjöö (NS)
Anna Sundén (S)
Åse Sundström (FP)
Mikael Larsson (V)

5 ledamöter
Alviksvägen 147, 975 93 Luleå
Instrumentvägen 39, 961 46 Boden
Siknäs 278, 950 40 Töre
Fiskarvägen 13, 930 90 Arjeplog
Västra Lomträsk 86, 956 92 Överkalix

5 ersättare (personliga)
Leif Wikström (S)
Ulf Ottosson (C)
Jenny Ahlman (S)
Sören Sidér (NS)
Glenn Berggård (V)

Box 62 Fridhem 2, 938 21 Arjeplog
Lärkvägen 39, 981 37 Kiruna
Gränsgatan 8 C, 974 32 Luleå

Följande val förrättas vid ett senare sammanträde:
 Kulturberedningen
 Nätverk Hälsa och Demokrati
 Norrbottens folkhälsopolitiska råd
 Länspensionärsrådet
 Länshandikapprådet
 Tillväxtberedningen
 Stiftelsen Ragnar Lassinanttis stipendiefond
 Regionala partnerskapet

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 268

Avsättning pensionsfond
Dnr 3395-14

Ärendebeskrivning
Landstinget har som mål att upprätthålla en likviditetsreserv som omfattar
minst 10 procent av landstingets nettokostnader. Med likviditet avses i huvudsak behållningen på landstingets koncernkonton. Landstingets likvida
medel per 30 november 2014 var 1 559 miljoner kronor (exklusive landstingsägda bolag). Då likviditeten överstiger målet kan överskott avsättas till
landstingets pensionsfond.
För att möta framtida pensionsutbetalningar bör landstinget avsätta medel till
pensionsfonden. Då nuvarande ränteläge gör att räntan på koncernkontot är
nära noll procent är det troligt att medel som avsätts till pensionsfonden
skulle ge högre avkastning.

Förslag till beslut
1 100 miljoner kronor avsätts till landstingets pensionsfond.
2 Medlen ska tillföras de förvaltningsuppdrag som finns inom landstinget.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 269

Avbrytande av upphandling
Dnr 1326-14

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade 30 oktober om förfrågningsunderlag för upphandling av Vittangi vårdcentral inklusive ambulansverksamhet. Sista anbudsdag är den 18 december. Den 17 november har Praktikertjänst AB inkommit med en ansökan om att etablera en hälsocentral i Kiruna med verksamhet i Vittangi och Karesuando. Prövningsprocessen är igång och Praktikertjänst AB kommer att erhålla ett villkorat godkännande. Driftstart är 1
maj 2015, dvs. dagen efter det att nuvarande avtal med Praktiktertjänst AB
löper ut gällande drift av Vittangi vårdcentral inklusive ambulansverksamheten.
Förslaget är med anledning av detta att pågående upphandling avbryts. Det
är inte möjligt att inom ramen för Lagen om offentlig upphandling
(2007:1091) gå vidare med upphandling av endast ambulansverksamheten
utan det skulle kräva att det blir en förnyad upphandling, vilket inte hinns
med inom ramen för det nu aktuella tidsfönstret. Det är inte heller möjligt att
inom ramen för Lagen om offentlig upphandling tilldela Praktikertjänst AB
detta som ett tilläggsuppdrag inom Vårdval Primärvård. Förslaget är således
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att egna regin i form av Division Närsjukvård får i uppdrag att bedriva ambulansverksamheten i Vittangi.

Förslag till beslut
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen besluta:
 Pågående upphandling av Vittangi Vårdcentral inklusive ambulansverksamhet avbryts.
 Division Närsjukvård uppdras att överta samt bedriva ambulansverksamhet i området.
 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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