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§ 51

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

§ 52

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs.

§ 53

Närvarorätt
Ärendet "Upphandling av kapitalförvaltning" ska behandlas inom stängda
dörrar. Sammanträdet i övrigt är offentligt.

§ 54

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 55

Rapporter från styrelseledamöter
Folke Spegel (s) rapporterar muntligt och skriftligt från en konferens om regionernas demokratiska roll i Europa, som hölls den 24–25 februari 2005 i
Riga, Lettland.
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§ 56

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-05

Temainformation
Muntlig information lämnas om:
1 Vårdprogram för behandling av stroke (länschef Sven Söderberg).
2 Projektet En bättre demensvård – ett förbättringsarbete inom ett äldreboende i Kiruna (sjukgymnast Birgitta Olofsson, arbetsterapeut Robert
Markström och undersköterska Rita Björkteg).

Rekrytering av divisionschefer
Jag har slutfört rekryteringen av chefer till divisionerna Medicinska specialiteter och Diagnostik.
Britta Wallgren, f n socialchef i Luleå kommun med en tidigare bakgrund som
primärvårdsdirektör i landstinget, blir chef för division Medicinska specialiteter. Britta tillträder befattningen 1 juni 2005.
Ylva Sundqvist, f n platsansvarig vid Piteå älvdals sjukhus, blir chef för division Diagnostik. Ylva tillträder befattningen 1 juni 2005.

Socialstyrelsens beslut om den
kirurgiska verksamheten i Norrbotten
Mot bakgrund av två anmälningar till Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet
i Umeå beträffande den kirurgiska verksamheten i länet har Socialstyrelsen
granskat verksamheten. I ett beslut den 23 mars 2005 har styrelsen redovisat
sin bedömning och sitt beslut med anledning av granskningen.
I sin bedömning säger Socialstyrelsen:
"Den förändrade organisationen av den kirurgiska verksamheten i Norrbotten har gjorts mot bakgrund av att landstinget ansåg att man tidigare satsade för mycket på dygnet-runt-beredskap för ett fåtal patienter och för lite
på planerad sjukvård dagtid för en majoritet av patienterna. Socialstyrelsen gör bedömningen att den nya organisationen tycks ha möjliggjort ett
mera effektivt utnyttjande av landstingets totala operationsresurs så att fler
planerade operationer har kunnat genomföras, och den medicinska säkerheten har kunnat upprätthållas.
Socialstyrelsen har dock förståelse för att både befolkning och företrädare
för de olika sjukhusen känner oro för att framför allt de stora avstånden i
länet skulle kunna medföra en risk för att den nya organisationen äventyrar
säkerhet och kvalitet i omhändertagandet av akutkirurgiska patienter. Enligt 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763; HSL) ska varje landsting erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Enligt 2 a § samma lag ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfylller kraven på en god vård.
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Socialstyrelsen anser sammantaget, liksom professor Sjödahl och överläkare Heuman, (vetenskapliga råd anlitade för granskningen av Socialstyrelsen, landstingets anm.) att den organisationsförändring som Norrbottens
landsting genomfört när det gäller den kirurgiska vården uppfyller kraven i
hälso- och sjukvårdslagen på en god och säker vård."
Därefter redovisar styrelsen ett antal punkter på vilka man anser att landstinget behöver överväga att vidta åtgärder.
Avslutningsvis säger Socialstyrelsen i sitt beslut:
"Socialstyrelsen förutsätter att Norrbottens läns landsting beaktar ovanstående synpunkter, och Socialstyrelsen kommer med aktivt och stort intresse
att följa utvecklingen av den kirurgiska verksamheten i Norrbotten."
Mot bakgrund av granskningen och beslutet pågår för närvarande inom division Opererande specialiteter en analys av Socialstyrelsens bedömning och beslut som underlag för ställningstagande till vilka åtgärder som ska vidtas.
Några av frågorna har redan förts till den pågående översynen av hälso- och
sjukvården i länet.

Samverkan med kommunerna
Landstingsstyrelsen godkände i juni 2004 en överenskommelse om former för
politisk samverkan mellan landstinget och kommunerna i länet.
I enlighet med överenskommelsen genomförs numera åtminstone två årliga
möten mellan landstingsledningen och ordförandena i kommunernas socialnämnder. Vid möten tas aktuella samverkansfrågor upp till avstämning.
Under våren 2005 genomförs också de tre första lokala mötena mellan landstingsledningen och ordförandena i socialnämnderna i områdena Luleå-Boden,
östra Norrbotten respektive Piteå älvdal. Till hösten kommer motsvarande
möten att genomföras med kommunerna i Malmfälten.
På tjänstemannanivå fortsätter de regelbundna mötena mellan landstingsdirektör, divisionschefer och länets socialchefer. Det senaste mötet hölls den 15–16
mars i Gällivare. Vid det mötet tog samarbetet konkreta steg framåt genom att
en gemensam styrgrupp bildades med uppgift att se till att samverkan utvecklas i vardagen mellan de avstämningsmöten som hålls två gånger per år. De
områden som kommer att stå i fokus för arbetet den närmaste tiden är följande:
 Kompetensutvecklingsinsatser för gemensamt systematiskt förbättringsarbete.
 Samverkan inom psykiatrin.
 Vård- och omsorg i eget boende.
 Insatser för barn och ungdomar.
Avsikten är att till styrgruppen knyta en administrativ resurs som driver på
det konkreta arbetet.
Jag bedömer att de beslut som fattades i Gällivare kommer att ha stor betydelse för att förbättra samverkan mellan landstingets och kommunernas verksamheter.
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Avtal med Arjeplogs
kommun om observationsplatser
Division Primärvård har nyligen tecknat ett avtal med Arjeplogs kommun om
att kommunen åtar sig ansvaret för att organisera och bedriva verksamhet på
tre observationsplatser. Avtalet gäller till och med år 2015.

Kirunagruppens arbete
I min rapport till styrelsen den 3 februari 2005 redovisade jag att landstinget
har inbjudit till en arbetsgrupp med företrädare för landstinget, Kiruna kommun, LKAB, Esrange, Progressum och företagarna i Kiruna. Gruppens uppgift är att i ett inledande skede under vintern och våren 2005 arbeta fram en
gemensam bild av den framtida hälso- och sjukvården i Kiruna kommun,
kopplad till den utveckling som kommunen och företagen där planerar för.
Vid ett möte i Kiruna den 11 april lämnade arbetsgruppen en delredovisning
av det arbete som hittills utförts. Jag kan konstatera att det arbetet har varit
till stort värde för såväl landstingets representanter som för företrädarna för
de lokala intressenterna i Kiruna.
Bland de områden som gruppen har diskuterat kan bl a följande nämnas:
 Företagens och kommunens utvecklingsplaner.
 Företagens och kommunens syn på behovet av hälso- och sjukvård.
 Utvecklingen av medicinska behandlingsmetoder, nya läkemedel, ny medicinsk teknik och konsekvenserna för kompetens och organisation för att
tillgodose behoven utifrån de nya möjligheter som uppstår.
 Drivkrafterna bakom utvecklingen av landstingets hälso- och sjukvård.
 Sjukvårdsbehov och sjukvårdskonsumtion hos befolkningen.
 Akutsjukvård och akut omhändertagande.
Mycket av fokus i gruppens arbete har legat på den sistnämnda punkten utifrån de intressen som främst företrädarna för företagen har uttryckt. Ur företagens synvinkel finner jag detta som en naturlig prioritering. En väl fungerande akutsjukvård är en del i att erbjuda befolkningen en trygg och säker
sjukvård. Samtidigt är akutsjukvården totalt sett bara en del av den samlade
verksamhet som landstinget har att ansvara för. Huvuduppgiften är att se till
att de grupper som har de riktigt stora sjukvårdsbehoven, d v s främst äldre
och multisjuka människor får de insatser de behöver.
Gruppen har fått i fortsatt uppdrag att konkretisera sitt arbete på ett antal
punkter. Den kommer i mitten av juni att lämna nästa rapport om sitt arbete.
Redan nu är jag dock beredd att säga att detta arbetssätt känns värdefullt och
bra som ett inslag i att öka ömsesidig kunskap och bygga förtroende mellan
landstinget och lokala intressenter i olika delar av länet.

Chefs- och ledarutveckling 2005
Under hösten 2003 och början av 2004 genomfördes ett kvalificerat ledarutvecklingsprogram för första linjens chefer. Under vintern och våren 2004 ge-
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nomfördes ett motsvarande program för vård-, verksamhets- respektive länschefer.
Mot bakgrund av den positiva respons programmet fått från berörda deltagare, samt inte minst att ett flertal nya chefer rekryterats, kommer två chefsoch ledarutvecklingsprogram att genomföras under 2005.
Under våren 2005 genomförs ett utvecklingsprogram för första linjens chefer.
Ett motsvarande program för vård-, verksamhets- respektive länschefer kommer att genomföras under hösten 2005.
Fokus i chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ligger framför allt på det egna
ledarskapet, landstinget som organisation, det dagliga ledarskapet, landstingets arbetsformer och ledarens uppdrag.

Ledarforum 2005
Inom ramen för Ledarforum 2005 genomförs, med start 25 april 2005, utbildningen Kommunikativt ledarskap. Den vänder sig till samtliga chefer i landstinget och utgör en fortsättning på ledarutvecklingsprogrammet.
Under 2005 och 2006 genomförs totalt 30 utbildningstillfällen på sex teman
som ger olika infallsvinklar i ämnet Kommunikativt ledarskap. Landstingets
informatörer och personalspecialister ansvarar för utbildningen tillsammans
med konsultföretaget Vinco AB.
Att stärka det kommunikativa ledarskapet i landstinget handlar inte bara om
enstaka utbildningstillfällen. Hela processen stöds av informatörer och
personalspecialister som följer upp övningsuppgifter och ger råd och stöd i
särskilda frågor. Vid varje utbildningstillfälle ges ett temabrev ut till samtliga
chefer.

Översyn av den administrativa organisationen
Sedan oktober 2004 pågår en översyn av den administrativa organisationen
under rubriken Ledningsstöd och administration. Fokus ligger på att skapa ett
samlat ledningsstöd kopplat inom respektive division samt att funktionen som
platsansvarig upphör.
Processen, som nu är inne i genomförandefas, har föregåtts av en omfattande
analys och dialog i ledningsgruppen samt dialog med platsansvariga och företrädare för de fackliga organisationerna.
Förändringarna ska genomföras med ett högt arbetstempo och i allt väsentligt
vara klara fram till sommaren 2005.

Avtal 2005
Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat huvudöverenskommelser med
samtliga fackliga organisationer i årets löneförhandlingar. Det innebär att
landstinget kan inleda de lokala förhandlingarna med respektive organisationer.
Sedan tidigare är avtal träffat med Vårdförbundet. Avtalet löper tills vidare.
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Kvinnofrid
Landstinget deltar tillsammans med andra myndigheter i länet i ett arbete för
att bekämpa våld mot kvinnor. Arbetet organiseras av länsstyrelsen och de
ingående myndigheterna deltar i en länsgrupp som koordinerar myndigheternas arbete.
Inom landstinget har arbetet bedrivits som ett projekt under ledning av vårdchef Anna-Greta Brodin, akutsjukvården Sunderby sjukhus. Det konkreta arbetet har pågått sedan hösten 2003 och nu finns en slutrapport om projektet
som bifogas min rapport.
Slutrapporten visar att landstingets engagemang och aktiviteter för att bekämpa våld mot kvinnor har stärkts betydligt under projektets gång. Det finns
en stark intern organisation och samverkan med övriga myndigheter på såväl
lokal nivå som på länsnivå fungerar utmärkt.
Landstingets engagemang i frågorna fortsätter efter projekttiden i nätverksform. Avsikten är att återkommande ha avstämningsträffar för att upprätthålla arbetet inom landstinget och för att följa upp insatserna. Landstinget
kommer även fortsätta att medverka i arbetet i länsgruppen under länsstyrelsens ledning.

Verksamheten sommaren 2005
Inför sommaren och semesterperioden 2005 har de verksamhetsmässiga förutsättningarna inom landstingets hälso- och sjukvård analyserats och riktlinjer
fastställts för verksamhetens bedrivande, personalbemanning samt uppföljning av sommarverksamheten.

Folkhälsan i Sverige
Socialstyrelsen utkom nyligen med sin sjätte folkhälsorapport, Folkhälsorapport 2005. De stora dragen som kan utläsas om folkhälsan idag och dess
utveckling de senaste åren återges här översiktligt:
 Livslängden fortsätter att öka i hela Sverige. År 2003 var medellivslängden 77,9 år för män och 82,4 år för kvinnor. Kvinnorna lever längre än
männen, men deras medellivslängd ökar inte i lika snabb takt som männens. Medellivslängd för kvinnor och män i Norrbotten är fortfarande kortare än för riket i genomsnitt.
 Målet för folkhälsan är att fler lever längre och med god hälsa. Utifrån
livslängdens utveckling har folkhälsan förbättrats, men samtidigt lever fler
människor idag med en långvarig sjukdom jämfört med i början av 1980talet. Den ökade livslängden består i huvudsak av år med lätt ohälsa.
 Den enskilt främsta orsaken till att vi lever längre är att dödligheten i hjärtoch kärlsjukdomar har minskat. Till detta har sjukvårdens insatser haft
stor betydelse, både genom förbättrade medicinska insatser och genom förebyggande medicinering. Norrbotten och Västerbotten har haft en kraftigare minskning än många andra län och har nu närmat sig riksgenomsnittet.
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 Allt färre insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar. Denna utveckling, som
också gäller för Norrbotten, beror till stor del på förbättrade levnadsvanor
genom minskad rökning och bättre matvanor.
 Nyinsjuknande i cancer har haft en svag ökning under de senaste tio åren
(0,5–1,1 procent). De cancerformer som ökat är bröst- och prostatacancer,
lungcancer bland kvinnor samt hudcancer. Drygt hälften av de som får en
cancerdiagnos idag förväntas leva lika länge som sina jämnåriga.
 Vanliga sjukdomar och hälsoproblem bland svenskarna är ledbesvär,
ryggvärk, högt blodtryck, hjärtsjukdom, psykiska besvär, värk i axlar, förkylningar, allmän trötthet och sömnsvårigheter. Det är ändå tre fjärdedelar
av svenskarna (16–84 år) som uppskattar sitt hälsotillstånd som gott.
 Mellan 20 och 40 procent av befolkningen uppskattas idag lida av psykisk
ohälsa, allt från sjukdomstillstånd som psykoser till lättare psykiska problem som ängslan, oro, ångest eller sömnproblem. De former av ohälsa
som ökat sedan 1990-talet, i de flesta åldersgrupper men störst bland
kvinnor mellan 16 och 34 år, är symtom som känsla av ängslan, oro eller
ångest. De allvarligare sjukdomstillstånden som kräver psykiatrisk behandling ligger på ungefär samma nivå som på 1950-talet. Psykisk ohälsa
har också ökat som orsak till långtidssjukskrivningar.
 Omfattningen av sjukdomar i rörelseorganen bland svenskarna är oförändrad sedan början av 1990-talet. Rörelseförmågan har förbättrats totalt sett,
samtidigt som värk av olika slag har blivit allt vanligare. Sjukdomar och
besvär i rörelseorganen står fortfarande som en omfattande orsak till långtidssjukskrivningarna.
 Diabetes ökar bland barn, men inte bland vuxna. Av Monicaundersökningarna beräknas idag att det bland norrbottningarna finns 5,4 procent
diabetiker bland männen och 4 procent bland kvinnorna i åldrarna
25–74 år.
 Andelen med övervikt i befolkningen ökar i alla åldrar. Idag är mer än häften av de vuxna männen och drygt en tredjedel av vuxna kvinnor överviktiga eller kraftigt överviktiga (fetma). I Norrbotten är andelen med fetma
större än för riket i genomsnitt i åldrarna 16–74 år.
 Tobaksrökning är kanske fortfarande den största hälsorisken, men den har
minskat både bland kvinnor och män och i alla socialgrupper. Snusandet
har ökat både bland kvinnor och män. I Norrbotten är andelen rökare
bland vuxna mindre är genomsnittet för riket medan det finns fler snusare i
länet.


Svenskarnas alkoholkonsumtion har ökat kraftigt sedan mitten av 1990talet. Oroande är den ökande andelen riskkonsumenter av alkohol bland
kvinnor och bland unga män. Ett ökat berusningsdrickande bland ungdomar kan skönjas genom att andelen icke-konsumenter ligger oförändrat
kring 20 procent medan de som dricker alkohol dricker mer.

 Allt fler i befolkningen motionerar på sin fritid, men det är ändå bara en
femtedel som anses tillräckligt aktiva för att det ska ha någon positiv effekt i ett hälsoperspektiv.
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Tobak
Tobaksrökning är det största enskilda förebyggbara och behandlingsbara
folkhälsoproblemet. Att systematiskt utnyttja de löpande patientkontakterna
för att ge en kort strukturerad rådgivning (det motiverande samtalet) är basen
för en framgångsrikt tobaksavvänjning. (SBU-rapport nr 138)
Utbildningar 2005

Under 2005 kommer fem utbildningar inom tobaksområdet med motiverande
samtalsmetodik som grund att genomföras. Tre utbildningar behandlar motiverande samtalsmetodik till en bred befolkningen och två är särskilt inriktade
till dem som arbetar med ungdomar. Utbildningarna genomförs på olika platser i länet.
Motiverande samtal och tobaksavvänjning

Utbildare är sjuksköterska Yvonne Bergmark Bröske, en av dem som har arbetat längst med utbildning om tobak i vårt land. Dag 1 handlar om det korta
motiverande samtalet om tobak. Metodiken kan tillämpas på alla livsstilsområden, men exemplen tas från tobaksavvänjning. Dag 2 är en uppföljningsdag
med fördjupning i motiverande samtalsmetodik och tobaksprevention. De som
gått utbildningen tidigare har möjlighet att delta under denna fördjupningsdag.
Tobaksfria ungdomar

Utbildningen omfattar två dagar och kommer att bygga på en kombination av
dialog, övningar och föreläsningar. Dag 1 innehåller bl a hur man kan arbeta
med den breda strategin, lagstiftning, attityder och tobaksvanor bland ungdomar, tobaksindustrin, att ta fram en tobakspolicy, att arbeta med olika teman
och nytt material. Dag 2 är inriktad på samtalet med ungdomar, dvs motiverande samtalsmetodik.
Utbildare är även här Yvonne Bergmark Bröske, samt en representant från En
rökfri generation.

Demokratinätverkets nationella konferens
Demokratinätverkets konferens arrangeras varje år och är ett av landets
största forum för demokratifrågor.
Huvudansvaret för konferensen cirkulerar mellan Demokratinätverkets medlemmar och 2005 års konferens hålls i Norrbotten med landstinget som arrangör. Konferens arrangeras den 21–23 augusti vid Nordkalottens Hotel &
Konferens. Inbjudna att delta är tjänstemän och politiker från Sveriges samtliga landsting.
Konferensen syftar till öka kunskapen, utbyta erfarenheter och inspirera till
arbete med demokratifrågor. Huvudteman vid 2005 års konferens är ansvarskommitténs arbete, roller och ansvar, medias roll i demokratin, integration
och demokratiska arbetsformer.

Morgonrock
Jag har gett regionala enheten i uppdrag att finna fler former för att föra ut de
regionala utvecklingsfrågorna till en bredare diskussion. Under ett antal fredagar under våren och hösten 2005 ges en inblick i aktuella frågor i form av
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ledig information och enkel frukost. Morgonrock, som satsningen döpts till, är
ett sätt att skapa ett forum där regionala utvecklingsfrågor kan diskuteras på
ett opretentiöst sätt och i en vidare krets än vanligt.
Temat för det första seminariet, 29 april, är Ett vinnande koncept. Rick Johnson, f d chef för Disney University, berättar om Disneys sätt att hantera service, kvalitet, ledarskap, anställning och utbildning. Han kommer också att ge
oss en inblick i hur Disney skapar upplevelser bland annat med visioner, fokusering på detaljer och genom att skapa en illusion.
För närvarande planeras följande seminarier:
13/5

Tillväxt och sysselsättning i hela Europa – Vad krävs för att glesa
Norrbotten inte ska hamna på efterkälken.

3/6

Det kulturella stålet – Om filmindustrins framväxt, betydelse och
framtid i Norrbotten.

2/9

Region Norrbotten – Delaktighet och kraftsamling för Norrbotten.

7/10

Besöksnäringen – Norrbottens framtid eller framtidens Norrbotten?

4/11

Transportpolitik för att göra Sverige rundare.

2/12

Bilden av Norrbotten – Så blir Norrbotten en attraktiv region att bo
och leva i.

Mer information finns på www.nll.se/morgonrock.

Nya insatser på kulturområdet
Jag har fastställt regler för hanteringen av två nya insatsområden inom budgetramen för division Kultur och utbildning. Det är stöd för litteraturpresentationer utanför länet, vilket kompletterar det redan befintliga stödet till
konstutställningar utanför länet, samt en ny satsning ”Snabba ryck” som syftar till att genom snabb hantering och utbetalning ge ungdomar möjligheter att
ordna mindre musikarrangemang i sina hemkommuner. Villkoren är att det
ska utgå stöd i någon form också från hemkommunen, att det ska finnas ungdomsråd eller motsvarande som ansvariga bidragsmottagare samt att arrangemanget ska vara drogfritt och inte ha ett för andra grupper i samhället
kränkande innehåll.

Motioner under beredning
Följande motioner är under beredning:
Motion (motionär)
Motion 1/05 om samordning av LSS-insatser
(fp-gruppen)
Motion 2/05 om uppsägning av avtalet med ALMI Företagspartner (fp-gruppen)
Motion 3/05 om högkostnadsskydd inom tandvården
(fp-gruppen)
Motion 4/05 om borttagande av remiss till sjukgymnast
(fp-gruppen)
Motion 5/05 om observationsplatser i Älvsbyns kommun
(fp-gruppen)
Motion 6/05 om kökortningspengar till knä- och höft11

Handläggning
Styrelsen 2005-05-26
Fullmäktige 2005-06-15--16
Styrelsen 2005-05-26
Fullmäktige 2005-06-15--16
Styrelsen 2005-05-26
Fullmäktige 2005-06-15--16
Styrelsen 2005-05-26
Fullmäktige 2005-06-15--16
Styrelsen 2005-05-26
Fullmäktige 2005-06-15—16
Styrelsen 2005-05-26
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leds-operationer (fp-gruppen)

Fullmäktige 2005-06-15—16
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Remissyttranden
Följande handläggning planeras för inkomna remisser:
Yttrandet avser (yttrande till)
Betänkandet (SOU 2004:123) Ett nationellt
register över yrkesutövare av alternativ- eller
komplementärmedicin (Socialdepartementet)
Utredningen om finska och sydsamiska
språken angående landstingets möjligheter
och beredskap att hantera ett utvidgat förvaltningsområde för samiska språket inom
det s k sydsamiska området (Justitiedeparte-mentet)
Riktlinjer för strokesjukvård 2005 (Socialstyrelsen)

Senast
2005-05-11

Handläggning
Inget yttrande avges.

2005-06-13

Inget yttrande avges

2005-06-30

Styrelsen 2005-06-23

Bilagor
 Månadsrapport per mars för landstinget totalt och per division.
 Slutrapport för projektet Kvinnofrid.
 Regionala enhetens verksamhetsrapport 2004
 Motionerna 3/05–6/05.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 57

Revisionsrapport
om årsredovisning 2004
Dnr 598-05

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av landstingets revisorer granskat landstingets årsredovisning för 2004. Syftet med granskningen är att bedöma om landstingets
årsredovisning, inklusive den sammanställda redovisningen, är upprättad i
enlighet med lagstiftning och god redovisningssed samt om räkenskaperna är
rättvisande. Vidare ingår i uppdraget att bedöma den ekonomiska ställningen
och efterlevnaden av balanskravet.
Revisorerna konstaterar:
 Att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven enligt lagen om
kommunal redovisning och Rådets för kommunal redovisning rekommendationer samt att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen.
13
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 Att ekonomistyrningen och besparingsarbetet gett effekter, men att ytterligare åtgärder kommer att krävas för att uppnå en ekonomi i balans och
landstingsfullmäktiges uppsatta mål.
 Att även om årsredovisningen följer lagar, rekommendationer och god sed
finns det områden som kan förbättras.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Styrelsen kan i likhet med revisorerna konstatera att det omfattande förändringsarbete som påbörjats i syfte att reducera kostnadsnivån har börjat ge resultat. Många av åtgärderna gav inte helårseffekt 2004 utan först 2005.
Ytterligare åtgärder måste dock vidtas. Styrelsen har därför beslutat om fortsatt översyn och effektivisering av hälso- och sjukvården, där bl a ytterligare
reducering av vårdplatser kommer att ske.
Under året ska utvecklingsarbete pågå för att ytterligare förbättra årsredovisningens struktur, införa betalningsflödesrapport enligt kommande rekommendation från Rådet för kommunal redovisning samt se över behov av ytterligare
tilläggsupplysningar. Genomgång av hyresavtal ska göras för att säkerställa
korrekt hantering av finansiell leasing.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 58

Revisionsrapport om
patientsäkerhetsarbetet
Dnr 593-05

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av landstingets revisorer granskat landstingets organisation och rutiner för patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete.
Intervjuer har genomförts med ansvariga tjänstemän inom landstingsdirektörens stab, företrädare för staberna inom divisioner med hälso- och sjukvårdsansvar samt ett antal företrädare för landstingets hälso- och sjukvård (läkare,
vårdchefer, enhetschefer). Inventering av nationella och landstingslokala styrdokument samt lokala riktlinjer är gjord.
Granskningen visar att de olika delarna inom patientsäkerhetsarbetet utvecklats på ett tillfredsställande sätt. Styrdokument är tillräckliga för att belysa
vilka ansvarsförhållanden som gäller och hur patientsäkerheten ska utvecklas
i ett patientperspektiv.
Rutinbeskrivningar finns på enheterna men måste utvecklas på flera håll. Avvikelsehanteringen fungerar tillfredsställande men rutinerna kring samman14
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ställning av avvikelserapporter, analys och återföring till dem som arbetar och
är ansvariga för verksamheten måste utvecklas. Ett område som också bör
utvecklas är genomförande av systematiska riskbedömningar och analyser i
olika situationer.
Revisorerna anser att landstingets organisation och rutiner för patientsäkerhet
och patientsäkerhetsarbete utvecklas i en positiv riktning och att landstinget
håller på att skapa en kultur och motivation i dessa frågor som kan höja patientsäkerheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvårdsarbetet.

Förslag till beslut
Revisionsrapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer och
åtgärd:
Granskningen visar en positiv bild av patientsäkerhetsarbetet. Av revisorernas
skrivelse och innehållet i revisionsrapporten framkommer dock följande förbättringsområden:
 Återkoppling till verksamhetens personal kan förbättras avseende information från den analys som görs vid avvikelserapportering.
 Utveckling när det gäller att genomföra systematiska riskbedömningar och
analyser i olika situationer.
Patientsäkerhet är ett område som både internationellt och nationellt uppmärksammas allt mer, något som styrelsen är väl medveten om. Det senaste
årets ökade fokusering på bl a tillgänglig och säker vård är en medveten strävan att beakta också behoven i Norrbottens hälso- och sjukvård vad avser
patientsäkerhet.
Särskilda resurser avdelas också för att stärka patientsäkerhetsarbetet. Det
senaste exemplet är att det under våren 2005 anställs en befattningshavare i
landstingsdirektörens stab med uppgift att ytterligare stärka fokuseringen på
patientsäkerhet. De åtgärder som föreslås i revisionsrapporten kommer därför
att beaktas och ingå som ett naturligt inslag i det samlade patientsäkerhetsarbetet.
Mot denna bakgrund ger styrelsen landstingsdirektören i uppdrag att under
2005 följa upp att de förbättringar som påbörjats fullföljs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 59

Revisionsrapport om patientnämnden
Dnr 594-05

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av landstingets revisorer granskat patientnämndens
aktiva åtgärder under 2004 för att styra/leda, följa upp, kontrollera och rapportera om den verksamhet nämnden har ansvar för.
Granskningen har skett via dokumentstudier och kontakter med tjänstemän
inom patientnämndens kansli.
Revisorernas och granskningens slutsats är att patientnämnden under 2004
fullgjort sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 60

Konsortialavtal för IT Norrbotten AB
Dnr 25-05

Ärendebeskrivning
Frågan om nytt konsortialavtal för IT Norrbotten AB behandlades av landstingsfullmäktige den 23 februari 2005. Fullmäktige beslutade därvid bl a att
godkänna förslaget till nytt konsortialavtal, utom vad avser förslaget i § 8 om
att parterna vid val av ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse ska förbinda sig att rösta enligt nomineringskommitténs förslag. I denna del återsändes förslaget till bolagets styrelse för omarbetning och landstingsstyrelsen fick
i uppdrag att för landstingets del ta ställning till resultatet av omarbetningen.
Ett omarbetat förslag föreligger nu. I förslaget är följande större justeringar
gjorda:
 Procedurfrågan vid val av styrelse är ändrad så att det är bolagsstämman
som beslutar avseende val av styrelseledamöter och dess suppleanter (§ 8).
 Finansierings- och övriga styrande principer är tydliggjorda (§ 4 och 5).
 En ny paragraf har införts avseende bildandet av ett förvaltningsråd, bestående av sakkunniga tjänstemän, som stöd till Aktiv förvaltning (§ 7).

16
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 En ny paragraf har lagts till som reglerar hur regionnätets fasta avtalsbundna kostnader fram till år 2025 ska hanteras i det fall parterna beslutar
att avveckla bolaget eller verksamheten Aktiv förvaltning (§ 21).

Förslag till beslut
Det omarbetade förslaget godkänns för landstingets del.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 61

Borgen för lån till IT Norrbotten AB
Dnr 25-05

Ärendebeskrivning
Den 22 december 2004 beslutade regeringen att frysa all utbetalning av statligt stöd till ortssammanbindande nät under 2005. Medlen blir tillgängliga
senast under 2006. För Norrbottens del berör detta cirka 41,5 mkr i pågående
projekt och 29,1 mkr i planerade projekt.
För IT Norrbottens del innebär frysningen att ca 5,5 mkr som avser inköp av
teknisk utrustning för att starta upp det s k regionnätet, kommer att betalas ut
först under 2006. Landstinget avsåg att under våren 2005 inleda sin testverksamhet på regionnätet för att senare kunna utnyttja nätets kapacitet till fullo.
Det är av stor vikt för landstinget att regionnätet kan driftsättas enligt plan för
att på sikt erhålla både erforderlig kapacitet för exempelvis överföring av digitala röntgenbilder och säkerställa dataöverföringskapacitet inom länet till ett
konkurrenskraftigt pris.
IT Norrbotten har ingen egen likviditetsreserv för denna typ av händelser utan
måste ta ett banklån för att klara betalningen av ovanstående utrustning under
frysningsperioden. En överenskommelse har träffats med Sparbanken Nord
som erbjuder länets samtliga kommer och IT Norrbotten ett kortfristigt
lågräntelån för att klara övergångsperioden och färdigställa utbyggnaden.
Länsstyrelsen har också förbundit sig att stå för de räntekostnader som drabbar kommunerna (och IT Norrbotten) p g a frysningen av bredbandsmedlen.
För IT Norrbottens del krävs dock kommunal borgen för att erhålla lånet.
Eftersom landstinget är dels bolagets största ägare, dels huvudintressent i regionnätet föreslås att landstinget beviljar IT Norrbotten en borgen på
5 500 000 kr för ett lån i Sparbanken Nord.

Förslag till beslut
Borgen beviljas enligt förslaget.

17

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 28 APRIL 2005

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 62

Justering av
divisionernas ekonomiska ramar
Dnr 830-05

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens har i sin verksamhetsplan för 2005 fördelat ekonomiska
ramar till divisionerna.
Justeringar av dessa ramar behöver göras beroende på att divisionerna kommit överens om flyttning av vissa verksamheter mellan varandra samt justering av prisförändringarna med anledning av detta. Dessutom behöver anslagen för löner justerats med helårseffekter för löneavtal 2004.
Mot den bakgrunden föreslås följande förändringar av tidigare fastställda ramar:
Landstingsdirektörens stab och sekretariatet
Förändringar 2005 (mkr)
Landstingsbidrag 2005 enligt styrelsens verksamhetsplan
Helårseffekt avtal 2004 och justering prisförändringar 2005
Omfördelningar mellan divisioner
Monica-sekretariat och FoU-verksamhet
Landstingsbidrag 2005

90,3
0,8
1,1
92,2

Lokalstab Sunderby
Förändringar 2005 (mkr)
Landstingsbidrag 2005 enligt styrelsens verksamhetsplan
Helårseffekt avtal 2004 och justering prisförändringar 2005
Landstingsbidrag 2005

33,9
0,8
34,7

Division Primärvård
Förändringar 2005 (mkr)
Landstingsbidrag 2005 enligt styrelsens verksamhetsplan
Helårseffekt avtal 2004 och justering prisförändringar 2005
Omfördelningar mellan divisioner
Ljusbehandling
Radiologi
Enklare sjukvård, avtal Flottaren
Lokalservice, vaktmästeri
Sjukgymnastik, EEG-lab
Landstingsbidrag 2005

1 219,4
11,2
1,7
3,6
2,5
-0,7
-0,1
1 237,6

Division Opererande specialiteter
Förändringar 2005 (mkr)
Landstingsbidrag 2005 enligt styrelsens verksamhetsplan
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Helårseffekt avtal 2004 och justering prisförändringar 2005
Omfördelningar mellan divisioner
Ortopedi Sunderbyn
Cytostatikaverksamhet
Lokalservice, vaktmästeri
Kuratorsverksamhet
Landstingsbidrag 2005

9,9
0,3
-2,6
-2,2
-0,4
1 094,2

Division Medicinska specialiteter
Förändringar 2005 (mkr)
Landstingsbidrag 2005 enligt styrelsens verksamhetsplan
Helårseffekt avtal 2004 och justering prisförändringar 2005
Alternativa behandlingsmetoder LST § 65-2004
Läkemedelsförmånen, ny finansiering fd solidariskt finansierade
läkemdel
Omfördelning mellan divisioner
Angiolab, Sunderbyn
Cytostatikaverksamhet
Kuratorsverksamhet
EEG-lab
Ortopedi Sunderbyn
Lokalservice, vaktmästeri
AT-läkarjour Gällivare
Ljusbehandling
Landstingsbidrag 2005

1 313,4
13,1
0,2
23,3

2,7
2,6
0,4
0,3
-0,3
-2,4
-1,9
-1,7
1 349,7

Division Vuxenpsykiatri
Förändringar 2005 (mkr)
Landstingsbidrag 2005 enligt styrelsens verksamhetsplan
Helårseffekt avtal 2004 och justering prisförändringar 2005
Omfördelning mellan divisioner
Lokalservice, vaktmästeri
Landstingsbidrag 2005

300,9
8,1
-1,0
308,0

Division Diagnostik
Förändringar 2005 (mkr)
Landstingsbidrag 2005 enligt styrelsens verksamhetsplan
Helårseffekt avtal 2004 och justering prisförändringar 2005
Omfördelning mellan divisioner
AT-läkarjour Gällivare
Radiologi på vårdcentraler
Angiolab, Sunderbyn
Lokalservice, vaktmästeri
Landstingsbidrag 2005

185,1
1,6
1,9
-3,6
-2,7
-0,4
181,9

Division Service
Förändringar 2005 (mkr)
Landstingsbidrag 2005 enligt styrelsens verksamhetsplan
Helårseffekt avtal 2004 och justering prisförändringar 2005
Omfördelning mellan divisioner
Lokalservice, vaktmästeri
Landstingsbidrag 2005
19
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Division Folktandvård
Förändringar 2005 (mkr)
Landstingsbidrag 2005 enligt styrelsens verksamhetsplan
Helårseffekt avtal 2004 och justering prisförändringar 2005
Landstingsbidrag 2005

75,9
1,7
77,6

Division Kultur och utbildning
Förändringar 2005 (mkr)
Landstingsbidrag 2005 enligt styrelsens verksamhetsplan
Helårseffekt avtal 2004 och justering prisförändringar 2005
Landstingsbidrag 2005

75,1
1,0
76,1

Förslag till beslut
Föreslagna justeringar godkänns.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 63

Uppsägning av avtal om särskola
Dnr 831-05

Ärendebeskrivning
Länets kommuner övertog den 1 januari 1992 huvudmannaskapet för särskolan och särvux från landstinget. Den ekonomiska regleringen skedde genom en
skatteväxling på 15 öre baserat på 1990 års nettokostnad, exklusive statsbidrag.
Landstinget och Kommunförbundet Norrbotten träffade ett avtal om långsiktig finansiering av särskoleverksamheten från och med 1 januari 1998 tom 31
december 2006, med 1,5 års uppsägningstid. Avtalet innebär att landstinget
betalar 28 mkr per år till kommunerna enligt fördelning av Kommunförbundet.
Eftersom statsbidrags- och utjämningssystemen förändrats för kommuner och
landsting upphör behovet av ett finansieringsavtal.

Förslag till beslut
Avtalet sägs upp fr o m 1 januari 2007.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 64

Miljöredovisning för år 2004
Dnr 832-05

Ärendebeskrivning
Sammanfattande redovisning av miljöarbetet inom landstinget under år 2004.

Förslag till beslut
Redovisningen delges landstingsfullmäktige via landstingsstyrelsens rapport
till fullmäktige.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 65

Jämställdhetsredovisning för år 2004
Dnr 833-05

Ärendebeskrivning
Sammanfattande redovisning av jämställdhetsarbetet inom landstinget under
år 2004.

Förslag till beslut
Redovisningen delges landstingsfullmäktige via landstingsstyrelsens rapport
till fullmäktige.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 66

Yttrande över
betänkandet (SOU 2004:134)
Krishantering och civilt försvar i
kommuner och landsting
Dnr 280-05

Ärendebeskrivning
Försvarsdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet, som är ett slutbetänkande avgett av Utredningen om lagen om civilt
försvar. Utredningens uppdrag har varit att göra en allmän översyn av lagen
(1994:1720) om civilt försvar.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast 2 maj 2005.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Landstinget stödjer betänkandets grundtankar om att anlägga en helhetssyn på
krishantering och att samla lagstiftningen i en författning.
Den skyldighet som föreslås för framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser
kan medföra en bättre överblick/helhetssyn och kunskap om de hot som samhället står inför. Det föreslagna samordningsansvaret för kommunerna kan
resultera i ökad samordning mellan samhällets aktörer av krishantering och
information.
Benämningen "Länsstyrelsens geografiska områdesansvar" är otydlig. Landstinget föreslår att länsstyrelsens ansvar istället benämns regionalt samordningsansvar. Inga tveksamheter får finnas kring kommunens och länsstyrelsens roll, uppgifter och ansvarsfördelning.
Utredningen föreslår att en bestämmelse införs som innebär att kommuner och
landsting ska ansvara för att anställda och förtroendevalda får den utbildning
och övning som behövs. Landstinget instämmer i utredningens förslag. I enlighet med hälso- och sjukvårdslagens 7 § finns redan idag en planering för
katastrof- och krishantering.

Beslut
Yttrande enligt förslaget avges.
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§ 67

Yttrande över betänkandet
(SOU 2004:118) Beviljats men inte fått
Dnr 309-05

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet
som avgetts av Utredningen om verkställigheten av vissa gynnade kommunala
beslut. Enligt direktiven till utredningen ska den analysera varför det förekommer att beslut av kommuner och landsting inte verkställs och varför det
förekommer beslut om avslag trots bedömt behov enligt socialtjänstlagen
(SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade m m (LSS).
Utifrån analysen ska utredaren föreslå åtgärder som kan bidra till en förbättrad rättssäkerhet för enskilda i förhållande till de rättigheter lagstiftningen ger.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 2 maj 2005.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Det är viktigt att värna att den enskilde personen med funktionshinder kan
leva på lika villkor i samhället. Det är därför positivt med en rättighetslagstiftning som försäkrar personer med stora funktionshinder ett stöd av kommuner och landsting för att komma i åtnjutande av samhällets resurser .
Gällande lagstiftning ska naturligtvis tillämpas på ett rättssäkert sätt, inte
minst när det gäller grupper som har en svag ställning i samhället.
Bättre handläggning

Det är givetvis av stor vikt att den formella handläggningen av ärenden enligt
SOL och LSS är korrekt. Förbättringen kan mycket väl ske på det sätt som
utredningen föreslår.
Bättre samverkan och planering

Landstingens och kommunernas tillgängliga resurserna inom välfärdsområdet
kommer i framtiden att utsättas för en ökad belastning. Det ligger därför i
deras intresse att samverka och planera för framtida insatser inom detta område.
Landstinget har ingen synpunkt i frågan om att ändra lagregleringen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Ökad användning av individuell plan

Individuell plan är ett bra verktyg som behöver användas i större utsträckning
än idag. Planen ger dels den funktionshindrade personen ett verktyg att få en
överblick över sin livssituation, dels huvudmannen ett verktyg att samverka
och planera insatser för kommande behov på ett mer strukturerat sätt.
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Avslag på ansökan om insatser enligt SOL och LSS

Landstinget instämmer i utredningens förslag om att bifallsbeslut ska meddelas om samtliga förutsättningar för ett bifall finns.
Utvidgad granskningsmöjlighet för
revisorerna samt införande av rapporteringsskyldighet

LSS Råd- och stödverksamheten rapporterar en gång per kvartal till landstingsstyrelsen om antal ärenden, antal bifall respektive avslag, vilken personkrets de sökande tillhör, antal återtagna ansökningar och antal ärenden under
utredning.
Landstinget följer förvaltningslagen, vilken styr hur beslut ska hanteras
gentemot den sökande, t ex ges alltid besvärshänvisning vid beslut om avslag.
LSS Råd- och stödverksamheten kommunicerar alla ärenden där avslag föreslås med de sökande.
Sammantaget bedömer landstinget att dessa åtgärder är tillräckliga och förespråkar inte någon utökning av revisorernas granskning av ärenden som avser
myndighetsutövning mot en enskild. Ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SOL och 9 § LSS förekommer inte inom landstinget.
Införande av sanktionsavgifter

Landstinget ser inte sanktionsavgift som ett bra medel att upprätthålla intentionerna med lagstiftningen. Lagstiftningen bör ändras så att kommuner och
landsting får realistiska förutsättningar att uppfylla kraven. Ett annat alternativ är att staten övertar finansieringen.
Rekrytering av kontaktpersoner

Landstinget har ingen synpunkt i frågan om att åtgärder för att underlätta rekryteringen av kontaktpersoner för biträde enligt 9 § 4 LSS i kommunerna.
Bestämmelserna om kommunalt domstolstrots

Eftersom landstinget inte anser att en sanktionsavgift ska införas behöver inga
förändringar göras i bestämmelserna om kommunalt domstolstrots.
Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Landstinget anser att införande av en sanktionsavgift inte är godtagbart från
självstyrelsesynpunkt.

Beslut
Yttrande enligt förslaget avges.
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§ 68

Finansiering av platser
för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring år 2005
Dnr 526-05

Ärendebeskrivning
Landstingsförbundets styrelse beslutade vid sammanträde den 3 september
2004 att rekommendera sina medlemmar att anta en ny regional modell för
planering och finansiering av specialiseringstjänstgöring för tandläkare.
I den nya modellen avdelas 8 utbildningsplatser särskilt för att trygga behovet
av rekrytering till fakulteterna. Två platser finns vid tandläkarhögskolan i
Umeå. Utbildningsplatserna betalas solidariskt av samtliga huvudmän i förhållande till huvudmannens andel av totalbefolkningen i riket. För år 2005 är
Norrbottens läns landstings andel 130 tkr.
De övriga ST-platserna i respektive region finansieras solidariskt av regionens
huvudmän i förhållande till huvudmannen andel av befolkningen i regionen. I
norra regionen finns 5 ST-platser. För år 2005 är Norrbottens läns landstings
andel 824 tkr.
Totala kostnaden för Norrbottens läns landsting blir således 954 tkr. Pengarna utbetalas till Västerbottens läns landsting och kostnaden belastar division
Folktandvård.

Förslag till beslut
Rekommendation antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 69

Bidrag till mediestudio
vid Teknikens Hus i Luleå
Dnr 391-05

Ärendebeskrivning
Teknikens Hus i Luleå har för avsikt att bygga en flexibel mediestudio för att
kunna skapa TV- och radioprogram och producera olika typer av film såsom
animerad, spel-, reklam- och dokumentärfilm. Det är också möjligt att sända
materialet samt producera DVD-skivor. I projektet ingår att anställa en mediepedagog för handledning av elever, lärare och föräldrar. Pedagogen kom25
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mer även att utbilda lärare, lärarstudenter och Teknikens Hus egna pedagoger
så att verksamheten är säkrad efter projektets slut år 3.
Projektet kommer även att driva verksamhet med inriktning mot media utanför skoltid, t ex sommarläger. Genom ett utökat samarbete mellan aktörer
inom medieproduktion i länet kommer Teknikens Hus att kunna visa hur
branschen fungerar, hur entreprenörskapet kan se ut och dessutom erbjuda
barn/ungdomar att visa sina alster i ett skarpt läge, d v s genom länets närradioföreningar, Luleå När-TV-förening eller Musikhögskolans i Luleå digitala kanal.
Projektets resultat kommer att integreras i Teknikens Hus verksamhet. Barn
och ungdomar kommer att lära genom att själv få skapa media. Barn och
unga har idag en känsla för mediateknik som kan och bör tas till vara från
många håll och redan i tidig ålder. Norrbotten behöver en bred rekryteringsbas till alla befintliga, nya och planerade mediautbildningar på gymnasier och
universitet i länet och hela landet.
Uppbyggnaden av en mediestudio och integreringen av den i Teknikens Hus
verksamhet ska ske i samarbete med Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska
universitet, Filmpool Nord, Skolförvaltningen i Luleå Kommun, NTIgymnasiet, Luleå När-TV-förening och Centrum för Media och IT i Piteå
(CMiT).
Efter 17 år i länet har Teknikens Hus en stark ställning bland regionens skolor. År 2004 handledde man 13 720 elever från 122 grund- och gymnasieskolor i länets samtliga kommuner. Teknikens Hus ansvarar också för lärarstudenternas tekniska kurser.
Finansiering

Teknikens Hus ansöker om bidrag med 500 tkr från landstinget. Övriga
tänkta finansiärer är Sparbanksstiftelsen med 500 tkr, länsstyrelsen med
500 tkr, Stiftelsen Framtidens Kultur med 500 tkr och Handelsbankens Wallanderstiftelse med 1 100 tkr. Den sammanlagda finansieringen under projektets treårsperiod är 3 100 tkr.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet uppfyller de näringspolitiska riktlinjerna och är samstämmigt med
det regionala tillväxtprogrammet som lyfter fram media, lärande och audiovisuell industri som strategiskt viktiga näringar utifrån ett tillväxtperspektiv
(audiovisuell industri är ett samlingsbegrepp för film, TV, radio/Internetradio, musik och multimedieindustri).
Mot den bakgrunden föreslås styrelsen fatta följande beslut:
1 Bidrag beviljas med 500 tkr, under förutsättning att övriga finansiärer
medverkar.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsprojekt.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 70

Bidrag till musikprojektet BD POP
Dnr 214-05

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Norrbotten ansöker om 560 000 kr, fördelat på två år, till
musikprojektet BD POP. Syftet med projektet är att skapa en modell för
branschutveckling inom musikområdet i Norrbotten samt att utveckla och
främja professionell musikproduktion. Detta för att ge möjlighet till Norrbottniska musiker att utvecklas och få det stöd man idag behöver i musikbranschen utan att behöva koncentrera sin verksamhet utanför länet.
Nätverk och samarbeten ska byggas upp mellan olika musikutövare, samarbete sker med bl a länets musikskolor. Auditions kommer att genomföras för
att hitta, hjälpa och stödja de talanger som i dag finns i Norrbotten men som
har svårt att få praktiskt stöd inom länet. Särskilda insatser kommer att genomföras för att främja flickors musikskapande och musikutveckling.
Projektet söker ekonomiskt stöd från länsstyrelsen, landstinget samt Kiruna
och Luleå kommuner, som i inledningsskedet är särskilt engagerade i projektet. På sikt kommer fler kommuner att bjudas in att delta.
Projektets totala kostnad för perioden 1 juni 2005 till 1 juni 2007 är
3 590 000 kr.

Förslag till beslut
1 Bidrag beviljas med 200 000 kr för period/år 1 under förutsättning att
länsstyrelsen beviljar stöd från sina projektmedel och/eller att projektet beviljas stöd via EU-medel. Vid projektets start ska Luleå och Kiruna kommuner ekonomiskt bidra till projektet, varvid Luleå kommuns bidrag ska
vara minst hälften av det stöd som landstinget beviljat. I slutredovisningen
ska den ekonomiska delen av ovanstående rubriker tydligt framgå.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för riktade kulturinsatser.
3 Bidraget minskas i förhållande till eventuella förändringar i projektets omfattning, ekonomi, deltagarantal eller målsättning. Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotype ska
användas.
5 Arrangemanget ska vara drogfritt.
6 Projektet ska särredovisas från annan verksamhet och kontinuerligt avrapporteras kvartalsvis samt i övrigt rapporteras och redovisas i enlighet med
landstingets regelverk.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 71

Bidrag till projektet Musikpool
Dnr 1433-03

Ärendebeskrivning
Snabelhuset Kultur Ek förening ansöker om fortsatt medfinansiering av EUprojektet Musikpool med 250 000 kr för det avslutande året 2005. Projektets
inriktning är att skapa en organisation som ska marknadsföra och producera
inom musiksektorn med inriktning på norrbottnisk musik. Målet är att stärka
den norrbottniska musikproduktionen och musikutvecklingen, att ge länet betydelse och att stärka musiken som näringsgren.
Föreningen ska fortsätta arbetet enligt beviljad EU-ansökan med att bl a inventera norrbottnisk musik och musikverksamma, skapa kanaler till skivbolag
och musikförlag där norrbottnisk musik kan nå en nationell och internationell
publik, genomföra utbildnings- och föreläsningsinsatser för norrbottniska musiker samt starta egen musikförlagsverksamhet.
Projektets totala kostnad 2 700 000 kr.

Förslag till beslut
1 Bidrag beviljas med 250 000 kr, under förutsättning att beviljat stöd från
EU Mål 1 Norra Norrland och länsstyrelsen fortsatt beviljas och godkänns.
2 Bidraget anvisas ur anslaget för riktade kulturinsatser.
3 Bidraget minskas i förhållande till eventuella förändringar i projektets omfattning, ekonomi, deltagarantal eller målsättning. Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 Projektet ska redovisas en månad efter projekttidens utgång. Projektet ska
särredovisas från annan verksamhet. Har inte projektet startat inom tre
månader efter angivet startdatum kan beslut komma att omprövas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 72

Upphandling av kapitalförvaltning
Dnr 482-05

Ärendebeskrivning
Landstinget har ett långsiktigt sparande, vars främsta syfte är att trygga de
framtida pensionsutbetalningarna. Kapitalet, som för närvarande förvaltas av
externa kapitalförvaltare, uppgår till cirka 1 000 mkr. Nuvarande förvaltare
är Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och Handelsbanken Kapitalförvaltning,
vilkas uppdrag går ut 31 maj 2005.
Anbudsförfrågan för extern kapitalförvaltning på cirka 1 000 mkr gick ut den
22 februari 2005. Elva anbud hade inkommit vid anbudstidens utgång.
I utvärderingsarbetet har landstinget biträtts av Wassum Investment Consulting AB, som är ett konsultföretag som specialiserat sig på utvärdering av
kapitalförvaltningsuppdrag.
Placeringsinriktning

Följande placeringsinriktning ska gälla:
Tillgångssammansättning
Tillgångsslag
Normalläge Max/min begränsningar
Aktier
25 %
Max 40 %
Svenska Räntebärande värdepapper*
75 %
Min 60 %
Duration**
3 år
Max 5 år
* Med de restriktioner som anges i ”Placering av likvida medel”
** Duration = en obligations genomsnittliga återstående löptid
Aktier

Placering får ske i svenska börsnoterade aktier. Aktieplaceringar får ske i bolag noterade på Stockholms fondbörs A och O-listor. Placeringar på O-listan
får dock vara högst 20 procent av totala aktieportföljen. Särskilda etiska hänsyn gäller enligt finanspolicyn (placering av likvida medel).
Jämförelseindex

Uppföljningen av förvaltningen kommer att ske månadsvis mot följande jämförelseindex:
Tillgångsslag
Svenska aktier
Svenska Räntebärande värdepapper

Index
SIX PRX
OMRX Bond
Rebalansering

Rebalansering, dvs om värdet av något av tillgångsslagen (aktier eller räntor)
överstiger de gränsvärden som angetts i finanspolicyn kommer omföring av
medel att ske efter beslut av landstinget.
Optioner, terminer och andra derivatinstrument

Derivatinstrument får inte användas i spekulativt syfte.
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Förslag till beslut
1 Carlson Investment Management antas som förvaltare av svenska räntebärande värdepapper (aktiv förvaltning) till ett belopp av cirka 375 mkr.
2 Handelsbanken Kapitalförvaltning antas som förvaltare av svenska räntebärande värdepapper (passiv förvaltning) till ett belopp av cirka 375 mkr.
3 Robur Kapitalförvaltning AB antas som förvaltare av svenska aktier till
ett belopp av cirka 250 mkr.
4 Beskriven placeringsinriktning antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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Bilaga
1

Delegationsbeslut
1 Ordföranden har:


Gett divisionschef Göran Wallo fullmakt att företräda landstinget vid
bolagsstämma i Matlaget i Gällivare AB den 9 mars 2005 (dnr 58805).



Gett seniorkonsult Thommy Sundell fullmakt att företräda landstinget
vid bolagsstämma i Infomedica AB den 21 april 2005 (dnr 30-05).



Beviljat bidrag med 20 tkr till nationell manifestation för kvinnofrid
den 8–9 april 2005 i Piteå (dnr 562-05).

2 Landstingsdirektören har anställt Britta Wallgren som chef för division
Medicinska specialiteter och Ylva Sundkvist som chef för division Diagnostik.
3 Stabssamordnaren har beslutat om fördelning 1/05 av landstingets forsknings- och utvecklingsanslag (dnr 28-05).
4 Delegationsbeslut inom kulturområdet, samt redovisning av genomförda
kulturprojekt, enligt särskild förteckning (dnr 57-05).

2

Övrigt
1 Skrivelse till näringsdepartementet från landshövdingar, ordförande i
landstingsstyrelser, kommunförbund och länstrafikbolag i de fem norrlandslänen samt intresseföreningen Norrtåg om att Norrland ska få bli ett
utvecklingsområde för gränslöst resande och upphandlad tågtrafik
(dnr 650-05).
2 Protokoll från patientnämndens sammanträde den 16 februari 2005.
3 Protokoll från länspensionärsrådets sammanträde den 14 mars 2005.

31

