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§ 97

Val av protokolljusterare
Ledamoten Kenneth Backgård (NS) utses till att jämte ordföranden justera
protokollet.

§ 98

Slutlig föredragningslista
Föredragningslistan fastställs efter komplettering med ärendet
Ändring i gällande tandvårdstaxa.

§ 99

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 100

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 101

Rapporter från styrelseledamöter
 SERN styrelsemöte 8 mars 2014 (Kent Ögren, S och Åke Eltoft, M)
 Nordkalottrådet, 26-27 mars 2014 (Britt Westerlund, S)
 AER kommitté 1 och 2 (Monica Carlsson, V, Agneta Granström, MP,
AnnKristin Nilsson, S)
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§ 102

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-14

Ärendebeskrivning
Landstingsdirektörens rapport enligt bilaga.
Protokollsanteckning

Förslag från Sten Stridsman (V) till punkten Nytt sjukhus i Kiruna – lägesrapport:
 att i projektledningsdirektiv för det nya sjukhuset i Kiruna p g a stadsomvandlingen skall ingå möjligheten att LKAB förtidsinlöser det gamla
sjukhuset till nyanskaffningsvärde
 att projektlednings- och förstudiekostnader bekostas av LKAB
 att förtidsinlösen möjliggör att det nya sjukhuset kan tas i drift långt före
det nu planerade driftdatumet på år 2025
 att det nya sjukhuset får ökad sjukvårdskvalité med hänsyn till senare års
besparingar och nedskärningar.
Stefan Tornberg (C) instämmer i förslaget.

§ 103

Strategisk plan 2015-2017
Dnr 4-14

Ärendebeskrivning
Förslag till Strategisk plan 2015 – 2017 har upprättats enligt den planeringsprocess som beslutats om 2013.
De ekonomiska förutsättningarna revideras i en Finansplan som fullmäktige
beslutar om i november. Landstingsstyrelsen ska utifrån Strategiska planen
utforma en Landstingsstyrelsens plan med mål framgångsfaktorer och indikatorer som tas av styrelsen i juni.
Balanserad styrning

Landstinget arbetar från 2014 med balanserad styrning som fokuserar på det
som är strategiskt viktigt. Det innebär att verksamheten beskrivs, planeras
och följs upp utifrån fem perspektiv:
 Medborgare – inriktat på välfärd till medborgarna
 Verksamhet – inriktat på effektivitet och kvalitet i verksamheten
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 Kunskap och förnyelse – inriktat på utveckling, innovationer och långsiktig förnyelse
 Medarbetare – inriktat på utveckling av medarbetarna
 Ekonomi – inriktat på kontroll och ta hand om landstingets ekonomi
En gemensam struktur för planering och uppföljning används, där alla ska
kunna se sin roll i ett större sammanhang.
Då modellen används för såväl det politiska systemet som för verksamheterna på alla nivåer skapas en tydlig styrningslogik från politik till verksamhet.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:


Förslaget till Strategisk plan 2015 – 2017 fastställs.

----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS):
 Sjukvårdspartiets förslag till landstingsplan fastställs.
Yrkande 3

Stefan Tornberg (C) och Monica Hedström (M):
 Alliansens förslag till landstingsplan fastställs.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation 1

Av Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS) och Dan Ankarholm (NS)
till förmån för yrkande 2.
Reservation 2

Stefan Tornberg (C) och Monica Hedström (M) till förmån för yrkande 3.
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§ 104

Delårsrapport januari-april 2014
Dnr 3-14

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen plan utgör utgångspunkt och struktur för delårsrapporten som sammanställs per april och augusti.
Ekonomiskt delårsresultat
Resultatet före finansiella poster visar ett underskott på 49 mkr vilket är 72
mkr sämre än föregående år och 3 mkr bättre än budget.
Landstingets resultat efter finansnetto visar ett underskott på 45 mkr, vilket
är 177 mkr bättre än föregående år. I resultatet för föregående år fanns dock
en engångspost på 241 mkr avseende ändrad ränta på pensionsskulden inkluderad, vilket påverkade resultatet negativt. Divisionernas resultat för perioden är -55 mkr.
Nettokostnaderna har ökat med 3,8 procent och skatter/statsbidrag har ökat
med 0,6 procent.
Ekonomisk årsprognos
Årsprognosen pekar på ett överskott på 7 mkr, vilket är 25 sämre än budget.
Prognosen före finansiella poster visar ett minus på 87 mkr, vilket är 105
sämre än budget.
Prognosen visar att verksamhetens intäkter minskar med 7,7 procent jämfört
med 2013. Detta beror på två engångsposter som föregående år påverkade
intäkterna positivt med 100 mkr. Exkluderat dessa poster så beräknas intäkterna vara i det närmaste oförändrade mellan åren.
I prognosen beräknas personalkostnader öka med 4 procent och övriga kostnader med 1 procent. Nettokostnadsökningen ligger på 4,7 procent, exkluderas engångsintäkterna från föregående år är ökningen 3,1 procent. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med 1,6 procent medan de i budget för 2014 beräknades öka med 1,9 procent.
Landstingsdirektören har vid landstingsstyrelsens möte den 30 januari 2014
fått i uppdrag att teckna externa förvaltningsuppdrag med ett antal aktörer
avseende den långsiktiga kapitalförvaltningen. Förvaltningsuppdraget innebär en fullmakt att fatta löpande placeringsbeslut enligt landstingets fastställda finanspolicy. För att förvaltarna ska få möjlighet att genomföra sitt
uppdrag, samtidigt som landstingets fastställda gränser för placeringar följs,
måste delar av de medel som idag finns placerade frigöras. När detta är genomfört kan sedan medlen fördelas ut till respektive förvaltningsuppdrag.
Realiseringen innebär totalt sett en reavinst för landstinget och har i prognosen beaktats genom en finansiell intäkt på 80 mkr.
Divisionernas prognoser pekar på ett underskott på 212 mkr, vilket är 216
sämre än budget. Jämfört med bokslutet 2013 är det en försämring med 3
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mkr. Landstingsstyrelsen antog i mars en reviderad ekonomisk handlingsplan. Målet är att divisionerna förbättrar sitt resultat 2014 med 100 mkr jämfört med föregående år och att ett nollresultat uppnås 2015. Landstingets
hälsocentraler i vårdvalet ska ha en ekonomi i balans 2014. Vid denna prognos bedömer divisionerna att de uppnår kostnadsreduktioner motsvarande
30 mkr. Prognosen för hälsocentralerna inom vårdvalet pekar på ett underskott motsvarande 16 mkr. Den ekonomiska handlingsplanen ska kompletteras med ytterligare åtgärder som redovisas till landstingsstyrelsens möte i
september.
Styrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen avseende
fullmäktiges strategiska mål
I delårsrapporten finns mål inom respektive perspektiv sammanställda. Där
uppgift finns att tillgå presenteras även en måluppfyllelse. Målen ska ses
som styrande, är högt ställda och finns inom områden med förbättringspotential. I vissa fall är målen långsiktiga vilket innebär att de sträcker sig
längre fram i tid, målet ska då ses som en förväntad utveckling på sikt. Styrelsens sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen för respektive perspektiv:
Medborgare
Nöjda medborgare

Medborgarna är inte nöjda med landstingets verksamhet i den utsträckning
landstinget satt som mål. Länet ligger under genomsnittet för riket vad gäller
andelen som instämmer i att de har tillgång till den sjukvård de behöver.
Upplevelsen av tillgång skulle öka enligt norrbottningen om bland annat
kortare avstånd eller restider till vård. Sex av tio har mycket eller ganska
stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet och liknande ses i riket.
Endast varannan norrbottning (liksom varannan i riket) anser att vården är
jämlik och ges på lika villkor för hela befolkningen. Att vården inte uppfatttas som jämlik förklarar norrbottningen av att människor inte får vård på
samma villkor som andra på grund av deras ålder, socioekonomiska situation och var man bor (geografi). Det är inte sannolikt att målet är nått redan
till årsskiftet, kopplat till de indikatorer som valts ut.
Resenärernas nöjdhet med kollektivtrafiken uppnår inte riktigt det uppsatta
målet. Länet ligger dock högst i landet avseende resenärers nöjdhet med kollektivtrafiken.
Sveriges bästa självskattade hälsa

Norrbotten har inte Sveriges bästa självskattade hälsa. Preliminära siffror
indikerar snarare en negativ utveckling sedan 2010 jämfört med utvecklingen i riket, där länets befolkning nu har den sämst självskattade hälsan av alla
län, oavsett kön. Siffror baserade på ett större underlag finns dock vid årsskiftet, då tydligare besked kommer kunna ges om hur länet rört sig de senaste fyra åren. Hälsan är inte jämlik. Det ses bland annat i skillnader mellan
könen i psykisk hälsa, förekomst av ohälsosamma levnadsvanor, övervikt/
fetma och förväntad medellivslängd. Målen avseende självskattad hälsa och
jämlik och jämställd hälsa förväntas inte vara nådda till årsskiftet. Dessa och
flera av de därtill kopplade delmålen är tidssatta till år 2020. Takten mot
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måluppfyllelsen behöver öka. Flera initiativ har tagits i denna riktning, men
sannolikt behöver betydligt mer göras för att nå målen.

Verksamhet
En effektiv verksamhet med god kvalité

Indikatorer som valts för att spegla huruvida vården är jämlik och kvalitativt
likvärdig, har förbättrats inom flertalet områden. Däremot nås ännu inte målen för alla indikatorer. Resultaten inom de olika indikatorerna skiljer sig åt
mellan män och kvinnor. Skillnaderna bedöms inte vara systematiska utan
varierar beroende på sjukdomsområde.
Bedömningen är att flertalet indikatorer kommer att förbättras till slutet av
året. Det pågår större utvecklingsarbeten inom flera delar, bl a hjärta/kärl,
diabetes och den palliativa vården. Inom ramen för Regionalt cancercentrum
(RCC) sker en särskild satsning på cancervården vilket bedöms kunna förbättra resultaten ytterligare. Sammanfattningsvis är både kvalitet och effektivitet tämligen god men behöver förbättras ytterligare för att möta alla medborgares behov fullt ut.
Helhetsperspektiv med människan i centrum

Indikatorerna som ska spegla en säker och kunskapsstyrd verksamhet pekar
på bättre resultat även om målen inte nås. Till årets slut bedöms det ske fortsatta förbättringar inom patientsäkerhetsområdet förutom när det gäller vissa
indikatorer på läkemedelssidan. Dock bedöms inte de högt ställda målen nås
till årets slut. Samma förhållande gäller inom de flesta landsting i landet.
Indikatorer för god samverkan och individcentrerad vård pekar på förbättringar. Osäkerheten är dock stor eftersom tillgängliga resultat endast speglar
delar av verksamheten. Därför är det också svårt att göra en prognos för
framtida utveckling.
Sammanfattningsvis bedöms helhetsperspektivet behöva förbättras ytterligare.
Kunskap och förnyelse
Konkurrenskraftig region

Andelen norrbottningar som avslutar gymnasiet inom fyra år är relativt oförändrad under de senaste åren. Andelen kvinnor följer riket medan andelen
män som avslutar gymnasiet inom fyra år är lägre än riket. Detta skapar sannolikt olika förutsättningar för framtida möjligheter till arbete. Förutom den
egna hälsan får det även konsekvenser för länets kompetensförsörjning.
Andelen med eftergymnasial utbildning ökar oavsett kön, men närmar sig
inte riksnivån. Skillnaden mellan könen i andel med eftergymnasial utbildning har ökat successivt de senaste tio åren. Fler kvinnor än män i Norrbotten väljer eftergymnasial utbildning. Detta får sannolikt konsekvenser för
framtida möjligheter till arbete och hälsa i relation till kön och särskilda utmaningar för en hållbar utveckling.
Allt fler Norrbottningar känner till tjänsten 1177 men ligger fortfarande efter
de andra länen i riket.
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Långsiktig förnyelse

Forskningskompetens, vetenskaplig produktion och pågående studier är exempel på komponenter som indikerar hur delmålet om ett öppet och stödjande förhållningssätt till utveckling och förnyelse uppfylls. Antalet forskarutbildade medarbetare har ökat, liksom antalet doktorander vilket förutsäger
en fortsatt ökning av andelen forskarutbildade inom Norrbottens läns landsting. Bland dem som har en doktorsexamen eller är på väg att doktorera är
ungefär lika många kvinnor och män. Den vetenskapliga produktionen som
resulterat i publicerade artiklar har ökat. En fortsatt ökning av denna typ av
kunskapsförnyelse och kunskapsspridning förväntas som ett resultat av den
allt mer utvecklade akademiska miljön med ökad forskningskompetens. Någon ökning av antalet pågående studier har inte påvisats men det pågår såväl
regionala som lokala aktiviteter för att skapa en infrastruktur som underlättar för klinisk och läkemedelsinitierad forskning.
Delmålet om en tydlig strategisk styrning av förnyelseinitiativ har ännu inte
uppfyllts. En strategi för förbättringsarbete och innovation, samt en strategi
för verksamhetsutveckling med IT håller på att utarbetas. Där kommer strategier och strukturer för införande och bedömning av förnyelsealternativ att
ingå.

Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare

Landstinget arbetar systematiskt med aktiva åtgärder för att främja mångfald
och uppnå jämställda och jämlika villkor. Lika rättigheter och möjligheter
har inte nått landstingets uppsatta mått för måluppfyllelse. Fortsatta prioriteringar av aktiva åtgärder kommer att leda till måluppfyllelse på längre sikt.
Aktivt medarbetarskap

Landstingets delmål – hälsofrämjande miljö- är inte uppnått. Sjukfrånvaron
och frisknärvaron har inte nått landstingets uppsatta mått för måluppfyllelse.
Åtgärder vidtas inom olika områden för att på sikt nå målet. Det är ett utmanande mål som kräver stora insatser under många år.

Ekonomi
En ekonomi som ger handlingsfrihet

Prognosen för 2014 visar på ett positivt resultat för landstinget totalt, men
endast tre av divisionerna beräknas klara minst ett nollresultat. Divisionernas arbete med att fullfölja den ekonomiska handlingsplanen måste fortgå
för att nå en ekonomi i balans.
Ekonomi som inte belastar kommande generationer

Landstingets kostnader följer inte intäktsutvecklingen fullt ut. Arbete med
att kostnadseffektivt nyttja de tillgängliga resurser som landstinget har måste
alltjämt fortsätta. Fokuseringen på att öka effektiviteten i processerna måste
fortgå för att skapa kostnadseffektivitet att klara av framtidens krav.
9
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Divisionernas prognoser pekar på ett underskott på 212 mkr, vilket är 216
sämre än budget. Jämfört med bokslutet 2013 är det en försämring med 3
mkr. Då målet är att divisionerna i år ska förbättra sitt resultat med 100 mkr
jämfört med föregående år, samt att ett nollresultat ska uppnås 2015, krävs
kraftfulla åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 105

Motion nr 1-14 om
anställningsvillkor, löner, och
löneförmåner
Dnr 862-14

Motionen
Väckt av Jens Sundström (FP):
Landstinget står inför stora utmaningar när det gäller rekrytering av personal
framöver. Redan idag ser vi stora problem i vissa bristyrken men utifrån
stora pensionsavgångar och länets demografi så kommer det förmodligen
utmaningarna bara eskalera. Ofta handlar det inte om att det inte finns utbildat personal att tillgå i länet men när konkurrensen om personalen ökar så
har landstinget inte klarat av konkurrensen och framstått som den mest attraktiva arbetsgivaren. Till exempel har vi på allmänläkarsidan sett många
exempel på att man istället för att söka sig till landstingets hälsocentraler
söker sig till privata aktörer inom primärvården eller företagshälsovården.
Från Folkpartiets sida lyfter vi ofta upp organisatoriska aspekter och ledningsfrågor där landstinget behöver förbättra sig när det gäller antalet chefsnivåer och den enskilda medarbetaren möjlighet till att påverka sin arbetssituation. Detta är frågor som är av större och mer långsiktig karaktär men det
finns också saker vi kan göra här och nu när det gäller anställningsvillkor
löner och löneförmåner.
När det gäller lönesättningen behöver vi satsa på högre löner i flera av våra
tungt kvinnodominerade yrkesgrupper. Detta är både en rekryteringsfråga
för att kunna rekrytera bredare framöver men framförallt en jämställdhetsfråga för att på sikt få en jämnare könsfördelning inom landstingets personalgrupper.
Möjligheten att styra över sin arbetstid ser olika ut på olika ställen inom
landstinget. Där behövs det en genomlysning av hur det ser ut idag och vilka
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idéer på förbättringar vi kan fånga upp internt och genom att se oss runt
bland andra privata och offentliga vårdgivare. Att möjliggöra för våra anställda att bedriva friskvård och lämna blod m.m på arbetstid. Att erbjuda
mer förebyggande hälsovård och möjlighet till att kunna vara flexibla med
korttidsledighet för privata ärenden ökar vår attraktivitet som arbetsgivare.
Landstinget bör också vara mycket generös med de olika modeller för förmåner mot nettolöneavdrag som blivit allt vanligare hos våra konkurrerande
arbetsgivare. Korrigering av synfel, estetisk sjukvård och hushållsnära tjänster är exempel på förmåner som kan erbjudas till våra anställda mot nettolöneavdrag utan att det kostar landstinget mer än administrationen. Men även
”vanliga” förmåner som ska tas upp till förmånsbeskattning kan fortfarande
vara attraktiva för både arbetstagare och arbetsgivare. Som ett utökat friskvårdserbjudande eller erbjudanden om subventionerad arbetspendling i kollektivtrafiken är saker som ligger i linje med landstingets värdegrund på det
hållbarhets och det hälsoförebyggande området.
Utifrån ovanstående yrkar jag att landstingsfullmäktige uppdrar till landstingstyrelsen:
 Att avsätta pengar i budgeten för särskilda satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper som släpar efter i lön.
 Att ta fram förslag på hur våra anställda ska kunna få större möjlighet att
styra över sin arbetstid, arbetstidens förläggning, möjlighet att friskvård
och liknande förmåner på arbetstid och bättre möjligheter till korttidsledighet för privata ärenden.
 Att ta fram ett förslag på hur våra allmänna anställningsvillkor ska kunna
förbättras med fler möjligheter till flera olika ”vanliga” förmåner och
förmåner mot nettolöneavdrag.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen anser som motionären att det är viktigt att landstinget
framstår som en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, behåller och utvecklar
engagerade och aktiva medarbetare som i sin tur bidrar till en effektiv, kvalitetssäker och kunskapsbaserad verksamhet. Landstinget har vidtagit åtgärder
på kort och lång sikt för att underlätta rekrytering av nyckelfunktioner inom
hälso- och sjukvården. Exempel på detta är olika arbetstidsmodeller och särskilda ersättningar för nattarbete. Vidare är samverkan med landsting och
lärosäten viktiga komponenter i det fortsatta arbetet.
Ett hållbart chefs- och ledarskap är ett prioriterat område. Målet är ett chefsoch ledarskap som ger förutsättningar för och inspirerar till kompetensutveckling, förbättringsarbete och forskning.
Norrbottens läns landstings löner ligger i nivå med övriga landsting och regioner enligt uppgifter från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Inom
de områden landstinget har svårigheter att rekrytera har riktade satsningar
gjorts i samband med den årliga löneöversynen.
Under åren 2009 till 2011 har landstinget särskilt satsat på jämställda löner.
Under denna tidsperiod har landstinget investerat 27 Mkr via lagstadgad
lönekartläggning. Arbetet fortsätter och i samband med årlig löneöversyn
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analyseras lönerna så att löneskillnaderna för lika arbete inte är osakliga på
grund av kön.
Landstingets medarbetare har möjlighet att styra sin arbetstid genom flextidsavtalet. Det finns ytterligare möjlighet att skapa utrymme att planera sin
arbetstid genom det schema/bemanningsplaneringsverktyg som verksamheten använder. Flexibiliteten ska hela tiden kopplas till och utgår från verksamhetens, patienters och kunders behov.
I landstingsstyrelsens plan finns ett uppdrag till verksamheten att ta fram
och planera för införandet av konceptet hälsofrämjande arbetsplatser. Landstinget ska ha engagerade och aktiva medarbetare som upplever god hälsa
och är delaktiga och samverkar för att skapa ett aktivt systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete inom perspektiven främjande, förebyggande
och rehabiliterande (efterhjälpande) aktiviteter. Inom detta utvecklingsarbete
inryms frågor som motionären tar upp som viktiga attraktionsskapare; friskvårdsbidrag och hälsosamtal är exempel på detta.
Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige
beslutar:
 Motionen anses besvarad

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 106

Motion nr 2-14 om regionalt
vårdprogram infertilitet
Dnr 2146-14

Motionen
Väckt av Jens Sundström (FP):
Under många år har samarbetet i Norrlandstingen på just detta område fungerat mycket dåligt. Patienter som drabbas av ofrivillig barnlöshet i Norrbotten har inte fått vård på samma villkor och med samma utbud som i övriga
Sverige. Verksamheten har varit direkt utvecklingsfientlig och vägrat ta in
nya behandlingsmetoder och patientgrupper i vårderbjudandet. Ibland när
det gränsat mot ren diskriminering så har vi i Norrbotten gått före de andra
norrlandstingen som till exempel när det gällde möjligheten för lesbiska
kvinnor att få hjälp med IVF behandling. Men även efter de senaste årens
förbättringar så kvarstår många orättvisor i infertilitetsvården. Det är dags
för Norrbotten att göra något åt de hemsnickrade reglerna som begränsar
antalet IVF behandlingar hårdare än någonstans annanstans i Sverige. Det är
dags för en översyn av diskriminerande åldersgränser och begränsningar i att
använda vedertagna behandlingsmetoder som PGD behandlingar. Det är
dags för att någon expert från något av de stora universitetssjukhusen sö-
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derut får göra en tredjepartsrevision för att tydliggöra hur inskränkt och isolerad Norrbottens syn på infertilitetsvården är.
Bilaga: Regionalt vårdprogram för infertilitet.
Utifrån ovanstående yrkar jag att landstingsfullmäktige uppdrar till landstingstyrelsen:
 Att initiera en tredjepartsrevision av vårdprogrammet för infertilitet för
att klargöra på vilka områden det avviker från riket i stort och från vetenskap och beprövade metoder.
 Att skriva ett eget vårdprogram på området som bättre överensstämmer
med övriga Sverige och med vetenskap och beprövade metoder.
 Att avsätta medel i kommande budget för ovanstående.

Yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen avger följande yttrande och beslutsförslag till landstingsfullmäktige:
Det regionala vårdprogrammet vid infertilitet är resultat av ett omfattande
prioriteringsarbete i de fyra nordligaste landstingen. Bakgrunden till begränsningarna är en prioriteringsfråga; denna grupps önskemål om vård i
förhållande till alla andras i en verklighet med begränsade resurser. Ett resonemang som finns väl förankrad i Riksdagens prioriteringsordning inom
hälso- och sjukvård.
Frågan om preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) har beretts som en
infertilitetsbehandling – det handlar ju i grunden om önskan att kunna få ett
friskt barn. I detta arbete har även de medicinska resultaten av PGDbehandling vägts in. Vid tiden för de första regiongemensamma rekommendationerna (2009/2010) var de medicinska resultaten av PGD-behandling
relativt svaga. Mot den bakgrunden beslöt man vid detta tillfälle att inte införa PGD, men att följa hur metoden utvecklades med avseende på resultat.
Därför gjordes en ny värdering inom norrlandstingen av resultaten av PGDbehandling under 2013. I samband med att Förbundsdirektionen skulle besluta om den hade frågan om en nationellt gemensam rekommendation för
infertilitetsbehandling kommit att aktualiseras på nationell nivå. SKL beslutade så sent som i förra veckan om att ta fram en sådan nationell rekommendation om infertilitetsbehandling. Ambitionen är att åstadkomma en harmonisering av regelverket i hela landet. Information om detta kommer att ges
vid nästkommande Förbundsdirektionens i maj.
Med anledning av detta kommer Norrbotten att avvakta SKL:s rekommendation om infertilitetsbehandling inför nytt ställningstagande i regionen.
Frågan återkommer med andra ord inom kort för ställningstagande till rekommendationen.
Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige
beslutar:
 Motionen anses besvarad.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 107

Samordningsförbund för finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser i
Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner
Dnr 1541-14

Ärendebeskrivning
Landstinget har sedan 1 december 2006 tillsammans med kommunerna Luleå, Piteå och Älvsbyn samordnat insatser för personer med omfattande behov som står långt ifrån arbetsmarknaden. En revidering av respektive förbundsordning antogs av landstingsfullmäktige i november 2013. Under våren har behov av en mindre förändring i förbundsordningarna uppmärksammats varvid en ny revidering är beslutad av respektive förbundsstyrelse.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut:
 De reviderade förbundsordningarna för Pyramis, Activus och Consensus
antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 108

Ansvarsfrihet för år 2013 för
Norrlandstingens regionförbund
Dnr 10-14

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2013 och redovisar ett underskott på 88 tkr.
Dessa kostnader föreslås belasta förbundet som efter årets resultat har ett
positivt kapital på 1 682 tkr.
Varje medlem i kommunalförbundet har nominerat var sin lekmannarevisor.
De har i sitt arbete biträtts av sakkunniga från medlemslandstingens revisionsorgan. Deras granskning av förbundet verksamhet inte gett anledning till
anmärkning. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning
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godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet
för 2013 års verksamhet.
Enligt § 7 i förbundsordningen beslutar respektive medlems fullmäktige om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
 Landstingsfullmäktige beviljar för sin del förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 Årsredovisningen för år 2013 läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

Protokollsanteckning

Ordföranden Kent Ögren (S), vice ordföranden Britt Westerlund (S), Monica Carlsson (V), Agnetha Granström (MP) samt Stefan Tornberg (C) anmäler jäv. Som tillfällig ordförande tjänstgör därför Kenneth Backgård
(NS).

§ 109

Reviderad bolagsordning
för Filmpool Nord AB
Dnr 102-14

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras. Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med förslag på förändringar. Förslagen har bearbetats för att sedan ha behandlats och godkänts av
ägarrepresentanter vid respektive bolags ägarsamråd den 21 mars 2014.
Generella ändringar i de reviderade bolagsordningarna

 Inga ändringar i bolagsordningarna förändrar i sak bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven i kommunallagen samt i övrigt
redaktionella ändringar.
 Samtliga bolagsordningar har fått en reviderad §3 Verksamhetsföremål.
 Samtliga bolagsordningar har fått en ny §4 Ändamålet med bolagets
verksamhet samt §5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
 Några bolagsordningar har kompletterats med saknade standardavsnitt i
våra bolagsordningar, bland annat för hur styrelser utses.
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 Lekmannarevisionen är tydliggjord.
 Paragraf om ”Tvist” har tagits bort i två av bolagen där bolagsordningen
inte reviderats sedan en längre tid tillbaka.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Godkännande av respektives ägares fullmäktige

Ändringar i bolagsordningar ska godkännas av respektive ägares fullmäktige
innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna fastställs de på en extra bolagsstämma. Bolagordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut
 Godkänna reviderad bolagsordning för Filmpool Nord AB.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 110

Reviderad bolagsordning för
Investeringar i Norrbotten AB
Dnr 91-14

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras. Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med förslag på förändringar. Förslagen har bearbetats för att sedan ha behandlats och godkänts av
ägarrepresentanter vid respektive bolags ägarsamråd den 21 mars 2014.
Generella ändringar i de reviderade bolagsordningarna

 Inga ändringar i bolagsordningarna förändrar i sak bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven i kommunallagen samt i övrigt
redaktionella ändringar.
 Samtliga bolagsordningar har fått en reviderad §3 Verksamhetsföremål.
 Samtliga bolagsordningar har fått en ny §4 Ändamålet med bolagets
verksamhet samt §5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
 Några bolagsordningar har kompletterats med saknade standardavsnitt i
våra bolagsordningar, bland annat för hur styrelser utses.
 Lekmannarevisionen är tydliggjord.
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 Paragraf om ”Tvist” har tagits bort i två av bolagen där bolagsordningen
inte reviderats sedan en längre tid tillbaka.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Godkännande av respektives ägares fullmäktige

Ändringar i bolagsordningar ska godkännas av respektive ägares fullmäktige
innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna fastställs de på en extra bolagsstämma. Bolagordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut
 Godkänna reviderad bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 111

Reviderad bolagsordning för IT
Norrbotten AB
Dnr 95-14

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras. Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med förslag på förändringar. Förslagen har bearbetats för att sedan ha behandlats och godkänts av
ägarrepresentanter vid respektive bolags ägarsamråd den 21 mars 2014.
Generella ändringar i de reviderade bolagsordningarna

 Inga ändringar i bolagsordningarna förändrar i sak bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven i kommunallagen samt i övrigt
redaktionella ändringar.
 Samtliga bolagsordningar har fått en reviderad §3 Verksamhetsföremål.
 Samtliga bolagsordningar har fått en ny §4 Ändamålet med bolagets
verksamhet samt §5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
 Några bolagsordningar har kompletterats med saknade standardavsnitt i
våra bolagsordningar, bland annat för hur styrelser utses.
 Lekmannarevisionen är tydliggjord.
 Paragraf om ”Tvist” har tagits bort i två av bolagen där bolagsordningen
inte reviderats sedan en längre tid tillbaka.
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 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Godkännande av respektives ägares fullmäktige

Ändringar i bolagsordningar ska godkännas av respektive ägares fullmäktige
innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna fastställs de på en extra bolagsstämma. Bolagordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut
 Godkänna reviderad bolagsordning för IT Norrbotten AB.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 112

Reviderad bolagsordning för
Norrbottens Energikontor AB
Dnr 79-14

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras. Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med förslag på förändringar. Förslagen har bearbetats för att sedan ha behandlats och godkänts av
ägarrepresentanter vid respektive bolags ägarsamråd den 21 mars 2014.
Generella ändringar i de reviderade bolagsordningarna

 Inga ändringar i bolagsordningarna förändrar i sak bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven i kommunallagen samt i övrigt
redaktionella ändringar.
 Samtliga bolagsordningar har fått en reviderad §3 Verksamhetsföremål.
 Samtliga bolagsordningar har fått en ny §4 Ändamålet med bolagets
verksamhet samt §5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
 Några bolagsordningar har kompletterats med saknade standardavsnitt i
våra bolagsordningar, bland annat för hur styrelser utses.
 Lekmannarevisionen är tydliggjord.
 Paragraf om ”Tvist” har tagits bort i två av bolagen där bolagsordningen
inte reviderats sedan en längre tid tillbaka.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
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Godkännande av respektives ägares fullmäktige

Ändringar i bolagsordningar ska godkännas av respektive ägares fullmäktige
innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna fastställs de på en extra bolagsstämma. Bolagordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut
 Godkänna reviderad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 113

Reviderad bolagsordning för
Norrbottens Turistråd AB
Dnr 106-14

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras. Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med förslag på förändringar.
Verksamheten i Norrbottens Turistråd AB är vilande och landstinget är ensam ägare. Bolagsordningen har reviderats i sin helhet för att mer följa formen för de övriga bolagen. Inga ändringar förändrar dock i sak bolagets
verksamhetsinriktning.
Ändringar i bolagsordningen ska godkännas landstingsfullmäktige innan
fastställande kan göras på en bolagsstämma.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut
 Godkänna reviderad bolagsordning för Norrbottens Turistråd AB.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 114

Reviderad bolagsordning
för BD Pop AB
Dnr 112-14

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras. Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med förslag på förändringar. Förslagen har bearbetats för att sedan ha behandlats och godkänts av
ägarrepresentanter vid respektive bolags ägarsamråd den 21 mars 2014.
Generella ändringar i de reviderade bolagsordningarna

 Inga ändringar i bolagsordningarna förändrar i sak bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven i kommunallagen samt i övrigt
redaktionella ändringar.
 Samtliga bolagsordningar har fått en reviderad §3 Verksamhetsföremål.
 Samtliga bolagsordningar har fått en ny §4 Ändamålet med bolagets
verksamhet samt §5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
 Några bolagsordningar har kompletterats med saknade standardavsnitt i
våra bolagsordningar, bland annat för hur styrelser utses.
 Lekmannarevisionen är tydliggjord.
 Paragraf om ”Tvist” har tagits bort i två av bolagen där bolagsordningen
inte reviderats sedan en längre tid tillbaka.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Godkännande av respektives ägares fullmäktige

Ändringar i bolagsordningar ska godkännas av respektive ägares fullmäktige
innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna fastställs de på en extra bolagsstämma. Bolagordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut
 Godkänna reviderad bolagsordning för BD Pop AB.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 115

Avyttring av aktier i BD Pop AB
Dnr 112-14

Ärendebeskrivning
BD Pop AB ägs av Norrbottens läns landsting och Luleå, Boden, Pajala,
Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner. Ett arbete har pågått för att
fler kommuner ska bli delägare i bolaget och Jokkmokk och Piteå kommuner
har nu beslutat att bli delägare. Enligt överenskommelse vid bolagets
bildande köper tillkommande kommuner i första hand av landstingets aktieandel.
Avyttring av aktier i BD Pop AB till Jokkmokk och Piteå kommuner

Piteå kommun har erbjudits att köpa 7,5 % av aktierna i bolaget, vilket motsvarar 300 aktier till ett pris av 100 kr/aktie. Jokkmokks kommun har erbjudits att köpa 2,5 % av aktierna i bolaget, vilket motsvarar 100 aktier per
kommun till ett pris av 100 kr/aktie.
Efter avyttringen äger landstinget 55% av BD Pop AB.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting avyttrar 300 aktier i BD Pop AB till Piteå
kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 30 000 kr.
2 Norrbottens läns landsting avyttrar 100 aktier i BD Pop AB till Jokkmokks kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 10 000 kr.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 116

Uppdaterande av
aktieägaravtal i BD Pop AB
Dnr 112-14

Ärendebeskrivning
Sedan 2012 är Norrbottens läns landsting, kommunerna i Luleå, Boden, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå delägare i BD Pop. Enligt bolagets
aktieägaravtal ska övriga kommuner i Norrbotten erbjudas delägarskap i bolaget. Piteå kommun och Jokkmokks kommun har tagit beslut om delagarskap i BD Pop AB.
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Vid tillkommande delägare måste aktieägaravtal mellan ägarna och bolagets
bolagsordning uppdateras.
Uppdaterat aktieägaravtal mellan ägarna i BD Pop AB

I och med att fler delägare inträder i bolaget måste aktieägaravtalets paragraf
1 uppdateras med korrekta ägarandelar.
Dagens lydelse i §1 Fördelning av aktier och aktiekapital
Bolaget ska ha ett aktiekapital på 400 000 SEK. Antal aktier ska vara 4 000 stycken med ett
belopp på 100 SEK. Varje aktie motsvarar en röst.
Norrbottens läns landsting äger 65 % av aktierna, Luleå kommun 20 %, Bodens kommun 5
%, Pajala kommun 2,5 %, Älvsbyns kommun 2,5 %, Överkalix kommun 2,5 % och Övertorneå kommun 2,5 %.
Om aktie övergår till annan ägare regleras förfarandet kring detta genom klausulen om hembud i gällande bolagsordning.
Parterna är överens om att erbjuda övriga kommuner i Norrbottens län delägarskap i bolaget.
Ny lydelse i §1 Fördelning av aktier och aktiekapital
Bolaget ska ha ett aktiekapital på 400 000 SEK. Antal aktier ska vara 4 000 stycken med ett
belopp på 100 SEK. Varje aktie motsvarar en röst.
Norrbottens läns landsting äger 55 % av aktierna, Luleå kommun 20 %, Piteå kommun 7,5
%, Bodens kommun 5 %, Jokkmokks kommun 2,5 %, Pajala kommun 2,5 %, Älvsbyns kommun 2,5 %, Överkalix kommun 2,5 % och Övertorneå kommun 2,5 %.
Om aktie övergår till annan ägare regleras förfarandet kring detta genom klausulen om hembud i gällande bolagsordning.
Parterna är överens om att erbjuda övriga kommuner i Norrbottens län delägarskap i bolaget.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut
 Godkänna uppdaterat aktieägaravtal för BD Pop AB.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 117

Internationell policy för landstinget
Dnr 1542-14

Ärendebeskrivning
Landstinget är en del av ett större sammanhang som sträcker sig utanför länet och Sveriges gränser. En stor del av landstingsfullmäktiges olika beslut
påverkas direkt eller indirekt av EU. Det är därmed viktigt att tidigt upp22
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märksamma europeiska beslutsunderlag och försöka påverka dem. Avgörande för landstingets inflytande, utveckling och kunskap är strategiska
samarbeten med externa aktörer.
Landstingets internationella policy anger landstingets allmänna förhållningssätt och politiska viljeinriktning. Internationella policyn, strategiska
planen, landstingsstyrelsens plan samt styrelsens regler och riktlinjer är
kompletterade dokument som gemensamt styr landstingets internationella
arbete.
Målsättningarna i policyn ska integreras i landstingets styrning och ligga till
grund för uppföljning.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:
 Den internationella policyn antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 118

Kompetensförsörjningsstrategi
2014-2016
Dnr 1543-14

Ärendebeskrivning
I landstingets arbete med kompetensförsörjning ska flera perspektiv tillgodoses. Det handlar dels om kompetensförsörjning för landstinget som arbetsgivare men också i egenskap av att vara en regional aktör som tillsammans med andra arbetar för Norrbottens utveckling.
En god kompetensförsörjning är viktigt för regional utveckling. Tillgång på
arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för en väl fungerande offentlig sektor och för att näringslivet ska fortsätta att utvecklas.
Vård och omsorg kommer att höra till de sektorer i Sverige där rekryteringsbehoven ökar mest. Därför blir det extra viktigt att arbeta strategiskt och
bedriva ett effektivt kompetensförsörjningsarbete.
Kompetensförsörjningsstrategin anger hur landstinget ska arbeta med kompetensförsörjning. Strategin utgår från landstingets vision samt de strategiska målen. För att nå målen ska strategins prioriteringar omsättas i en konkret handlingsplan för landstinget.

Förslag till beslut
 Kompetenförsörjningsstrategin antas.
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Beslut
 Enligt beslutsförslaget.

§ 119

Kommunikationsstrategi 2014-2016
Dnr 1544-14

Ärendebeskrivning
I enlighet med planeringsmodellen i landstinget från 2014 tas kommunikationsstrategin till landstingsstyrelsen för beslut.
Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska
ha ett aktivt kommunikationsarbete och en enhetlig kommunikation. Strategin anger hur landstinget ska utveckla och arbeta med kommunikation - både
internt och externt. En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för
att skapa kunskap om, förståelse för och delaktighet i de beslut som fattas av
landstinget. Strategin innefattar syfte, kommunikationsmål, ansvar, målgrupper, principer för kommunikation samt framgångsfaktorer och uppföljning. Kommunikation är ett ledningsansvar där alla chefer har till uppgift att
bidra till ett kommunikativt arbetsklimat och även bidra till extern kommunikation inom sina verksamhetsområden. Att landstinget är en folkvald organisation ställer särskilda krav på organisationen och kommunikationen
måste svara mot demokratibehovet. Att det är tydligt vad som är politiska
beslut och hur den demokratiska processen fungerar. Kommunikationsarbetet måste svara mot behoven för de skilda verksamhetsområdena; hälsooch sjukvård, regional utveckling samt kultur och utbildning.
Kommunikationsarbetet utgår från landstingets vision samt de strategiska
målen, perspektiven och uppdragen och omsätts i konkreta handlingsplaner.

Bakgrund
Norrbottens läns landsting är en demokratiskt styrd organisation som är till
för alla invånare i Norrbotten. Det ställer stora krav på effektiv, långsiktig
och samordnad kommunikation för att nå ut med och genomföra fattade beslut samt att stödja landstingets strategiska mål. Landstingets övergripande
vision är: Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region
med livskraft och tillväxt. För att nå visionen behövs en effektiv och väl
fungerande kommunikation.

Yttrande och förslag till beslut
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen besluta:
 Kommunikationsstrategin 2014 – 2016 godkänns.

Beslut
 Enligt beslutsförslaget.
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§ 120

Miljöstrategi 2014-2020
Dnr 1545-14

Ärendebeskrivning
Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete. De globala hållbarhetsfrågorna som är i fokus världen över är resurshushållning vad gäller naturresurser, klimatfrågan, kemikalier och giftfri miljö.
Den nationella strategin är att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp
av växthusgaser. Inom kemikalieområdet är Sverige drivande inom EU i arbetet mot en giftfri miljö, där barns vardagsmiljö är prioriterat. Miljöfrågorna ska ha en central roll i all regional planering.
Landstinget ska i sin verksamhet bidra till att länet arbetar mot de nationella
miljömålen genom att bland annat arbeta med de prioriterade insatsområdena i det norrbottniska miljöhandlingsprogrammet.
Miljöstrategin anger hur landstinget ska arbeta med miljöfrågorna i ett
längre perspektiv. Strategin utgår från den gällande miljöpolicyn och de
landstingsövergripande styrdokumenten samt de nationella och de regionala
målen inom miljö- och hållbarhetsområdet.
För att nå målen ska strategins prioriteringar omsättas i årliga konkreta
handlingsplaner.

Förslag till beslut
 Miljöstrategin antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 121

Strategi för vård på distans 2014 – 2018
Dnr 1546-14

Ärendebeskrivning
Strategin tar avstamp i landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård som
slog fast att en samlad strategi för distansöverbryggande tekniska lösningar
ska tas fram. I beslutet citeras även vissa slutsatser från Närsjukvårdsutredningen som låg till grund för ställningstagandet. Där betonades distanslösningarnas betydelse för den framtida kompetensförsörjningen.
De tekniska förutsättningarna att bedriva vård på distans bedöms inte vara
det stora problemet idag. Däremot har inte organisation, arbetssätt, besluts25
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processer och regelverk anpassats för att befrämja distansöverbryggande
arbete. Landstinget har under många år deltagit i olika projekt kring distansvård. Det har dock saknats en övergripande strategi kring vilka områden som
ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv är strategiskt viktiga att satsa på.
Implementering på bred front i landstinget efter avslutade projekt har inte
heller varit tydlig. Flera projekt har emellertid införts i ordinarie drift men
inom relativt begränsade områden. Mycket har byggt på enskilda medarbetares intresse och vilja, det har inte varit en uttalad verksamhetsstrategi som
legat till grund för införande och implementering.
Föreliggande strategi för vård på distans ska ses som en av delarna i landstingets framtida övergripande strategi för verksamhetsutveckling med hjälp
av IT.

Förslag till beslut
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen besluta:
 Strategi för vård på distans antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 122

Finansiering av platser för
tandläkarnas
specialiseringstjänstgöring år 2014
Dnr 1547-14

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting antog 2004 en ny modell för planering
och finansiering av specialiseringstjänstgöring för tandläkare. I den regionaliserade modellen avdelas 8 utbildningsplatser särskilt för att trygga behovet av rekrytering till fakulteterna. Två platser finns vid tandläkarhögskolan
i Umeå. Utbildningsplatserna betalas solidariskt av samliga huvudmän i förhållande till huvudmannens andel av totalbefolkningen i riket.
Efter beslut vid landstingsdirektörsmöte den 14 februari 2008 samfinansierar landstingen och regionerna ytterligare 6 platser i anslutning till den
odontologiska forskarskolan. De tillkommande platserna växlas in i modellen baserat på disputation relaterat till hur befintliga platser är tillsatta.
För år 2014 innebär det att den totala ersättningen baseras på 10 platser och
Norrbottens läns landstings andel är 168 tkr för de solidariskt finansierade
platserna. Bilaga 1
De övriga ST-platserna i respektive region finansieras solidariskt av regionens huvudmän i förhållande till huvudmannen andel av befolkningen i reg-
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ionen. I norra regionen finns 5 ST-platser i Umeå. För år 2014 är Norrbottens läns landstings andel 920 tkr. Bilaga 2
Totala kostnaden för Norrbottens läns landsting blir således 1 088 tkr. Pengarna utbetalas till Västerbottens läns landsting och kostnaden belastar division Folktandvård.

Förslag till beslut
Rekommendationen antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 123

Permanentande av
innovationsverksamhet inom
Norrbottens läns landsting
Dnr 1548-14

Ärendebeskrivning
Landstinget har sedan januari 2011 tillsammans med Almi Företagspartner
Nord AB och Region Västerbotten drivit strukturfondsprojektet Innovationssluss Norr. Projektet avslutas 2014-06-30.
Verksamheten inom Innovationssluss Norr föreslås att från och med 201407-01 övergå i en permanent verksamhet. Innehållet i verksamheten ska vara
en del av det utvecklingsarbete som landstinget bedriver.
Motiv för innovationsverksamhet

I regionala planer såsom regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i
Norrbotten 2020 och regionala innovationsstrategin pekas innovationer i
offentlig sektor ut som viktiga för länets tillväxt och för att möta de samhällsutmaningar som vi står inför. I landstingets strategiska plan och landstingsstyrelsens plan för målet ”långsiktig förnyelse” lyfts struktur och kultur
för innovationer fram som en framgångsfaktor för att lösa de framtida utmaningarna. Landstingets innovationsarbete ska stödja medarbetare med deras
idéutveckling. Detta regleras genom de innovationsrättigheter för anställda
som landstingsstyrelsen fastställt i tidigare beslut (§93-2011, Innovationsrättigheter för anställda, dnr 838-11).
Innovationssluss Norrs verksamhet

Innovationssluss Norr har som projekt arbetat med att stimulera, generera
och utveckla idéer som kan bli till bärkraftiga lösningar i form av en ny process, metod, nytt arbetssätt, produkt och/eller tjänst i syfte att förbättra
hälso- och sjukvården. Det övergripande målet har varit att skapa tillväxt i
regionen, generera nya arbetstillfällen, öka nyföretagandet inom sektorn,
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samt höja kvaliteten, effektiviteten och produktiviteten i hälso-sjukvården
och tandvården.
Resultat under projekttiden

Två tydliga uppdrag i projektplanen har dels varit att skapa hållbara rutiner
och en struktur för hanteringen av idéer och innovativa lösningar och dels
att utveckla innovationssystemet och dess aktörer för att bättre kunna stödja
innovatörer och innovationer inom vård, hälsa och omsorg. Detta har projektet lyckats med genom att Innovationsslussen har:
 Blivit en del av det befintliga regionala innovationsstödssystemet och
arbetat nära med de aktörer som verkar där.
 Skapat ett system för utveckling och ledning av innovativa idéer.
 Utvecklat en operativ samverkan kring innovationsstöd med Almi och
utvecklat samarbete med kommunerna i innovationsfrågor
 Ökat kunskap och samverkan inom landstinget om hur man stödjer idéer
och främjar ett innovativt klimat genom inspirerande, motiverande och
utbildande aktiviteter.
 Ökat synligheten nationellt om innovationsarbetet som bedrivs av landstinget.
 Testat och utvecklat verktyg och metoder för att stödja och utvärdera innovationsarbete.
Från projekt till fast etablerad innovationsverksamhet

Innovationssluss Norr har under projekttiden visat på framgångsrika sätt att
stimulera till, generera och stötta utveckling av idéer som kan leda till innovation. Erfarenheterna från projektet är av stor betydelse för implementeringen av en hållbar och kunskapsbaserad innovationsverksamhet. Innovationsverksamheten blir en del av det sammanhållna strategiska utvecklingsarbete som Norrbottens läns landsting bedriver med verksamhetsutveckling
som grund. Innovationsperspektivet tillför ny kunskap genom att tillämpa
andra metoder och verktyg, involvera andra aktörer och annat stöd än vad
som finns i landstinget idag. De delar av innovationsarbetet som har kommersiell prägel kommer till stor del att genomföras i samverkan med de externa parter som finns inom det regionala innovationsstödssystemet. Genom
projektet finns uppbyggda samarbeten med andra aktörer (bl.a. Almi Företagspartner Nord och Arctic Business Incubator) som landstinget inte tidigare haft i sitt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård vilket öppnar upp
för nya möjligheter för landstingets medarbetare och hela verksamheter att
arbeta med och utveckla sina idéer.
Innovationsverksamheten ska bidra till:
 Framtagande av nya produkter, tjänster, processer och arbetsmetoder.
 Utveckling av en innovations- och förändringskultur som innefattar förändringsledning på alla nivåer.
 Kompetenshöjande aktivititeter, metodstöd och nätverk för medarbetare
med utvecklingsansvar inom organisationen
 Utveckling av innovationsupphandling.
28
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Finansiering för verksamheten för 2015 och framåt bör arbetas in i strategiska planprocessen enligt nedanstående budgetförslag.
Personal inkl personalomkost
Utvecklingsmedel
Totalt

2015
1 771 000
370 000
2 141 000

2016
1 840 000
420 000
2 260 000

2017
1 910 000
470 000
2 380 000

Yttrande och förslag till beslut
Innovationer i offentlig sektor är viktiga för länets tillväxt och för att möta
de samhällsutmaningar som vi står inför. Hälso- sjukvården och tandvården
står inför utmaningar som förutsätter ett innovationsperspektiv. Projektet
Innovationssluss Norr har varit framgångsrikt och visat goda exempel på hur
innovationssystemet kan utvecklas och hur strukturer för hantering av idéer
och innovativa lösningar kan etableras. Tydliga motiv och ansvar för att bedriva en väl utvecklad innovationsverksamhet finns angivna i ärendet, liksom en beskrivning av de goda resultat som projektet Innovationssluss Norr
genererat.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Arbetet inom projektet Innovationssluss Norr permanentas från och med
2014-07-01 och kommer att drivas som en del av landstingets utvecklingsverksamhet och integreras i den strategi för förbättring och innovation som kommer att tas fram under 2014.
2 Finansieringen för tiden 2014-07-01 - 2014-12-31 om 1 200 000 kr anvisas från den ofördelade ramen för utvecklingsmedel 2014.
3 Finansiering för verksamheten för 2015 och framåt arbetas in i strategiska planprocessen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 124

Undantag från riktlinjer avseende
särskild ålderspension
Dnr 1549-14

Ärendebeskrivning
Processen med stadsomvandlingen av Kiruna fortsätter enligt planering. I
arbetet med utformning av den nya centrumbildningen har kommunen i samråd med landstinget anvisat placeringen av det nya sjukhuset. Planering och
utformning av det nya sjukhuset kommer att ske i tre faser; kunskapsinhämtning, projektering och byggnation.
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I arbetet med den första fasen har landstinget funnit det mycket värdefullt att
anlita förre landstingsdirektören Gunnar Persson som med sina kontakter
och breda erfarenheter från byggandet av Sunderby sjukhus avsevärt underlättar landstingets planering. För att ge en rimlig ekonomisk ersättning för
utfört arbete föreslås i enlighet med landstingets riktlinjer för särskild avtalspension (SAP) att Gunnar Persson, som har SAP beviljad, medges rätt tjäna
3 inkomstbasbelopp per kalenderår under den tidsperiod han är projektledare
för uppbyggandet av Kiruna sjukhus. Ett prisbasbelopp år 2014 uppgår till
44 400 kronor.

Förslag till beslut
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen besluta:
 Undantag från riktlinjer avseende SAP för Gunnar Persson som medges
rätt att tjäna tre inkomstbasbelopp.
------------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S), Kenneth Backgård (NS) och Stefan Tornberg (C):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Monica Hedström (M):
 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 125

Revisionsrapport Kommunikation och
informationsöverföring mellan
landsting och kommun vid in- och
utskrivning av patienter och akutbesök
Dnr 773-14

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av landstingets revisorer granskat kommunikation och
informationsöverföring mellan landsting och kommun vid in- och utskrivning av patienter och akutbesök. Granskningen har genomförts i samverkan
med kommunrevisorerna i Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå, Kalix,
Jokkmokk och Boden. Granskningen har avgränsats till att omfatta patienter
som kommer från äldreboenden och patienter som har hemsjukvårdsinsatser.
Revisionsfrågan har varit om landstingets och kommunens kommunikation
och informationsöverföring avseende patientinformation i samband med inoch utskrivning från landstingets verksamheter samt besök vid akutmottagning är ändamålsenlig och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen visar att:
 Det finns länsövergripande mål och riktlinjer antagna men förutsättningarna att tillämpa dessa i full utsträckning saknas.
 Kommunikation och informationsöverföring för patienter som kommer
från äldreboenden fungerar mer tillfredsställande än för patienter med
hemsjukvårsinsatser.
 Det finns fungerande fora för samverkan mellan kommunen och landstinget på regional och lokal nivå.

 Det finns väl fungerande rutiner mellan och hos respektive huvudman för
hur uppkomna störningar och problem ska hanteras som ett led i att löpande förbättra och effektivisera kommunikation och informationsöverföring. Revisionen påpekar dock att tillämpningen kan förbättras och att
antalet avvikelser som skrivs är få till antal.

 Det sker ingen systematisk uppföljning och löpande rapportering till
landstingsstyrelsen specifikt inom det område granskningen fokuserat på.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer.
Tillämpning av riktlinjer

Landstingsstyrelsen anser att Gemensamma riktlinjer för samverkan – Samordnad individuell plan skapar goda förutsättningar för att säkerställa en välfungerande informationsöverföring mellan landstinget och länets kommuner.
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Revisionsgranskningen poängterar detsamma, men konstaterar även att inoch utmedelande via informationssystemet Meddix SVP inte har implementerats vid samtliga akutmottagningar i länet. I dagsläget används elektronisk
informationsöverföring i form av in- och utmeddelande endast vid Sunderby
sjukhus. Detta innebär dock inte att nödvändig kommunikation mellan
akutmottagning och särskilt boende, hemtjänst eller hemsjukvård inte fungerar. Vårdpersonalen kommunicerar i dagsläget aktuell information via telefon eller fax. En utveckling av informationssystemet har nu möjliggjort att
ett breddinförande av funktionen in- och utmeddelande kan påbörjas vid övriga sjukhus under maj månad. Ett observandum i sammanhanget är att
landstinget genom sitt pionjärarbete med in- och utmeddelande är en av få,
eller kanske enda landstinget i landet som har ett utvecklas IT-stöd.
Nationell patientöversikt

I samband med att kommunerna tog över ansvaret för hemsjukvården för
drygt ett år sedan försvårades kommunikationen mellan landstinget och
kommunerna då tillgången till landstingets journalsystem VAS begränsades.
Resultatet innebär att kommunens distriktssköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster inte längre har direktåtkomst till patienternas journaler i
VAS. Detta eftersom kommunerna trots erbjudande om att använda VAS
istället valt att använda andra journalsystem. Ett införande av nationell patientöversikt, NPÖ, innebär dock att kommunerna kan ta del av nödvändig
information genom gemensam journalföring. Landstinget är producent (gör
information tillgänglig) i NPÖ och har sedan starten levererat samtliga informationsmängder. Samtliga av länets kommuner är idag konsumenter (kan
läsa) i NPÖ vilket innebär att behörig personal med vårdrelation kan ta del
av information via den nationella patientöversikten. Kommunerna förväntas
bli producenter i NPÖ med start hösten 2015.
Samverkan och intern kontroll

Revisionsrapporten redogör för god samverkan mellan kommunerna och
landstinget på såväl regional som lokal nivå, även om utrymme alltid finns
för förbättringar. Ett förbättringsområde som revisorerna påpekar är den
specifika uppföljningen av kommunikation och informationsöverföring till
landstingsstyrelsen. Revisorerna fastslår dock att den interna kontrollen avseende samverkan mellan landsting och kommuner bedöms som tillräcklig.
Utveckling av förstärkt samarbete i öppen- och sluten vård

Landstinget och länets kommuner arbetar för att minimera riskerna i samband med hemgång från sjukhus. Ett viktigt steg för att säkerställa en sammanhållen vård och omsorg togs i samband med att landstinget vid årsskiftet
driftsatte den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen med närsjukvårdschefer som ansvariga för såväl sjukhusvård som primärvård. Dessa har även i
uppdrag att trygga samverkan mellan landstinget och kommunerna i respektive närsjukvårdsområdet. Att samtliga sjukhus i länet påbörjat ett breddinförande av förstärkt utskrivning från sjukhus hösten 2013 förtjänar att lyftas fram i detta sammanhang då det syftar till att skapa stärkta insatser till
personer som identifierats behöva stärkta insatser.
Slutligen vill landstingsstyrelsen poängtera att ett gediget arbete pågår för
utveckla nya arbetssätt och stärka samarbetet inom öppenvården mellan
hälso-och sjukvård, hemsjukvård, hemtjänst och bistånd. Förstärkt samar32
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bete i öppenvården fokuserar särskilt på att säkerställa att informationsöverföring och samordning av insatser kring den enskilde fungerar optimalt.
Detta görs exempelvis genom samordnad individuell planering (SIP) och
fast vårdkontakt.
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att:
 Säkerställa att systematisk uppföljning och redovisning av området
kommunikations- och informationsöverföring sker till landstingsstyrelsen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 126

Yttrande över En tydligare
beredning av myndighetsföreskrifter
(Ds 2014:10)
Dnr 888-14

Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över departementspromemorian, En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (DS
2014:10).
Det finns ett relativt stort utrymme för regeringen att bemyndiga förvaltningsmyndigheter att meddela föreskrifter. Det kan därför ibland vara nödvändigt för regeringen att kontrollera sina myndigheters föreskrifter. Som ett
led i denna prövning kan regeringen godkänna föreskrifterna och ändra eller
meddela en förordning som upphäver eller ersätter dem.
Regeringen har också möjlighet att i samband med att den ger ett bemyndigande till en förvaltningsmyndighet begära att en föreskrift som meddelas
med stöd av bemyndigandet ska underställas regeringen.
Regeringen kan vidare införa en bestämmelse i anslutning till bemyndigandet som innebär att myndighetsföreskrifterna upphör att gälla om de inte
underställs eller godkänns av regeringen inom viss tid.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2014 anfört att det finns en risk
för att statliga myndigheters reglering av kommunal verksamhet blir alltför
långtgående, och därmed kan innebära intrång i den kommunala självstyrelsen.
Regeringen har därför för avsikt att tydliggöra processen för statliga myndigheters beslut om föreskrifter.
 Utvidgade krav på konsekvensutredning vid reglering som kan få effekter
för kommuner och landsting.
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 Redovisning av proportionalitetsbedömningen
 Utvidgad skyldighet att redovisa en bedömning av ekonomiska konsekvenser för kommuner och landsting.
 Hanteringen av föreskrifter med inte oväsentliga ekonomiska konsekvenser
Regeringens medgivande

I promemorian föreslås att regeringens medgivande ska inhämtas innan föreskrifter beslutas som kan få inte oväsentliga effekter på kostnader eller intäkter för staten, kommuner eller landsting.
Den nu föreslagna regleringen är endast avsedd att utnyttjas undantagsvis i
fall då de föreslagna föreskrifterna kan förutses leda till mer omfattande
ekonomiska konsekvenser för staten, kommuner eller landsting. En annan
ordning skulle riskera att försena angelägna regleringar och förta själva syftet med att delegera föreskriftsrätt till myndigheter.
Skyldigheten för myndigheterna att i vissa fall inhämta regeringens medgivande föreslås regleras i en ny förordning, förordning om regeringens medgivande till beslut om vissa förskrifter.
Förändringar i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning

För att tydliggöra processen för statliga myndigheters föreskrifter föreslås
vidare förändringar i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.
Det föreslås att den proportionalitetsbedömning som enligt 14 kap. 3 § regeringsformen ska göras avseende reglering som får effekter för kommunala
självstyret ska redovisas i myndigheters konsekvensutredningar. Om förslag
väntas medföra förändringar av kommunala befogenheter och skyldigheter,
respektive grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer,
på ett sätt som medför effekter på kostnader och intäkter inom kommuner
och landsting, ska även detta redovisas i konsekvensutredningen.
Dessa ändringar föreslås ingå i förordning om ändring i förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Bemyndigande

Slutligen föreslås att de bemyndigande på vilka myndighetens föreskrifter
grundar sig på ska redovisas i konsekvensutredningen.
Denna ändring föreslås ingå i förordning om ändring i förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Norrbottens läns landsting tillstyrker förslaget att tydliggöra processen för
statliga myndigheters beslut om föreskrifter.
Landstinget ser positivt på att potentiella effekter på kommuners och landstings skyldigheter och befogenheter respektive grunderna för kommuners
och landstings organisation och verksamhetsformer ska redovisas i konsekvensbeskrivningen. Genom en sådan redovisning kan det åtstadkommas en
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mer heltäckande bild av de möjliga ekonomiska konsekvenserna av ett förslag till reglering.
Vidare delar landstinget promemorians förslag avseende hur ordningen för
hur föreskrifter med inte oväsentliga ekonomiska konsekvenser ska hanteras
och att regleringen ska ske i en förordning. Detta gör att redovisningen av de
ekonomiska konsekvenserna av beslut om föreskrifter förtydligas och blir
mer transparent. Landstinget anser dock att det kan uppstå gränsdragningsproblem avseende vad som avses med inte oväsentliga kostnader. Detta kan
därför behöva förtydligas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 127

Yttrande över En samlad
kunskapsstyrning för hälso- och
sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)
Dnr 928-14

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting har erbjudits möjlighet att yttra sig över Ds
2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Promemorians förslag syftar till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Promemorian redogör för regeringens syn på och hittills genomförda åtgärder med anledning av SOU
2012:33 Gör det enklare! Dessutom föreslås en förändrad myndighetsstruktur.
”Gör det enklare!” syftade till att förtydliga myndigheternas roller, var för
sig och tillsammans, i regeringens kunskapsstyrning. Målen var bland annat
att undanröja dubbelarbete och risken för olika budskap från myndigheterna,
men även att bredda kunskapsbasen i myndigheternas kunskapsstyrning.
Regeringen har valt att göra en stegvis reformering av myndigheterna. Den
nu aktuella promemorian utgör ett fjärde steg i förändringsarbetet.
Kunskapsstyrning ses som en förutsättning för en evidensbaserad praktik.
Det betonas vidare att kunskapsstyrning är en nyckelfråga för att möta
kommande utmaningar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den
statliga kunskapsstyrningen måste vara anpassad efter behov hos patienter
och brukare, olika professioner och huvudmännen för att fungera. Dessutom
måste sambanden mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten lyftas
fram och onödiga gränser mellan verksamheterna tas bort.
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Förslaget i korthet
Inrättande av Kunskapsstyrningsrådet

Myndighetscheferna för E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten,
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för
vård och omsorg, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU), samt Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV)
föreslås ingå i ett strategiskt råd, Kunskapsstyrningsrådet, där generaldirektören för Socialstyrelsen blir ordförande. Rådet föreslås ha en samordnande
roll när det gäller kommunikation och implementering, vara ett forum för
strategiska överläggningar om kunskapsutveckling.
Inrättande av Huvudmannagruppen

Ett rådgivande organ inrättas, bestående av förtroendevalda från kommuner
och landsting. Socialstyrelsens generaldirektör blir ordförande. Gruppen föreslås bestå av 13 ledamöter, varav tio från kommunerna och tre från landstingen. Ledamöterna utses av regeringen och ska förmedla information till
kunskapsstyrningsrådet om områden med behov av statlig kunskapsstyrning
hos huvudmännen. Gruppen utgör ett forum för dialog om huvudmännens
behov.
Renodling av myndigheternas uppdrag

Socialstyrelsen blir den centrala punkten för att kommunicera föreskrifter
och får ett förtydligat uppdrag att bli en renodlad utvecklingsinriktad kunskapsmyndighet med expertkompetens för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsens stabsliknande uppgifter betonas. Vissa av de nuvarande uppgifterna flyttas till andra myndigheter för att ge utrymme för denna
utveckling. Socialstyrelsen föreslås bli utgivare för en gemensam författningssamling för myndigheterna i kunskapsstyrningsrådet.
I syfte att effektivisera hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) flyttas
ansvaret från Kammarkollegiet till Socialstyrelsen.
SBU får ett samlat ansvar för systematiska vetenskapliga kunskapsöversikter
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. SBU byter namn till Statens beredning för social och medicinsk utvärdering.
Myndigheten för vårdanalys ges ett breddat uppdrag som även omfattar socialtjänstens område. Namnet ändras till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
Folkhälsomyndigheten ges ett samlat ansvar för smittskyddsfrågor.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Landstinget ställer sig positivt till att det tas ett samlat grepp kring kunskapsstyrning och att man lyfter fram sambandet/samverkan mellan hälsooch sjukvården och socialtjänsten med utgångspunkt från individens behov
av helhetssyn. Samordningen mellan olika myndigheter är nödvändig för att
öka tydligheten och undvika dubbelarbete och dubbla budskap. Vidare ser
landstinget positivt på att socialtjänstens behov av en evidensbaserad verksamhet lyfts fram i utredningen.
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Landstinget ser positivt på inrättandet av kunskapsstyrningsrådet, som torde
få en viktig roll att samordna myndigheternas framtagande av kunskapsunderlag och stöd för implementering.
Intentionen med att skapa en förbättrad och tydligare statlig kunskapsstyrning genom att etablera former för samspel och dialog mellan huvudmännen
och myndigheterna är nödvändig. Inrättandet av huvudmannagruppen är ett
av förslagen, som i rätt form säkert fyller en viktig funktion i att uppnå detta.
Landstinget menar dock att huvudmannagruppens tänkta uppdrag/roll är
otydligt beskriven i promemorian och behöver förtydligas. Landstinget är
vidare tveksam till gruppens föreslagna konstruktion och mandat och ser att
det kan bli en utmaning för gruppens ledamöter att ha en god överblick över
det samlade behovet från enskilda landsting och kommuner. Vidare behöver
kopplingen till sakkunskap för berörda områden beskrivas, då detta inte
framgår.
Det finns idag etablerade strukturer för samspel mellan myndigheter och
huvudmän på lokal, regional och nationell nivå. Landstinget anser samverkan och prioritering av frågor bör kunna ske i redan befintliga strukturer.
Förslaget om en gemensam författningssamling likväl som förslaget om att
renodla de olika myndigheternas uppdrag välkomnas och ses som ett naturligt steg för att uppnå intentionerna i utredningen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 128

Yttrande över Socialstyrelsens
rekommendation om införande av
hepatit B i det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn
Dnr 851-14

Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari 2013 beslutar regeringen om införande av nya vacciner i det
nationella vaccinationsprogrammet, och Socialstyrelsen har till uppgift att
följa och bedöma om de nationella vaccinationsprogrammen behöver revideras samt lämna förslag om detta till regeringen.
Efter en grundlig analys, både vad avser vaccinets säkerhet, den medicinska
nyttan och de hälsoekonomiska effekterna, har Socialstyrelsen gjort bedömningen att vaccination mot hepatit B bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Norrbottens läns landsting gjorde en liknande analys under 2011, och kom
då till samma slutsats som Socialstyrelsen. Som en konsekvens av detta in-
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fördes vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Norrbotten
första januari 2012.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Landstinget konstaterar att Socialstyrelsens underlag är grundligt och att
förslaget är väl motiverat. Norrbottens läns landsting har därför inget att invända mot Socialstyrelsens förslag att införa vaccination mot hepatit B i det
allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 129

Bidrag till Arctic Circle Center
Dnr 737-14

Ärendebeskrivning
Vuollerim 6000 ekonomisk förening ansöker om 575 000 kr till projektet
Arctic Circle Center.
Bakgrund

Vuollerim 6000 är ett begrepp som kom till efter att man fann arkeologiska
fynd som visade på att det fanns bosättning i Vuollerim redan för 6000 år
sedan, mycket längre tillbaka än man tidigare trott. Ett museum byggdes för
att visa upp de arkeologiska lämningarna men Jokkmokks kommun hade inte
ekonomiska medel att driva utställningen vidare och 2009 lades det ned.
2010-2013 inleddes ett Leader-projekt som mynnade ut i att den ekonomiska
föreningen Vuollerim 6000 bildades, med målsättningen att vidareutveckla
det inarbetade varumärket. Idag har varumärket övergivits till förmån för det
nya varumärket Arctic Circle Center och en ny affärsidé.
Genomförande

Projektet Arctic Circle Center syftar till att driva vidare verksamheten i och
runt Vuollerim, fast bredda verksamheten med produktion, paketering,
marknadsföring och försäljning av högkvalitativa och interaktiva natur- och
kulturupplevelser med polcirkeln som profil. Utställningen av arkeologiska
fynd kommer att marknadsföras inom polcirkel-konceptet. Ambitionen är att
hitta ny lönsamhet och projektet har definierat fyra affärsområden:
1 Basutställningar
2 Programverksamhet
3 Aktiviteter
4 Tjänster/uthyrning av material
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Aktiviteterna ska genomföras i och i anslutning till den f.d. museibyggnaden, som blir en samlingsplats i projektet. Tanken är också att det ska finnas
samverkan med Ájtte Fjäll- och samemuseum samt med omkringliggande
skolor. Marknadsföringen är främst tänkt att ske genom Destination Jokkmokk och Swedish Lapland.
Finansiering

Projektets totala budget är 2 500 000 kr, varav 575 000 kr söks från NLL.
625 000 kr söks från Länsstyrelsen och 200 000 kr från Jokkmokks kommun. Sammanlagt 800 000 kr söks från Längmanska företagarfonden och
Sparbankstiftelsen Näring, därutöver egen insats 300 000 kr.
Länsstyrelsen har inte fattat beslut, men ställer sig tveksamma till att bevilja
medel till projekt med kulturprägel. Ej heller kan NLL:s regionala medel
användas till detta projekt.

Förväntat resultat av projektet
Projektägarna hoppas på att kunna skapa ett kvalitativt och informativt besökscentrum som driver affärsmässig verksamhet inom utställning, programverksamhet och aktiviteter. Målet är att bidra till att stärka Norrbotten
och varumärket Vuollerim 6000 genom exempelvis turism kopplat till natur
och kultur på temat polcirkeln.

Yttrande och förslag till beslut
Så som affärsområdena beskrivs i ansökan tangerar område 1 och 2 angivna
mål Kulturplanen 2014-2016, men det är svårbedömt då det inte finns några
färdiga planer för vad basutställningen ska innehålla eller hur den ska utformas. Ej heller finns någon plan för programaktiviteternas innehåll.
Trots att projektet delvis har ett länsperspektiv i beskrivningen av möjliga
turistaktiviteter har projektet främst karaktären av en marknadsföringsplan
för Vuollerim.
Projektbidrag får ej beviljas till den typ av investeringar som det ansöks om
till basutställningen.
Mot ovanstående bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
 Norrbottens läns landsting avslår finansiering till projektet.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 130

Bidrag till Världens nålsöga, Haparanda
1914-1918
Dnr 963-14

Ärendebeskrivning
För att uppmärksamma Haparandas roll under första världskriget söker Haparanda stad 250 000 kronor från NLL till projektet Världens nålsöga, Haparanda 1914-1918.
Bakgrund

I år är det 100 år sedan första världskriget bröt ut. Under krigsåren mellan
1914-1918 hade Haparanda en strategisk betydelse på gränsen mellan det
ryska tsardömet och det neutrala Sverige. Den vänskapliga och ofta släktbaserade relationerna över älven ställdes på sin spets i den uppdelade krigstillvaron och vardagslivet i staden präglades i stor utsträckning av kriget som
rasade.
Det finns en tradition av kulturprojekt med historiska förtecken i Haparanda
kommun, ofta med gränsöverskridande samarbeten, till exempel. Seskaröspelen på 80- och 90-talen, Den goda människan i Haparanda under
början av 2000-talet och Krigsoperan som sattes upp 2009 samt Mustaparta
om 1700-talets Torndalen. I denna historiska anda vill Haparanda stad genomföra ett fyraårigt projekt för att utveckla staden som teater- och kulturcentrum, samt för att öka kännedomen om Haparandas roll i historien.
Genomförande

Projektet ska bland annat bestå av föreläsningar, teaterföreställningar och
dramatiserade stadsvandringar som också kan kopplas till analyser och samtal om nutida politiska konflikter. Arrangemangen ska återkomma årligen i
fyra år.
Under första året skall projektorganisationen etableras och ekonomin byggas
upp. Ett antal arrangemang knutna till 1914 genomförs 1-4 augusti, exempelvis musikaliska möten med tidstypisk repertoar, utställningar, stadsvärdar
med tidsenlig klädsel, stadsmiljö smyckad i tidstypiskt utförande och föreställningar.
Under följande tre år har projektägaren tänkt sammanställa en ensemble i
samverkan med lokala och regionala institutioner och angränsande kulturskolor i Pajala, Övertorneå och Haparanda till en serie med större föreställningar och guidade turer, föreläsningar, utställningar m.m. knutna till respektive år. Arrangemangen kommer att dokumenteras.
Målet är att till år 2015 ha etablerat ett fungerande samarbete med Torneå
stad på finska sidan samt finansiering via EU-pengar (Interreg-medel). Ambitionen är att verksamheterna så småningom kan bli grunden till en kontinuerlig verksamhet.
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Finansiering

Projektets budget för första året är 785 488 kr varav 250 000 kr söks från
NLL. Haparanda kommun bidrar med 100 000 kr från kommunstyrelsens
pott samt ytterligare arbetsinsatser (informatör, projektledning, administration etc.) till ett beräknat värde av 171 288 kr, totalt 271 288 kr i kommunala
bidrag. Projektägaren har sökt privat finansiering motsvarande 249 200 kr,
däribland Svefi, Tornedalsteatern, Handelsrådet mfl. Därutöver söks 5 000
kr från Filmpool Nord samt 10 000 kr från muséer.

Förväntat resultat av projektet
Projektägarna hoppas att projektet ska leda till ökat intresse för Haparandas
historia samt sprida kunskap om första världskrigets påverkan på regionen.
Förhoppningen är att engagera haparandabor, ideella organisationer/föreningar och attrahera publik från länet i alla åldrar. Särskilt fokus på
mångfaldens betydelse för Haparanda kommer att finnas.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet kommer förvisso att äga rum lokalt i Haparanda, men innehåller
regionala värden i vidare bemärkelse. Projektets innehåll är genomtänkt och
väl förankrat bland lokala aktörer och det finns en tydlig plan för projektets
fortlevnad efter första året. Dock kan finansieringen se helt annorlunda ut
enligt den beskrivna planen varför endast medel för år ett bör beviljas.
Mot ovanstående bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Medel anvisas ur Division Kultur och Utbildnings anslag för kulturbidrag
med 150 000 kr för det första året
2 Erhållna bidrag ska redovisas enligt nedanstående regelverk årligen innan
ny utbetalning för kommande år kan rekvireras.
3 Projektet utvärderas efter projektets slutförande
4 Eventuella förändringar i den del av projektet, som bidraget avser, ska
ske i samråd med division Kultur och utbildning
5 Projektets syfte ska bibehållas
6 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
7 Slutrapport med ekonomisk redovisning för år ett i projektet 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.
8 Om den del av projektet som bidraget avser inte är avslutat inom tre månader från angiven sluttid eller påbörjat inom tre månader från angiven
starttid, måste beslutet om bidrag omprövas
9 Projektet ska genomföras enligt de eventuella villkor som är förenade
med beslutet
10 Projektet genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet samt ett genus- och
mångfaldsperspektiv
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11 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):
 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) och Johnny Åström (NS)
till förmån för yrkande 2.

§ 131

Bidrag till turnéstöd till Riksteatern 2015
Dnr 1087-14

Ärendebeskrivning
Riksteatern Norrbotten ansöker om att deras årliga turnéstöd skall utökas
från 300 000 kr till 400 000 kr.
Bakgrund

Riksteatern Norrbotten har i uppdrag att fördela medel till teaterproduktion
och turnéer i Norrbotten. Medlen till detta får de genom ett årligt turnéstöd
från NLL och från samverkansmedel som fördelas av NLL.
Det årliga turnéstödet från NLL till Riksteatern uppgår till 250 000 kronor
plus 50 000 kronor i samverkansmedel, sammanlagt 300 000 kronor. Hittills
har Riksteatern Norrbotten förbrukat hela potten varje år, för 2014 tog potten slut redan till vårens bokningar. För att säkerställa höstens produktioner
ansöktes om 100 000 kr i extra turnéstöd från NLL, vilket beviljades. Nu
ansöker Riksteatern Norrbotten om att det utökade stödet permanentas.
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Genomförande

Av det höjda turnéstödet Riksteatern ansöker om är 100 000 kr tänkta att
öronmärkas till projektet Arrangera genom samverkan, som är ett samarbete
mellan Riksteatern Norrbotten, Bygdegårdarnas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan och som har rönt stor uppskattning från både arrangörer och producenter. Projektet syftar till att få mer professionell scenkonst i
länets byar.
Finansiering

Riksteatern Norrbotten ansöker om att det sammanlagda turnéstödet från
och med 2015 ska uppgå totalt till 400 000 kr, varav 50 000 kr tas från samverkansmedel.

Förväntat resultat av projektet
Riksteatern Norrbotten avser att välja ut och prioritera produktioner som är
förlagda på minst tre platser i länet samt produktioner som riktar sig till barn
och unga utanför centralorterna. De åtar sig också att föra dialog med arrangörer, teaterföreningar och kultursamordnare och samverka med Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Yttrande och förslag till beslut
Riksteatern Norrbotten har i uppdrag att prioritera bland produktionerna
samt se till att medlen fördelas så att de räcker hela året. Riksteatern Norrbotten har i sin ansökan inte angett tillräckligt övertygande skäl för att motivera en höjning av det årliga turnéstödet. Teaterverksamhet tillhör heller
inte de prioriterade områdena i Kulturplan 2014- 2016.
Mot ovanstående bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
 Norrbottens läns landsting avslår ansökan om höjt turnéstöd.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 132

Extraanslag till ”La cage aux folles”
Dnr 1133-14

Ärendebeskrivning
Norrbottensteatern söker extra anslag på 500 000 kr till föreställningen La
cage aux folles som spelas 27 september-13 december under 2014.
Bakgrund

Norrbottensteatern har som verksamhetsmål att erbjuda medborgarna i
Norrbotten högkvalitativ och professionell scenkonst, vara en del av länets
kultur- och samhällsliv samt genom en varierad reperoar engagera, roa, beröra och skapa debatt. I linje med detta uppdrag sätts föreställningen La
cage aux folles upp i höst.
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Föreställningen är en musikal som handlar om dragartisten Albin/Zaza som
är stjärna på den franska klubben ”La cage aux folles” som drivs av maken
George. Tillsammans har de uppfostrat Georges son, som skall gifta sig med
dottern till en ultrakonservativ och homofobisk politiker. Föreställningen
varvar humor med djupt allvar och handlingen kretsar kring förvecklingarna
som sker när föräldraparen skall träffas inför bröllopet.
Temat är kärlek men också normer, fördomar, könsroller och allas rätt att
vara som de är i denna föreställning som satts upp på teatrar runt om i Sverige och världen, samt spelats in som film.
Norrbottensteatern har av flera skäl hamnat i en ekonomisk situation där
genomförandet av den planerade föreställningen är avhängig av extra medel
från Norrbottens läns landsting och Luleå kommun.
Genomförande

Norrbottensteatern har 13 skådespelare/musiker som skall fördelas på tre
produktioner per termin, varv minst en för barn och unga. För att kunna genomföra föreställningen med högsta kvalitet krävs förstärkning av tre artister, en dansare, en musiker och en skådespelare. För att kunna anställa dessa
ansöks därför om extra anslag på från NLL.
Ursprungligen skulle en dansare från Dans i Nord engageras i föreställningen, men på grund av bristande resurser måste detta finansieras på annat sätt.
Länsregissören är upptagen av sitt uppdrag med att stötta länets amatörteater
och kan heller inte delta som tänkt, varför hon måste ersättas med någon
annan. Slutligen har bedömningen gjorts att en musiker inte räcker till föreställningen, utan att en frilansande pianist också bör anställas.
Finansiering

Kostnaderna för hela projektet uppgår till 9 935 000 kr, varav man beräknar
biljettintäkter på 1 944 000 kr. Norrbottensteatern finansierar själva
6 991 000 kr, vilket ger ett underskott på 1 000 000 kr som föranleder denna
ansökan.
Det sökta extraanslaget på 500 000 kronor från NLL täcker halva kostnaden
för de tre anställda. Den andra halvan, dvs. ytterligare 500 000 kr söks hos
Luleå kommun.

Förväntat resultat av projektet
Norrbottensteatern kommer genom föreställningen att ta upp diskussionen
om allas lika värde, om fördomar och mångfaldsperspektiv. Förhoppningen
är att pjäsen ska fungera som en påminnelse för länets publik om att även
Norrbotten mår bra av en större mångfald av människor utifrån sexualitet,
etnicitet, religion och social bakgrund.

Yttrande och förslag till beslut
Projektets riktning rimmar väl med Kulturplanens ambitioner om mångfald
och konstnärlig kvalitet. Med de föreslagna extraresurserna säkrar Norrbottensteatern möjligheten att erbjuda länsborna en tänkvärd och högkvalitativ
förställning innehållande dans, musik och skådespeleri.
Mot ovanstående bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
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1 Medel anvisas ur landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter med 500 000
kr
2 Erhållna bidrag ska redovisas enligt nedanstående regelverk årligen innan
ny utbetalning för kommande år kan rekvireras.
3 Projektet utvärderas efter projektets slutförande
4 Eventuella förändringar i den del av projektet, som bidraget avser, ska
ske i samråd med division Kultur och utbildning
5 Projektets syfte ska bibehållas
6 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
7 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.
8 Om projektet inte är avslutat inom tre månader från angiven sluttid eller
påbörjat inom tre månader från angiven starttid, måste beslutet om bidrag
omprövas
9 Projektet ska genomföras enligt de eventuella villkor som är förenade
med beslutet
10 Projektet genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet samt ett genus- och
mångfaldsperspektiv
11 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), Stefan Tornberg (C) och Roland Nordin (M):
 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Stefan Tornberg (C) och Roland Nordin (M)
till förmån för yrkande 2.

§ 133

Ändring av
gällande tandvårdstaxa
Dnr 1603-14

Ärendebeskrivning
Den 1 september träder olika ändringar ikraft gällande det statliga tandvårdsstödet. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fattade 28
april beslut om ny åtgärdslista, vilket medför att landstingets tandvårdstaxa
kommer att påverkas då nya åtgärder tillkommer. I slutet av maj fattar TLV
beslut om de nya referenspriser som gäller från den 1 september. Ändringarna görs för att förbättra, förenkla och förtydliga tandvårdsstödet enligt TLV.
Ändringarna innebär att ytterligare behandlingar kommer ingå i tandvårdsstödet, bland annat för skadade tänder eller tandluckor. Det förbättrar för
individer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad.
Ändringarna syftar också till att förenkla reglerna så att de blir lättare för
patienter att förstå och enklare för behandlare att tillämpa.
Folktandvårdens nu gällande tandvårdstaxa måste kompletteras från och
med 1 september 2014 med de nya åtgärder som TLV beslutat om. Referenspriserna som är framtagna av TLV, nämnden för statligt tandvårdsstöd,
föreslås bli gällande för respektive ny åtgärd fram tills landstingsfullmäktige
fattar beslut om ny tandvårdstaxa

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:
1 Föreslagen prisändring fastställs att gälla från och med den 1 september
2014.
2 Beslutet gäller under förutsättning att nämnden för statligt tandvårdsstöd
fattar likalydande beslut.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 134

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-14

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige enligt bilaga.

Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar rapporten till fullmäktige.
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