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§ 171

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

§ 172

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs.

§ 173

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 174

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 175

Rapporter från styrelseledamöter
Dnr 37-05

1 Folke Spegel (s) och Maria Salmgren (m) rapporterar muntligt och skriftligt från CPMR:s generalförsamling den 2–4 november 2005 i Funchal,
Madeira.
2 Skriftlig rapport från AER:s Generalförsamling den 24–25 november 2005
i Strasbourg.
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§ 176

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-05

Muntlig information
Muntlig information lämnas om:
 Förbättrad vårdkedja för bröstcanceropererade (överläkare Pia Näsvall
och vårdchef Birgitta Ahlman).
 Verksamheten inom Lokalservice (divisionschef Göran Wallo och länschef
Teija Joona).
 Landstingets pensionsskuld (ekonomichef Stefan Svärdsudd).

Tillgänglighet
Den utökade nationella vårdgarantin trädde i kraft den 1 november 2005. Redan från början klarar landstinget att uppfylla garantin inom i stort sett alla
områden. Det gäller de delar av garantin som omfattar primärvården men
även bl a det internmedicinska området samt områdena ögonsjukvård, kvinnosjukvård och hörselvård. Detta har möjliggjorts genom ett omfattande förberedelsearbete inom alla verksamheter under år 2005. Förberedelserna har omfattat bl a aktiv genomgång och revision av kö- och väntelistor, systematiska
förbättringsarbeten för ökad tillgänglighet, genomgång av medicinska indikationer för beslut om besök och behandling m fl åtgärder.
Inom området ortopedi uppnås ännu inte vare sig besöks- eller behandlingsgarantin. Däremot kan vissa förbättringar av tillgängligheten redan noteras.
Cirka 180 patienter inom det ortopediska området har uttryckt önskemål om
att få genomföra mottagningsbesök eller operation utanför länet. Division
Opererande specialiteter har nu träffat överenskommelse med sjukhuset i
Örnsköldsvik om att de kommer att ta emot ortopediska patienter för specialistbedömning och operation. Rutiner för detta är under framtagande.
Inom området öronsjukvård är det fortfarande mer än 90 dagars väntetid för
ett specialistbesök. Ett tillfälligt projekt för att hantera denna situation inleds
under december samtidigt som upphandling av en utökad mottagningskapacitet pågår.
Jag kommer att till styrelsens första sammanträde 2006 lämna en mer utförlig
rapport kring tillgänglighetsfrågan.
Inom tillgänglighetsområdet vill jag även nämna att rapporteringen till den
nationella väntetidsdatabasen under första halvåret 2006 kommer att genomgå
stora förändringar. En översyn av vad som ska rapporteras och med vilken
frekvens har nyligen slutförts. Nu pågår förändringar av databasen så att den
anpassas till de uppgifter som ska rapporteras i framtiden. Den nya databasen
kommer att tas i bruk successivt under första halvåret 2006.
Jag vill också framhålla att landstingets arbete med att förbättra tillgängligheten uppmärksammas allt mer även på den nationella arenan. På senare tid
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har kvinnosjukvården i länet uppmärksammats i en stor artikel i Dagens Medicin som beskriver det framgångsrika arbete som genomförts för att förbättra
tillgängligheten. Sveriges Kommuners och Landstings pris för förbättringar
inom bröstcancervården är ytterligare et exempel på den uppmärksamhet som
vi fått del av. Ytterligare ett exempel är den redovisning av ögonsjukvårdens
förbättringsarbete som redovisades och uppmärksammades på den nyligen
genomförda Kvalitetsmässan i Göteborg.

Samverkan mellan landstinget och kommunerna
Samverkan mellan landstinget och kommunerna fortsätter att utvecklas på ett
positivt sätt.
Under hösten har ett antal möten genomförts för att avstämma den konkreta
samverkan som sker i verksamheterna. Det gäller möten på såväl politisk nivå
som på tjänstemannanivå.
Ett möte genomfördes med ordförande i socialnämnderna i slutet av oktober.
Vid det mötet berördes bl a frågor avseende utvecklingen inom hälso- och
sjukvården i länet liksom frågor om vårdgarantin som då skulle träda i kraft i
en nära framtid.
Utöver mötet med samtliga ordförande i socialnämnderna har också möten
genomförts i länets olika delar med berörda kommuners socialnämndsordförande som deltagare. Vid dessa möten har konkreta samverkansfrågor med
berörda kommuner diskuterats.
I oktober genomfördes också möte mellan socialcheferna och divisionscheferna inom hälso- och sjukvården. Vid det mötet skedde bl a avstämning av de
samverkansområden som är i fokus mellan huvudmännen: Hemmet som vårdarena; Barn och ungdomars hälsa; Psykiatri samt Kompetensutvecklingsinsatser för gemensamma förbättringsarbeten. Man har även beslutat att påbörja ett gemensamt genombrottsarbete med fokus på äldre multisjuka individer. Samverkan följs därutöver löpande upp i en länsstyrgrupp som består att
fyra företrädare för kommunerna respektive landstinget. Till sitt stöd har
denna styrgrupp en administrativ resurs på heltid.
Den 9 december genomfördes ett möte mellan landstingsråd, gruppledare och
kommunalråd samt ledamöter i kommunstyrelsernas arbetsutskott. Vid det
mötet redovisades och diskuterades en rad områden, bl a pågående gemensamma arbeten för att förbättra omhändertagande av patienter med psykiska
problem, ett pilotprojekt avseende mobilisering mot narkotika, framtagandet
av en folkhälsostrategi för länet och landstingets arbete för ökad tillgänglighet. Dessutom redovisades en rad gemensamma förbättringsarbeten inom bl a
områdena strokevård, palliativ vård och reumatologi.
Alla dessa möten bedömer jag som mycket betydelsefulla för att öka den gemensamma förståelsen för vikten av att landstinget och kommunerna genuint
samverkar på alla nivåer för att erbjuda länets invånare så god hälso- och
sjukvård och omsorg som möjligt. Ju bättre kunskap vi har om varandras
verksamheter och förutsättningar desto enklare är det att åstadkomma en fungerande samverkan. En avgörande framgångsfaktor är fokuseringen på patientens/vårdtagarens behov.
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Pandemiplanering
Landstinget, under smittskyddsläkarens ledning, reviderar årligen länets epidemiplan. I den epidemiplan, som reviderades under våren 2005, är avsnittet
om planering inför en influensapandemi uppdaterat. Ytterligare arbete med
planering inför en influensapandemi beräknas fortgå fram till våren 2006.
Som ett led i detta arbete har landstingsdirektören under hösten beslutat att
landstinget ska följa Socialstyrelsens rekommendation om att upprätta ett
”omsättningslager” av antivirala läkemedel. Lagret, som motsvarar cirka fem
års normal användning av antivirala läkemedel, består av 4 200 st 75 mg
kapslar Oseltamivir och administreras i samarbete mellan Apoteket AB och
Infektionssektionen vid Sunderby sjukhus.

Utvecklingsarbete Kiruna sjukhus
Landstingsfullmäktige beslutade den 30 augusti 2005 om vissa utvecklingsinsatser för den framtida hälso- och sjukvården i Kiruna. I underlaget för beslutet redovisade landstingsstyrelsen även att ett arbete bör inledas i syfte att
stödja den utveckling som fullmäktigebeslutet innebär samt för att utarbeta
förslag till profilering av sjukvården i Kiruna. För detta ändamål avsattes 750
000 kr.
Som jag tidigare rapporterat har en styrgrupp bildats för arbetet. Den leds av
divisionschef Ylva Sundqvist. Det lokala arbetet har nyligen kommit igång.
En lokal arbetsgrupp har bildats med bred representation av olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården i Kiruna. I en nära framtid kommer gruppen
att har ett möte med ett antal av länscheferna inom hälso- och sjukvården som
ett inspel i det fortsatta lokala arbetet.

IVAK Kalix
Ombyggnationer inför start av IVAK i Kalix är i slutfasen. Driftsstart är beräknad till januari 2006. Bemanning och rekrytering av enhetschef pågår för
närvarande.

Norrlandstingens Regionförbund
Vid regionförbundets möte den 6–7 december beslutades bl a om
 Regionsjukvårdsavtal med Norrlands universitetssjukhus.
 Avtal om högspecialiserad vård vid bl a Akademiska sjukhuset i Uppsala,
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Karolinska universitetssjukhuset samt universitetssjukhuset i Lund.
I anslutning till mötet genomfördes även ett möte med Läkemedelsindustriföreningen (LIF) där docent Mats Eliasson, verksam vid Sunderby sjukhus, redovisade forskning och resultat i norra sjukvårdsregionen med betoning på
Norrbotten.
Mötet med LIF resulterade även i överenskommelse om att ett arbete ska genomföras i början av 2006 avseende kontaktytorna med läkemedelsföretagen.
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Patientnämnden 25 år
Onsdag den 16 november firade Patientnämnden att den funnits i 25 år för
medborgarna i Norrbotten. Under åren har nämnden erbjudit patienter, anhöriga och personal stöd och hjälp i frågor och problem som uppkommit inom
hälso- och sjukvården i landstinget och kommunerna samt i Folktandvården.
Under de 25 åren har patientnämnden arbetat för att utveckla ett nära samarbete med norrbottningarna och hela tiden med förbättringsinsatser i fokus. Vid
högtiden medverkade Åke Persson som var patientnämndens första tjänsteman. Persson gav en historisk återblick om hur han redan 1980 verkade för
att bland annat informera och svara på frågor, förmedla kontakter, utreda och
föreslå lösningar på ärenden.
Dagen inleddes med att nämndens ordförande Margareta Pohjanens hälsade
välkommen till en välbesökt presskonferens. Jag uppvaktade nämnden på
landstingets vägnar och betonade att patientnämnden utgör en viktig del i det
förbättrings- och patientsäkerhetsarbete som genomsyrar hälso- och sjukvården i landstinget. Därefter vidtog jubileumsårets sista sammanträde för nämndens sju ledamöter.
Nämnden verkar för att utveckla kvaliteten i vården och för goda kontakter
mellan patienter och personal. Det är viktigt för nämndens två utredare att
vara tillgängliga för alla grupper i samhället och att ordna stödpersoner till
patienter som vårdas inom tvångspsykiatrin. Lagom till nämndens jubileum
har informationsmaterial om verksamheten tagits fram på nord- och lulesamiska samt på meänkieli. För övriga grupper av utländsk härkomst finns alltid möjlighet att kommunicera med stöd av tolk.
Arbetet går vidare för nämndens politiker och tjänstemän med stöd av honnörsorden förtroende, förbättring och patientsäkerhet.

Överenskommelse med försäkringskassan
De senaste årens ökande sjukskrivningar medför mänskligt lidande och är ett
hot mot samhällsekonomin. Kostnaderna minskar reformutrymmet och på sikt
riskeras finansieringen av vårt välfärdssystem.
Regeringen har formulerat ett mål om att halvera sjukfrånvaron fram till år
2008. På regional nivå kräver detta samordnade insatser mellan bland andra
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.
En överenskommelse om samverkan är träffad mellan Försäkringskassan i
Norrbotten och landstinget. Syftet med samverkan är att bidra till en minskning av ohälsan i länet. Minskar ohälsan så bör sjukvårdskonsumtionen
minska, vilket leder till färre läkarbesök, vilket i sin tur frigör resurser inom
vården.
Ett exempel på samverkan som redan startat är utbildning av läkare i försäkringsmedicin. Andra exempel på tänkbart utvecklingsarbete inom ramen för
denna samverkan är:
 Sjukskrivningskommittéer.
 Motion på recept.
 Uppföljningsverktyg, t ex statistik.
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 Enkät till patienten att besvara inför första mötet med läkaren.
Med överenskommelsen som stöd har konkret arbete för att förverkliga denna
påbörjats inom division Primärvård.

Stödet i Sverige efter flodvågskatastrofen
Regeringen gav i våras Socialstyrelsen i uppdrag att bl a följa upp tillgång
och efterfrågan på stödinsatser från socialtjänst och psykiatri.
Av Socialstyrelsens redovisning till regeringen framgår att svaren från landstingen visar att de psykiatriska verksamheterna i stort klarat att möta den efterfrågan på vård som uppkommit till följd av flodvågskatastrofen. Samtliga
landsting har haft patienter som sökt vård inom vuxenpsykiatrin och 19 av 21
landsting inom barn- och ungdomspsykiatrin. Alla landsting menar att såväl
barn- och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin har haft möjlighet att erbjuda vård inom rimlig tid till de patienter som sökt med anledning av flodvågskatastrofen. Vidare anser landstingen att insatserna har genomförts utan
några större konsekvenser för andra patientgrupper inom psykiatrin eller den
egna personalen med undantag för det akuta skedet i början av året.
Kommunerna bedömer att de i samverkan med andra lokala krisaktörer hittills
har klarat av att ge det stöd som efterfrågats inom socialtjänstens ansvarsområden.

Chefsförordnanden
Jag har under innevarande år förhandlat om och förlängt förordnanden för ett
antal av divisionscheferna och funktionschefer i min stab. Vilka personer som
det gäller framgår av redovisade delegationsbeslut till dagens styrelsesammanträde.

Ledamot i delegationen för
arbetslivsinriktad rehabilitering (DAR)
Länsarbetsnämnden begär att landstinget utser en ledamot i delegationen för
år 2006.
Landstingets representant har hittills varit personalspecialist Jan Lundberg.
Jag har beslutat om förlängt förordnande för år 2006.

Möte med storföretagen
Regelbundna möten genomförs med de större företagen i länet. Vid möten tas
övergripande frågor rörande landstingets verksamhet upp till redovisning och
diskussion.
Det senaste mötet ägde rum den 24 november och vid det mötet deltog företrädare för SCA i Piteå, SSAB samt Vattenfall. Frågor som berördes var bl a
vårdgarantin och landstingets arbete med att förbättra tillgängligheten.
Mötena med storföretagen kommer, enligt framförda önskemål, att fortsätta
under år 2006.
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Winternet
Winternet är en centrumbildning knuten till Luleå tekniska universitet (LTU)
med verksamheten förlagd till Boden. Winternet är ett avancerat test,- rådgivnings-, forsknings- och utvecklingscentrum för både sommar- och vinteridrotter. Hela verksamheten är forskningsinriktad och sker på vetenskaplig grund
med fokus på fysiologiska och fysikaliska tester i såväl inomhus- som utomhusmiljö.
Förutsättningarna för Winternet förändras bl a med anledning av att Institutionen för hälsovetenskap flyttar från Boden till Luleå från och med 2007. En
muntlig principöverenskommelse om förutsättningarna för Winternet under de
kommande åren har träffats mellan Bodens och Luleå kommuner samt landstinget. Ärendet kommer att beredas ytterligare och föreläggas styrelsen för
ställningstagande i februari 2006.

Radiosändningar på finska och meänkieli
Under oktober startades sändningar på finska och meänkieli vid Sunderby
sjukhus. Därmed blev sjukhuset först i landet med att erbjuda denna service
till sina patienter och andra som besöker sjukhuset. Detta har blivit möjligt
genom modern digital radioteknik, DAB. I sjukhusets utbud av nio radiokanaler finns nu också SR Sisuradio, som sänder 16 timmar sverigefinska och tornedalska program sju dagar i veckan. Radiomottagare finns i alla patientrum,
korridorer och samlingsrum.
Norrbotten är det län i landet som har störst andel människor som talar och
förstår finska eller tornedalsfinska/meänkieli. Nästan en tredjedel (27,7 procent) av länets befolkning kan de båda språken, enligt en färsk undersökning.

Folkhälsopolitisk strategi
Landstingsstyrelsen har fullmäktiges uppdrag att undersöka behovet av ett
gemensamt folkhälsoprogram för länet. I det syftet har en politisk styrgrupp,
med förtroendevalda från landstinget (två representanter) och Kommunförbundet Norrbotten (tre representanter) bildats. Den 2 december 2005 samlade
styrgruppen förtroendevalda från hela länet till en dialog om vad länet tillsammans kan fokusera kring för folkhälsan i Norrbotten. Utgångspunkten var
att identifiera gemensamma målområden som kan skapa förutsättningar för
utveckling, samordning och effektivisering av folkhälsoarbetet i länet.

Vägmärken
Vägmärken är namnet på Dag Hammarskjölds efterlämnade andliga dagbok
och i år hålls över hela världen minnesaktiviteter med anledning av hundraårsminnet av hans födelse. Norrbottensmusiken har producerat ett verk med
tonsättning av Örjan Fahlström till dikterna i boken. Verket hade världspremiär i Luleå domkyrka 18 oktober och har sedan turnerat i Arvidsjaur, Boden, Haparanda, Jönköping, Stockholm, Zagreb (Kroatien) och Belgrad (Serbien och Montenegro).
Norrbotten Big Band med Tim Hagans som solist, Barents Vokalensemble
under ledning av Erik Westberg, Hans-Ola Ericsson på orgel och Annika
Skoglund som vokalist har på ett fantastiskt sätt framfört den nyskrivna och
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spännande musiken, där kompositören tagit fasta på polariteten mellan Dag
Hammarskjölds inre värld och hans politiska gärning. Sammanlagt hade man
en publik av 1 030 personer i länet, 1 080 i Jönköping och 1160 i Storkyrkan,
Stockholm. I Stockholms Storkyrka inledde utrikesminister Laila
Freiwalds konserten på FN-dagen 24 oktober.
På turnén i Mellaneuropa var det färre i publiken, men även där fick man god
medial uppmärksamhet. Projektet har många dimensioner, bland annat ingick
Europaturnén som en del av ett pågående freds- och kommunikationsprojekt
inom SIDA.
Verket har fått mycket goda recensioner och uppmärksammats i hela musikSverige. Totalt har mer än 25 tidningar skrivit om Vägmärken och både radio
och TV har rapporterat om konserterna. Dagen före nyårsafton kommer verket att sändas i Sveriges Radio P2 i 26 europeiska länder samt Canada.
Projektet är ett samarbete mellan Norrbottensmusiken/division Kultur och
utbildning, Sveriges Radio P2, Musikhögskolan i Piteå, Utrikesdepartementet,
Rikskonserter, SIDA och Svenska FN-förbundet. Totalt har projektet omsatt
1,6 mkr, varav 78 000 kr belastar länsmusikens budget. Ansvarig för projektet vid musiken har varit Mirka Sivek, som gjort en stor arbetsinsats med
både genomförande och finansiering.

Vänregion Norrbotten – Troms Fylke
För att utveckla landstingets internationella samarbete har beslut fattats att
inleda ett vänregionsamarbete mellan Norrbottens läns landsting och Troms
Fylkeskommune.
Vänregionsamarbetet sker som en del i det regionala utvecklingsarbetet och
utifrån relationen mellan landstinget och Troms Fylke är målet att utveckla en
plattform för målinriktade samarbetsprojekt kring en rad samarbetsområden.
Inom många områden finns redan etablerade kontakter, men genom vänregionsamarbetet kan ett fördjupat samarbete utvecklas. Syftet är att med utgångspunkt i samarbetsprojekten inom respektive område skapa både sektorsvisa och tvärsektoriella samarbeten för utveckling, samverkan, erfarenhetsutbyte och förståelse.
För arbetet med vänregionsamarbetet har både Norrbotten och Tromsö utpekat ett par samarbetsområden som särskilt lämpliga. Norrbotten har identifierat följande samarbetsområden: Infrastruktur och kommunikationer, Kultur/kulturarv och utbildning, Filmproduktion, E-hälsa, Ungdomar och entreprenörskap samt Turism och handel
Tromsö har identifierat följande samarbetsområden som särskilt lämpliga för
vänregionarbetet: Flyg, Kultur/kulturarv och utbildning, Filmproduktion, Utbildning, Ungdomar och entreprenörskap, Turism och handel samt Regional
utveckling.
Ett stadfästande av vänregionsamarbetet kommer att ske den 9–11 januari
2006, i och med en resa där landstinget besöker Tromsö för att underteckna
vänregionavtalet.
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Regionernas tillstånd 2005
Årets konferens och releaseparty för Institutets för tillväxtpolitiska studier
(ITPS) rapport Regionernas tillstånd 2005 gick av stapeln i Åre i slutet av
november. Göran Hallin, planeringschef på ITPS och konferensens moderator
hoppades att rapporten ska bli en ”uppslagsbok för alla som jobbar med regional utveckling i Sverige”.
Programmet för de två dagarna var fullmatat och gick från att beskriva och
analysera läget till en diskussion om den regionala utvecklingspolitiken och
dess framtid. Att något måste göras var de flesta eniga om, men när det kommer till vad går meningarna isär.
Tidigare undersökningar har visat att det är storstadsregionerna som driver
tillväxten och den trenden håller i sig. De tre storstadsregionerna svarar för
mer än hälften av landets samlade produktion. Stockholm har sen 2002 hackat
som tillväxtmotor, vilket är allvarligt just med tanke på storstadsregionernas
betydelse.
Samtidigt som klyftan mellan storstadsregionerna och de allra minsta regionerna ökar finns glädjande inslag i småregioner som bryter mönstret. Flera av
de mindre regionerna växer. Det är däremot svårare att säga något entydigt
om vilka framgångsrecepten är, mer än att dessa verkar variera från region till
region.
Ett annat, mer uppseendeväckande, resultat är bristen på samband mellan nya
företag och tillväxt. Det är istället tillväxt inom befintliga företag som avgör
den totala utvecklingen av sysselsättningen och därmed också en stor del av
tillväxten. Men på lång sikt kan naturligtvis ändå ett samband finnas.
Presentationen avslutades med slutsatsen att den utveckling vi ser pekar mot
två politiska utmaningar – den första är att trygga välfärden i de regioner som
förefaller slutat växa och alltmer släpar efter. Peter Vikström, avdelningschef
på ITPS och ansvarig för rapporten, konstaterar att de individuella trygghetssystemen och den mellanregionala utjämningen via skatteutjämningspolitiken
har en stor betydelse för denna utveckling. Den andra utmaningen består i att
fokusera tillväxtarbetet i regionerna genom att satsa på väl fungerande arbetsmarknader och en hög sysselsättningsnivå samt stimulering av innovationer, strukturomvandling och förnyelse.
Rapporten finns i Regionala enhetens bibliotek under rubriken Regional utveckling.

Morgonrock
Energi och Framtiden

Professor Rikard Gebart, ETC Piteå, föreläste om energi och framtiden under
en morgonrock den 28 oktober. Energitekniskt centrum (ETC) är ett kompetens- och resurscentrum för forskning och utveckling av förnyelsebar energiteknik, med fokus på förbrännings- och förgasningsprocesser.
Vid förgasning av svartlut bildas, förutom ånga, även värdefull så kallad syntetgas. En övergång till svartlutsförgasning på massabruken ses som en nyckelteknologi för grön elproduktion, grön drivmedelsproduktion samt grön kemikalieproduktion. Tekniken innebär dessutom att pappersbruken slipper elda
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för kråkorna (genom att det går ut mindre vattenånga genom skorstenen) samtidigt som massaproduktionen ökar.
Den nya tekniken för förgasning av svartlut gör det möjligt att generera ungefär dubbelt så mycket elenergi som vid traditionell förbränning i sodapanna
Vägen till förtidspension

Sofia Reinholdt, doktorand från LTU, presenterade resultaten från sitt forskningsarbete om förtidspensioner och vad som döljer sig bakom de tio procent
av arbetskraften som lämnat arbetsmarknaden i förtid på grund av nedsatt
arbetsförmåga. Vad har dessa människor gemensamt i sin arbets-, social- och
hälsohistorik?
Stress utanför arbetet är lika allvarligt som stress på jobbet, när det gäller
risken att bli förtidspensionerad. För hälften av de intervjuade finns livskriser
med i någon form. Könsmässig minoritet på arbetsplatsen är också en riskfaktor. De blir då en symbol för könet och haft svårt att smälta in i gruppen.
Sofia planerar att fortsätta sin studie nästa år och har för detta bland annat
sökt finansiering hos landstinget. Då kommer hon att titta på ett större material och även jämföra förtidspensioneringen i olika regioner. Detta för att kunna
hitta de typiska karriärvägarna som leder till förtidspension för att kunna sätta
in stödinsatser tidigt.

AER:s energiarbetsgrupp
Landstinget har genom sitt engagemang i AER (Assembley of European Regions) ett aktivt deltagande i den energiarbetsgrupp som bildades under energikonferensen i Porjus den 1–2 juli 2005. Vid ett möte i Exeter UK konstitutionerades en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett underlag inför EUkommissionens ställningstagande vad avser förnyelsebara energikällor.
Landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren är vice president i arbetsgruppen
med tjänstemannastöd från Lars Sandström.
Sekretariatet för AER kommer under hösten att arbeta fram de underlag som
sedermera kommer att utgöra grunden för det fortsatta arbetet. Här har landstinget lämnat förslag på de övergripande punkter som bör ingå i det fortsatta
arbetet med framtagande av ett energiprogram. Vid mötet i Exeter deltog
förutom ovan nämnda personer också Kenneth Backgård samt Kurt-Åke
Hammarstedt.

AER:s jämställdhetsgrupp
AER kommer att hålla ett symposium i Kiruna den 10 mars 2006 med fokus
på jämställdhet. Detta efter en inbjudan vid AER:s symposium tidigare i år,
också med fokus på jämställdhet, då företrädare för landstinget bjöd in till
regionen. Mötet kommer att innehålla inspel från europeisk, nationell och regional nivå och resultera i en "Kiruna declaration" om jämställdhet.

AER:s byrå
Två politiker från Norrbotten, Monica Carlsson (v) och Maria Salmgren (m),
valdes in i AER:s byrå vid generalförsamlingen i Strasbourg den 24–25 november. Byrån är ansvarig för AER:s löpande verksamhet samt samordning
av AER:s kommittéer.
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Motion under beredning
Följande motion är under beredning:
Motion (motionär)
Motion 1/05 om utbildning av landstingets chefer och
politiker (Lennart Lindström, c)

Handläggning
Styrelsen 2006-03-02
Fullmäktige 2006-03-29

Remissyttrande
Följande handläggning planeras för inkommen remiss:
Yttrandet avser (yttrande till)
Senast
Folkhälsopolitisk rapport 2005 (Socialdepar- 2006-02-15
tementet)

Handläggning
Styrelsen 2006-02-02

Departementspromemorian (Ds 2005:40)
2006-03-03
Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler (Socialdepartementet)

Styrelsen 2006-02-02

Bilaga
Månadsrapport per november för landstinget totalt och per division.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 177

Revisionsrapport om
räkenskapsmaterial – vissa
kostnadsslag
Dnr 1724-05

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av landstingets revisorer granskat den interna kontrollen avseende landstingets räkenskapsmaterial, avgränsat till vissa kostnadsslag. De kostnadsslag som granskats har samtliga bäring på redovisade
rese- och utbildningskostnader under perioden januari–april 2005.
Granskningen – som avgränsats till divisionerna Service och Opererande specialiteter, landstingsdirektörens stab samt landstingsstyrelsen och de politiska
beredningarna – syftar till att belysa huruvida räkenskapsmaterialet uppfyller
kraven enligt lagstiftning och normerande organ men också landstingets interna regelverk.
Revisorerna konstaterar att landstingets kontroll i sammanhanget är god, men
kan i vissa delar vidareutvecklas. För att säkra att landstinget lever upp till
redovisningslagens och skattelagstiftningens krav bör:
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 Hantering och förvaring av kvitton/underlag hänförliga till kostnadsanspråk i samband med inrikes resa centraliseras till Administrativ service.
 Enhetliga anvisningar och rutiner för hantering/förvaring av utbildningsprogram utvecklas.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Administrativ service kommer inom kort att begära in alla gamla kvitton/underlag till reseräkningarna. Rutinen framöver är att om ersättning för
utlägg begärs, ska en utskriven kopia av reseräkningen tillsammans med kvitton skickas till Administrativ service för förvaring tillsammans med lönelistan.
Anvisningar och rutiner för hantering av utbildningar och utbildningsprogram
kommer att utarbetas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 178

Delegering av beslutanderätt
från landstingsstyrelsen år 2006
Dnr 2028-05

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
I ärenden av följande slag får dock inte beslutanderätten delegeras:
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är strategiska
eller annars av större vikt.
 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till styrelsen, som
bestämmer i vilken ordning detta ska ske.
Styrelsen får också uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta på
styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande
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inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
Om styrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att fatta beslut, får styrelsen
överlåta åt direktören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom landstinget att besluta istället. Sådana beslut ska anmälas till direktören, som i sin
tur anmäler dem till styrelsen.
Utifrån kommunallagens bestämmelser har förslag till delegeringsregler för år
2006 utarbetats.

Förslag till beslut
Förslaget fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 179

Rätt att under år 2006
underteckna vissa handlingar
Dnr 2029-05

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har att fastställa vem eller vilka som ska ha teckningsrätt
för landstinget under år 2006.

Förslag till beslut
1 Ordföranden Kent Ögren och landstingsdirektör Elisabeth Holmgren var
för sig, eller den de i sitt ställe för särskilda fall utser, ges fullmakt att för
landstinget under år 2006 underteckna avtal, kontrakt, låne-, köpe-, borgens- och andra jämförbara handlingar.
2 Som villkor för fullmakten gäller att beslut i den sak respektive handling
avser ska ha fattats av behörig instans inom landstinget.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 180

Den framtida hälsooch sjukvården i Kiruna
Dnr 1404-05

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 30 augusti 2005 bl a att bifalla landstingsstyrelsens förslag om att det vid Kiruna sjukhus ska införas en integrerad
verksamhet avseende ambulansverksamhet, akutmottagning och intensivvård,
s k IVAK. Samtidigt beslutade landstingsfullmäktige att förutsättningarna för
att också integrera operationsverksamheten vid sjukhuset med IVAK ska utredas och ett underlag för principbeslut ska vara klart till landstingsstyrelsens
sammanträde den 20 december 2005.
Mot denna bakgrund har arbetet med planering för IVAK-verksamheten inletts inom en arbetsgrupp på Kiruna sjukhus. Gruppen har även fått uppdraget att utreda förutsättningarna för att integrera operationsverksamheten med
IVAK. Arbetsgruppen har rapporterat till en styrgrupp under ledning av
landstingsdirektören.
Gruppens arbete har i inledningsskedet koncentrerats på att klarlägga de verksamhetsmässiga och lokalmässiga förutsättningarna för den beslutade IVAKverksamheten. Det arbetet har nu kommit så långt att det är säkerställt hur
lokalerna ska disponeras för att bedriva IVAK-verksamheten. Det innebär att
arbetet med IVAK-planeringen övergår i en detaljplaneringsfas med framtagande av slutgiltigt rumsfunktionsprogram, sambandsskisser och förslagsskisser. Samtidigt ska även analyser färdigställas av hur verksamheten ska bedrivas under pågående om- och tillbyggnationer.
Tyngdpunkten i arbetet under hösten har legat på att finna bra lösningar för
IVAK-verksamheten. När det gäller integration av operationsverksamheten
har arbetet kommit förhållandevis långt, men det behövs ytterligare någon tid
för att säkerställa hur integrationen kan ske. Styrgruppen bedömer att ett underlag kan presenteras till styrelsens sammanträde den 2 februari 2006.

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 181

Investeringar 2005
Dnr 2030-05

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har i Landstingsplan 2005 (fastställd i juni 2004) angett 2005 års totala investeringsram för inventarier och fastigheter till
150 mkr, exklusive investeringar för externa hyresgäster, samt bemyndigat
landstingsstyrelsen att besluta om investeringar upp till denna nivå. Den
1 december 2005 beslutade fullmäktige att tillfälligt för år 2005 utöka ramen
till 165 mkr.
Styrelsen har tidigare beslutat om investeringar för 154 595 tkr.
Till sammanträdet 20 december har division Service lämnat in önskemål om
följande fastighetsinvesteringar (tkr):
1 Ombyggnad av reception vid Gällivare sjukhus; total kostnad 600 tkr,
varav 400 tkr är investering och 200 tkr omkostnader.
2 Ombyggnad till mottagningskök vid Överkalix vårdcentral; total investeringskostnad 550 tkr.
De enskilda objekten finns specificerade i bilagor.

Förslag till beslut
Objekten får igångsättas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 182

Reviderade riktlinjer för jämställdhet
Dnr 2031-05

Ärendebeskrivning
Landstingets nuvarande riktlinjer för jämställdhet har nu funnits i två år. Det
är nödvändigt att med jämna mellanrum revidera riktlinjerna, så att de fungerar som ett stöd och ett aktuellt verktyg i landstingets interna jämställdhetsarbete. Under våren 2005 har riktlinjerna reviderats partsgemensamt, d v s personalenheten i landstingsdirektörens stab har tillsammans med de fackliga
företrädarna reviderat befintliga riktlinjer. De nya riktlinjerna är alltså förankrade och godkända av de fackliga organisationerna i landstinget.
Inriktningen i de reviderade riktlinjerna är att inte göra några större och mera
övergripande förändringar, utan snarare att förtydliga och förenkla tidigare
skrivningar samt att komplettera där så funnits nödvändigt.
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Förslag till beslut
De reviderade riktlinjerna för jämställdhet fastställs och gäller från den
1 januari 2006.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 183

Ansvarsfördelning för hjälpmedel
mellan landstinget och kommunerna i
Norrbotten
Dnr 2032-05

Ärendebeskrivning
I samband med Ädelreformen gjordes en ansvars- och arbetsfördelning för
hjälpmedel mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten. Gränsdragningarna har efterhand ifrågasatts inom ett antal områden.
I samband med de möten som år 2003 inleddes mellan divisionschefer inom
landstinget och kommunernas socialchefer aktualiserades frågorna igen. Det
ledde till att en arbetsgrupp bildades för att utreda ansvars- och arbetsfördelningen. Arbetsgruppen har lämnat följande förslag.
Förslag

Bostaden ska utgöra ansvarsgränsen för hjälpmedel. Det innebär att landstinget har det fulla ansvaret för förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende, medan kommunerna har motsvarande ansvar för personer i särskilda boenden. För den enskilde brukaren innebär det att endast en huvudman
förskriver och ansvarar för brukarens hjälpmedel. Det ligger också i linje med
hjälpmedelsutredningens (SOU 2004:83) förslag.
Med denna gränsdragning försvinner begreppet arbetstekniska hjälpmedel
genom att alla hjälpmedel betraktas som individuella. Om t ex en brukare är i
behov av en lyft till sin bostad betraktas lyften som ett hjälpmedel i den dagliga livsföringen även om det också används av personalen.
För hjälpmedel där specialistkompetens utöver arbetsterapeut och sjukgymnast krävs, svarar landstinget för förskrivning. Det gäller t ex hjälpmedel för
hörsel och syn.
Förslaget har bedömts vara kostnadsneutralt mellan landstinget och kommunerna. Även tidsåtgången bedöms vara neutral mellan huvudmännen.
Förslaget är, som nämnts ovan, avgränsat till bostaden, vilket innebär att
skola och arbetsplats lämnats utanför.
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Arbetsgruppen föreslår att det bildas ett gemensamt samverkansforum mellan
landstinget och kommunerna och att gemensamma riktlinjer utarbetas för
hjälpmedelsverksamheten.

Förslag till beslut
Förslaget antas att tillämpas fr o m 1 april 2006, under förutsättning att samtliga kommuner i länet ställer sig bakom förslaget.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 184

Riktlinjer för
hjälpmedelsverksamheten år 2006
Dnr 2033-05

Ärendebeskrivning
Förslag till ändringar för år 2006 av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten
har utarbetats.

Förslag till beslut
Ändringarna fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 185

Stöd till projekt för att
utveckla primärvården i Murmansk län
Dnr 2034-05

Ärendebeskrivning
Landstinget har sedan ett par år stöttat projekt för utveckling av primärvård/allmänmedicin i Murmansk län, finansierade av ÖEK (Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté). Tack vare dessa utvecklingsprojekt finns nu 24
vårdcentraler där och många familjeläkare utbildas genom projektet. Även
sjuksköterskornas roll i primärvården har stärkts via projekten, framför allt
med inriktning mot infektionssjukdomar.
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Nästa steg i utvecklingen av primärvården/allmänmedicinen i Murmansk län
är att låta doktors- och sjuksköterskeprojekten gå samman i ett projekt. Syftet
är att ge de båda professionerna kompetens i modern behandling och prevention av de sjukdomar som nu höjer sjukligheten i Murmansk län (bl a hypertoni, diabetes, astma och KOL). Vidare ska projektet utbilda deltagarna i engelska för att underlätta kommunikationen med utländska kollegor. Det är även
viktigt att deltagarna kan tillgodogöra sig information från engelskspråkiga
webbsidor samt läsa engelskspråkig medicinsk litteratur.
Projektet är treårigt (2006–2008) och finansieras av ÖEK vad avser projektledning, studiebesök, resor etc. Landstinget bidrar med sin deltagande personals arbetstid samt nätverksarbete mellan personal från landstinget och personal från Murmansk.
Värdet av landstingets insatser bedöms uppgå till 100 tkr.

Förslag till beslut
Projektansökan får inlämnas till ÖEK.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 186

Överenskommelse
om samverkansformer med den
medicintekniska branschen
Dnr 1708-05

Ärendebeskrivning
Styrelserna i Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet godkände
den 7 oktober 2005 en överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården.
Landstingsförbundets styrelse rekommenderar landsting och regioner att tilllämpa överenskommelsen.
Sveriges Kommuner och Landsting har ingått överenskommelsen med Sjukvårdens Leverantörsförening och Svensk Instrument & Diagnostikaförening.
Den föreslås gälla fr o m den 1 januari 2006 med sex månaders införandetid.
Målet med överenskommelsen är att få till stånd ett konsekvent och tillämpbart förhållningssätt för relationerna mellan företagen och hälso- och sjukvården. Samarbetet ska inte kunna uppfattas som förtroendeskadligt eller kunna
ifrågasättas från etisk eller juridisk utgångspunkt.
Överenskommelsen innehåller regler som ska främja att samarbetet bedrivs
med gott omdöme, bibehållen trovärdighet och enligt gällande lagar och kollektivavtal samt branschens affärskod. Vidare vill förbunden erhålla samma
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etiska plattform för samverkan med den medicintekniska branschen som sedan
den 1 januari 2005 finns med läkemedelsbranschen.

Förslag till beslut
Rekommendationen antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 187

Bidrag till projektet Flyktingcentrum
Dnr 1672-05

Ärendebeskrivning
Röda Korsets Bodenkrets ansöker om bidrag med 100 000 kr per år under tre
år (2006–2008) för projektet Flyktingcentrum. Projektets övergripande syfte
är att ge asylsökande i Bodens kommun stöd som de kan behöva för att förbättra sin livssituation och sitt välbefinnande. Vidare ska projektet ge de asylsökande råd och stöd i asylprocessen och möjliggöra för dem att återfå sin
psykiska och fysiska hälsa.

Yttrande och förslag till beslut
Eftersom projektet till betydande delar är av social karaktär ligger det utanför
landstingets ansvar att stödja det ekonomiskt. Mot den bakgrunden föreslås
att ansökan avslås.
-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande

Margareta Henricsson (ns), Doris Messner (ns) och Ann-Christin Åström
(ns):
 Ansökan bifalls.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beslutsförslaget och yrkandet och finner
att beslutsförslaget vinner majoritet.
-----------------------------------------------------

Beslut
Ansökan avslås.
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Reservation

Av Margareta Henricsson (ns), Doris Messner (ns) och Ann-Christin Åström
(ns) till förmån för yrkandet.
Anteckning

Kenneth Backgård (ns) deltar ej i behandlingen av ärendet.

§ 188

Projektet för energi
för ett hållbart samhälle
Dnr 2035-05

Ärendebeskrivning
Energi är en mycket viktig faktor för det norrbottniska näringslivet och för
utvecklingen av länet. En förutsättning för hållbar tillväxt är tillgång till en
prisvärd, miljöanpassad och kvalitetssäkrad energi. Tillgång till energi är
också en förutsättning för en bra livskvalitet för länets innevånare.
Energisektorn i Norrbotten är stark, inte minst tack vare den stora tillgången
på vattenkraft och skog samt den kompetens inom sektorn som byggts upp
inom länet
En hög andel energiberoende företag och verksamheter finns också i länet.
Enligt tidigare beräkningar som gjorts av SCB:s företagsstatistik sysselsätts
över 4 000 personer i länet med energirelaterade arbeten. Produktion, distribution, försäljning och användning av energi från länet är alltså en mycket
viktig faktor för sysselsättning. Ett exempel på den stora potential som finns
när det gäller nya arbetstillfällen är länets möjligheter att utnyttja bioenergi.
I många sammanhang beskrivs Norrbotten som en stark energiproducent i ett
internationellt perspektiv. Mera sällan beskrivs att energi måste komma fram
till användarna och till rimliga villkor; en distribution som inte ska vara sämre
än för andra delar av EU/Sverige.
I ett internationellt perspektiv ökar användningen av energi kraftigt samtidigt
som avregleringar av marknaden medför att handel med energi numera är en
global företeelse. Efterfrågan på energi ökar stadigt. Under de kommande tre
decennierna förväntas efterfrågan öka med 60 procent. Denna utveckling sker
samtidigt som 80 procent av världens energiresurser förbrukas av 20 procent
av befolkningen.
Den energipolitiska debatten handlar inte bara om miljö och teknik, utan lika
mycket om tillväxt och hur välfärden ska fördelas.
Norrbottens läns landsting är engagerat inom AER (Assembley of European
Regions). I organisationen ingår 230 regioner från hela Europa. Inom ramen
för detta engagemang arrangerade landstinget en internationell energikonferens i Porjus den 1–2 juli 2005. På konferensen samlades politiker, forskare
och tekniker från tolv länder för att utbyta erfarenheter om förnyelsebara
energikällor.
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Ett konkret resultat av konferensen blev bildandet av en energiarbetsgrupp
inom AER,”The Porjus energy group for a sustainable society”, PEGASUS,
där landstingsstyrelsens ordförande är vice president.
Utöver detta har landstingets medverkan efterfrågats i CPMR:s (Conference
of Peripheral Maritime Regions of Europé) energiarbete för att koordinera de
samlade insatserna vad avser energi.
I arbetet med att bygga en europeisk plattform för uthållig energi är det angeläget att alla aktörer av betydelse inom energiområdet i Norrbotten samverkar
för att ta tillvara länets strategiska intressen i energifrågan. I det förberedande
arbetet med projektet har bl a LTU, NENET, Vattenfall, Kommunförbundet
samt ETC deltagit. I det fortsatta arbetet bör förutom ovanstående aktörer
även länsstyrelsen och LRF involveras.
Den energipolitiska plattformen ska dels stimulera till debatt och starta samrådsprocesser på svensk och europeisk nivå som en del i framtagandet av ett
europeiskt strategidokument, dels skapa de grundförutsättningar som krävs
för en fortsatt tillväxt och välfärd för länets befolkning.
För att fullfölja de ambitioner som beskrivits ovan och för att engagera och
initiera till framåtsyftande energiprojekt tillsammans med andra intressenter
inom energiområdet, bör projektet omfatta tre år. Kostnaden beräknas uppgå
till 1,8 mkr per år för bl a projektledning samt projektadministration, informationsinsatser, utbildnings- och kompetenshöjande insatser samt understödjande av strategiskt viktiga underprojekt.
Regionala enheten i landstingsdirektörens stab svarar för projektledning.

Förslag till beslut
1 Landstinget ska genomföra ett projekt med ovan beskrivet innehåll.
2 För ändamålet avsätts 1,8 mkr per år för verksamhetsåren 2006–2008.
3 Medel för år 2006 anvisas ur 2005 års anslag för oförutsedda utgifter.
4 Medel för åren 2007 och 2008 inarbetas i respektive års budget.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 189

Sponsring av SMtävlingar på skidor 2006
Dnr 2036-05

Ärendebeskrivning
Under tiden 25 mars–2 april 2006 anordnas SM-tävlingar på skidor i Boden
och Luleå. Arrangörerna, Skid SM 2006 Boden-Luleå (Skidallianserna i Bo23
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den och Luleå), ansöker om sponsring av evenemanget från bland andra näringslivet, kommunerna och landstinget.
Ett sponsoråtagande av landstinget innebär att landstingets anställda kan besöka tävlingarna och att företrädare för landstinget har möjlighet att delta i
vissa seminarieverksamheter. Landstinget erbjuds dessutom att anordna egen
seminarieverksamhet med anknytning till friskvårdsområdet.

Förslag till beslut
1 Sponsorbidrag beviljas med 100 000 kr.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.
-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande

Maria Salmgren (m):
 Ansökan avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beslutsförslaget och yrkandet och finner
att beslutsförslaget vinner majoritet.
-----------------------------------------------------

Beslut
1 Sponsorbidrag beviljas med 100 000 kr.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.
Reservation

Av Maria Salmgren (m) till förmån för yrkandet.
Anteckning

Kenneth Backgård (ns) deltar ej i behandlingen av ärendet.
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§ 190

Yttrande över betänkandet
(SOU 2005:93) Stärkt konkurrenskraft
och sysselsättning i en ny geografi
Dnr 1821-05

Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet, som är ett delbetänkande av Organisationsutredningen för regional tillväxt.
Utredningens uppdrag är att lämna förslag till en organisation för genomförande av EU:s sammanhållningspolitik m m inför den kommande programperioden 2007–2013. Det nu aktuella delbetänkandet omfattar förslag till en
gemensam förvaltningsorganisation för sammanhållningspolitiken och den
regionala utvecklingspolitiken i Sverige.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 15 januari 2006. Kommunförbundet Norrbotten har föreslagit att ett gemensamt yttrande lämnas.

Förslag till beslut
Uppdras åt ordföranden att efter samråd med övriga gruppledare lämna ett
med Kommunförbundet i Norrbotten gemensamt yttrande.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 191

Uppsägning av samverkansavtal inom naturbruksprogrammet
Dnr 2037-05

Ärendebeskrivning
Landstinget ansvarar enligt avtal från 13 november 1998 för utbildningarna
inom området naturbruk i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning,
inklusive påbyggnadsutbildningar. Eleverna utbildas vid Kalix naturbruksgymnasium och vid Grans Naturbruksskola i Öjebyn.
Avtalet gäller från 1 januari 1999 och tills vidare. Vid uppsägning av avtalet
gäller en ömsesidig uppsägning av tre år. Avtalet kan tidigast upphöra
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31 december 2008. En eventuell uppsägning av avtalet måste då ske senast 31
december 2005.
Kommunförbundet Norrbotten har vid styrelsemöte 8 december 2005 beslutat
att säga upp avtalet.

Yttrande och förslag till beslut
Inför fortsatt samverkan bör avtalet revideras till både innehåll och utformning. Därför föreslås att landstingsstyrelsen fattar följande beslut:
Landstinget säger upp avtalet i syfte att revidera det för fortsatt samverkan
med kommunerna från och med 1 januari 2009.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 192

Ändrad mottagare
av verksamhetsbidrag
Dnr 1913-05

Ärendebeskrivning
Landstinget ger ett årligt bidrag för hemslöjdskonsulentverksamhet i Norrbotten. I budgeten för 2006 har bidraget fastställts till 300 000 kr. Från staten
kommer motsvarande summa till länet genom Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Efter diskussioner under året, där både Nämnden för hemslöjdsfrågor och division Kultur och utbildning deltagit, har nu en överenskommelse träffats mellan Norrbottens hemslöjdsförening och Hushållningssällskapet Norrbotten om
att flytta huvudmannaskapet för hemslöjdskonsulenterna till Hushållningssällskapet. Kvar hos Hemslöjdsföreningen ligger ansvar för slutförande av anställning av nu anställd konsulent till och med maj 2006.

Förslag till beslut
Mottagare av beslutat landstingsbidrag 2006 för hemslöjdskonsulentverksamhet ändras från Norrbottens hemslöjdsförening till Hushållningssällskapet
Norrbotten.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 193

Ändring i landstingsstyrelsens
utbildnings- och sammanträdesplan för
år 2006
Dnr 1540-05

Ärendebeskrivning
Följande ändringar föreslås i den tidigare fastställda planen:
 Utbildningsdagen den 1 mars flyttas till den 8 mars.
 Sammanträdet den 2 mars flyttas till den 9 mars.
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Förslag till beslut
Ändringarna fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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Bilaga
1

Delegationsbeslut
1 Ordföranden har utsett 2005 års kulturstipendiater (dnr 44-05).
2 Förteckning över anställningsavtal med divisions- och funktionschefer,
beslutade av landstingsdirektören under år 2005 (dnr 2008-05).
3 Bidrag med 100 tkr ur anslaget för regionala utvecklingsprojekt till Norrbottens kooperativa utvecklingscentrum, beslutat av chefen för regionala
enheten (dnr 1554-05).
4 Sammanställning över delegationsbeslut m m inom kulturområdet
(dnr 57-05).

2

Övrigt
1 Beslut av Arvidsjaurs kommunfullmäktige, innebärande att ett till kommunen ställt medborgarförslag om rätt till sjukvård vidarebefordras till landstinget för kännedom (dnr 1935-05).
2 Protokoll från ordinarie bolagsstämma i Infomedica AB den 25 april 2005
(dnr 30-05).
3 Protokoll från patientnämndens sammanträde den 16 november 2005.
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