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§ 161

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

§ 162

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs efter komplettering med ärendet ”Landstingsstyrelsens rapport”.

§ 163

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 164

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

Ajournering

Därefter ajourneras sammanträdet för partiöverläggningar kl 13.05–13.15.

§ 165

Rapporter från styrelseledamöter
Dnr 37-06

1 Monica Carlsson (v) och Maria Salmgren (m) lämnar muntlig information
från AER:s styrelsesammanträde i Samara, Ryssland. En skriftlig rapport
kommer att lämnas senare.
2 Agneta Granström (mp) lämnar muntlig information från möte i AER:s
kommitté B i Timisoara, Rumänien. En skriftlig rapport kommer att lämnas senare.
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§ 166

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-06

Muntlig information
Landstingsdirektören lämnar muntlig information om genomförande av den
nationella IT-strategin.

Tillgänglighet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under ca två års tid bedrivit ett
nationellt projekt för att stödja landstingens/regionernas införande och fortsatta arbete med den nationella vårdgarantin. Projektet har i och med september månads utgång avslutats och det fortsatta stödet till landstingen/regionerna kommer att inordnas i SKL:s ordinarie linjeverksamhet.
Dock kommer ett fortsatt nationellt arbete kring medicinska indikationer att
ske i samverkan mellan SKL, Socialstyrelsen och Svenska läkarsällskapet.
Under hösten 2006 har uppdrag lämnats till ett tiotal medicinsk specialistsällskap att utarbeta nationella indikationer som därefter ska implementeras i den
svenska hälso- och sjukvården.
Huvudansvaret för att förverkliga vårdgarantin ligger på respektive landsting.
I Norrbotten pågår en rad aktiviteter för att nå en långsiktigt hållbar god tillgänglighet som med god marginal lever upp till de maximitider som vårdgarantin stipulerar. Goda exempel som kan framhållas finns inom ögonsjukvården, öronsjukvården och kvinnosjukvården i länet. Även inom allmänkirurgin
och ortopedin är man på god väg att skapa långsiktigt hållbara lösningar för
god tillgänglighet.
Jag kommer att ägna stor uppmärksamhet åt att samtliga verksamheter bedriver ett systematiskt arbete för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten. Styrelsen kommer också att få löpande rapporter om hur tillgängligheten utvecklas.
Inom ramen för Norrlandstingens regionförbund planeras för att under år
2007 genomföra en regional konferens på temat tillgänglighet. Inriktningen
för konferensen kommer att vara att lyfta fram goda exempel på förbättringsarbeten som leder till radikalt förbättrad och uthållig tillgänglighet. Jag bedömer att det är av stort värde att vi lär av varandras goda exempel och tar till
oss arbetssätt som visat sig framgångsrika på andra håll i landet.

Debitering för utskrivningsklara patienter
Den 31 december 2006 löper nu gällande avtal ut mellan landstinget och flertalet kommuner om finansiering av rehabiliteringsplatser. Avtalet innebär att
flertalet kommuner i länet, allt sedan ÄDEL-reformen, har betalningsansvar
för rehabiliteringsplatserna vid länets sjukhus (med undantag för dessa platser
vid Gällivare sjukhus). Det senaste avtalet har gällt under perioden 1 januari
1997–31 december 2006.
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Samtliga resurser för rehabiliteringsplatserna överfördes till kommunerna genom skatteväxling i samband med ÄDEL-reformen år 1992. Överläggningar
har förts med samtliga berörda kommuner inför avtalsperiodens utgång. Efter
överläggningarna har konstaterats att det inte föreligger förutsättningar för en
fortsatt kommunal finansiering av rehabiliteringsplatserna.
Att avtalen nu löper ut innebär att kommunerna slutligt behåller de skatteväxlade resurserna och att landstinget får åta sig att ännu en gång finansiera rehabiliteringsplatserna. Effekterna av detta har beaktats i beredningen av
landstingsplanen för år 2007–2009. Intäkterna har minskats med motsvarande
67 mkr.
Förändringen av finansieringsansvaret innebär att kommunerna från och med
den 1 januari 2007 har betalningsansvar för de patienter som kvarligger på
sjukhus när de är utskrivningsklara. Den ersättning som en kommun ska betala uppgår i 2006 års ersättningsnivå till 3 382 kr per vårddag. Regeringen
kommer att fastställa ersättningsbeloppet för år 2007 under oktober.

Ansvarsfördelning för hjälpmedel
Ansvaret för tillhandahållande av hjälpmedel till patienterna i länet är delat
mellan landstinget och kommunerna. Under lång tid har det funnits oklarheter
i ansvarsfördelningen mellan huvudmännen. Mot bakgrund av detta genomfördes en översyn av ansvarsfördelningen under år 2005 och landstingsstyrelsen godkände (§ 183/05) ett avtal om ändrad ansvarsfördelning som skulle
träda i kraft den 1 mars 2006 under förutsättning att samtliga kommuner i
länet godkände avtalet.
Av olika skäl har godkännandeprocessen i kommunerna dragit ut på tiden. Nu
har dock samtliga kommuner godkänt avtalet, vilket innebär att det kan börja
gälla och tillämpas. Avtalet kommer sannolikt att börja tillämpas från den 1
december 2006.
I det pågående arbetet med att förbereda en eventuell huvudmannaskapsförändring för hemsjukvården kommer rimligen hjälpmedelsfrågorna att behöva
diskuteras mellan parterna.

Likvärdig sjukvårdsservice
Kommunstyrelsens ordförande i Älvsbyn m fl har inkommit med en skrivelse
till landstinget. I skrivelsen framförs att landstinget ska etablera en sjukvårdsservice i kommunen som är likvärdig den som erbjuds i övriga länet.
Sedan tidigare har division Primärvård i uppdrag att gemensamt med kommunen finna lösningar för en ändamålsenlig hälso- och sjukvård till befolkningen
i kommunen. Den nu inkomna skrivelsen utgör ytterligare underlag i diskussionerna med Älvsbyns kommun.

Förberedelser för nya regler i arbetstidslagen
Arbetstidslagen, ATL, är en skyddslag med syfte att tillvarata medarbetarnas
arbetsmiljö. Riksdagen fattade 2005 beslut om ändringar i lagen för att tydligare genomföra EU:s arbetstidsdirektiv.
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Sveriges landsting har tagit ställning till att gemensamt arbeta för att införa de
regler som finns i den omarbetade arbetstidslagen.
Personaldirektörsföreningen och landstingsdirektörsföreningen har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram gemensamma
punkter för arbetet inom respektive landsting.
Utgångspunkterna för arbetet är en gemensam hållning i arbetstidsfrågan och
att inga kollektivavtal om avvikelser ska tecknas. Redovisade lösningar ska
göras med hänsyn till patientsäkerhet, kontinuitet, tillgänglighet, bemanning
och ekonomi. Vidare ska landstingen verka för en ökad samverkan inom och
mellan landsting/regioner.
Sedan början av året pågår ett intensivt arbete i landstingen i hela landet med
att hantera de nya bestämmelserna. Arbetet och samordningen intensifieras
ytterligare från mitten av oktober. Jag återkommer fortlöpande med information om utvecklingen och läget i det arbetet.
Med utgångspunkt i det nationella ställningstagandet har landstingets verksamheter arbetat med att tillämpa lagens föreskrifter. Detta har inneburit och
innebär ett fortsatt omfattande förändrings- och schemaläggningsarbete. Förslag till praktiska lösningar processas ute i verksamheten och bl a strukturförändringar diskuteras. Arbetet pågår och kommer att fortsätta till dess att lösningar presenteras som är genomförbara.

Folkhälsa
Lägesrapport från det interna arbetet

De arbetsgrupper som tidigare i år startats för Uppföljning, Bidrag, Utbildning och Hälsofrämjande väntrum arbetar vidare med sina respektive uppdrag. Projektledare har utsetts för projektet Hälsofrämjande väntrum, som
startar i november. Möjligheten att söka bidrag för hälsofrämjande projekt,
såväl inom landstinget som i samverkan med externa aktörer, har marknadsförts och beredning pågår för den andra ansökningsomgången.
Behovet av utbildning har kartlagts och visar på efterfrågan av utbildning i
metoden Motiverande samtal inom framför allt slutenvården. Planering av
sådan utbildning pågår och beräknas kunna erbjudas under våren 2007.
Landstingets hälsofrämjande arbete ska följas upp enligt indikatorerna från
nätverket för hälsofrämjande sjukhus och sammanställningen för 2006 pågår.
I divisionerna pågår arbetet med att omsätta landstingsplanens mål inom området God hälsa till praktisk handling i respektive divisionsplan för 2007.
Samverkan med norrlandstingen

Arbetsgruppen för folkhälsa inom Norrlandstingens regionförbund arbetar
med analys av svaren på den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.
Resultatet kommer att presenteras vid direktionens möte i Luleå i början av
december.
Arbete pågår också med att ta fram en reviderad handlingsplan för 2007–
2009. En ny samverkan har startats för kontaktpersoner inom nätverket hälsofrämjande sjukhus i syfte att uppnå en gemensam uppföljning samt att utbyta
erfarenheter kring goda exempel.
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Kultur och utbildning
Gymnasiereformen avblåst

Regeringen informerade den 11 oktober om sitt beslut att inte genomföra
gymnasiereformen Gy-07, med motiveringen att det önskvärda i den återkommer i den större gymnasiereform som planeras. En utredare tillsätts senare under hösten för att förbereda den nya reformen utifrån regeringens riktlinjer. Vid våra naturbruksskolor läggs således det arbete som gjorts kring
fortbildningar, betygssättning och studievägar på is i avvaktan på fortsatt nationell utredning.

Regional utveckling
Näringsliv
Energiprojekt

Landstinget har medverkat i årets arbete med att ta fram en KLIMP-ansökan.
Vid tidigare ansökningstillfällen har det varit svårt att redovisa landstingets
regionala engagemang inom bl a energi. Vid årets ansökan har detta åtgärdats
genom att påvisa det regionala ansvar som landstinget tar vad avser miljö och
energi. Landstinget har i inledningen till ansökan redovisat det samlade grepp
som tagits inom miljö och energi. Ansökan ska inlämnas 31 oktober 2006.
Fler till studier – utbildning, arbete och näringsliv i Norrbotten

Projektet Fler till studier – utbildning, arbete och näringsliv i Norrbotten initierades av Regionala Kompetensrådet och har nu slutförts. Syftet med projektet var att bidra till en ökad balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft med tillräcklig och rätt kompetens i länet. Det innebär bland annat en
ökad övergångsfrekvens till högre studier bland länets gymnasieelever och
studerande vid vuxenutbildning. Det nationella målet är att varannan 25-åring
ska ha påbörjat högskolestudier. Siffran för Norrbottens län är 46 procent.
Runtom i länet har aktiviteter arrangerats för att motivera och stimulera personer upp till 35 år att påbörja studier i det reguljära utbildningsväsendet.
Aktiviteterna har bestått av en regional temadag i Luleå under våren 2005, tre
temadagar i de så kallade samverkansområdena under hösten 2005 samt sju
lokala temadagar i olika kommuner under våren 2006.
Kommunernas lärcenter/vuxenutbildningar och Luleå tekniska universitet har
också arrangerat olika typer av aktiviteter för att öka intresset för högskolestudier. Olika aktörer – offentliga regionala och lokala aktörer, näringslivet,
arbetstagarorganisationer och utbildningsanordnare – har medverkat i dessa
aktiviteter.
Intresset för att medverka vid temadagarna har varit stort från de olika aktörernas håll. Det har skilt sig något med deltagandet av unga vuxna mellan länets kommuner och vid de olika temadagarna. Intresset har dock varit relativt
stort till samtliga aktiviteter och responsen från de deltagande har varit positivt.
Under avslutningskonferensen den 22 augusti höll landstingsstyrelsens ordförande ett avslutningsanförande. Projektet har finansierats av landstinget, länsarbetsnämnden och länsstyrelsen med Kommunförbundet Norrbotten som
projektägare. Landstinget har representerats i styrgruppen genom personalen7
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heten i min stab. Projektet har inte varit av den karaktären att dess resultat
ska implementeras i landstingets verksamhet.
Infrastruktur
Landstinget koordinerar hamnutredarens besök

Bengt-Owe Birgersson är utsedd som förhandlare för att ta fram en nationell
hamnstrategi. Landstinget har redan före semestern tagit initiativ till att bjuda
in Birgersson till Norrbotten för en dialog kring hamnarna och dess utveckling
i Bottenviken.
Mot bakgrund av denna inbjudan har landstinget uppdraget att koordinera
Birgerssons besök i länet, vilket kommer att ske någon gång efter 15 januari
2007. Landstinget har nu bjudit in till ett möte för berörda tjänstemän den 30
oktober 2006 för att förbereda argument och prioriteringar från länet samt
diskutera om nytt material behöver tas fram.
Samlade synpunkter inför kommande upphandling av nattågstrafik

Landstinget har tillsammans med länstrafiken, kommunförbundet och länsstyrelsen lämnat synpunkter till Rikstrafiken inför deras kommande upphandling
av nattågstrafiken. Synpunkterna har tagits fram i nära dialog med länets
kommuner, dels vid besök och dels vid ett särskilt möte där samtliga kommuner bjudits in.
En viktig fråga är behovet av bra vagnsmaterial, både till nattågen och till
dagtågen. En option föreslås för att regionen själv ska kunna tillhandahålla
moderna dagtåg. Andra viktiga frågor som lyfts är:
 Trafikutbud för nattågen och dagtågen.
 Standard och kvalitet på nattågen.
 Fluktuationer i resandeströmmar.
 Tillgänglighet för funktionshindrade.
 Service ombord.
 Samordning av tidtabeller när Botniabanan är klar.
 Särskilj dagtågstrafiken i upphandlingen.
 Biljett- och taxesamarbete med trafikhuvudmännen.
 Trafikavtal med tydligt ekonomiskt incitament.
 Ansvar för kundservice.
Inledande samråd för järnvägsutredningar för Norrbotniabanan

Landstinget har yttrat sig till Banverket över inledande samråd inför järnvägsutredningarna för Norrbotniabanan. Utgångspunkten för det inledande
samrådet är att lyfta fram olika frågeställningar som bör tas hänsyn till i de
kommande järnvägsutredningarna. Utredningarna ska utmynna i ett val av
korridor för Norrbotniabanan.
Landstinget anser att tillgängligheten till sjukhusen och kulturella målpunkter
är två viktiga delar av persontrafiken som bör beaktas i utredningarna. För att
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kunna nyttja järnvägen som transportmedel till och från dessa målpunkter är
centrala lägen för resecentrum att föredra.
Strategi för utveckling av IT- och telekommunikationer i länet

På uppdrag av länsstyrelsen har InternetBay arbetat fram en strategi för utveckling av IT- och telekommunikationsbranschen i länet, IKT-strategin. En
styrgrupp håller nu på att tillsättas. De offentliga aktörerna har lämnat besked
om namn. Landstinget kommer att representeras av Per-Olof Egnell. För närvarande förs diskussioner om representanter som ska representera näringslivet. Diskussionerna ska vara klara före november.
Det återstår även att säkerställa finansiering av verksamheten. Finansiering
gäller lön för den processledare som ska rekryteras och vara anställd av InternetBay. Finansieringen kommer att ske dels genom projektansökningar till
offentliga aktörer (strukturfonder m m), dels genom medfinansiering från näringslivet.
IKT-strategin syftar främst till att stimulera näringslivstillväxt. Skulle inte
erforderlig medfinansiering från näringslivet uppnås kommer arbetet inte att
genomföras. Det är först vid ställningstagande till medfinansieringen som näringslivet kommer att redovisa sitt verkliga intresse för att förverkliga aktiviteterna i strategin.
Internationellt
Vänregionsamarbete mellan Norrbotten och Troms

Den 11 januari 2006 undertecknades ett vänskapsavtal mellan Norrbottens
läns landsting och Troms folkeskommune. Samarbetsavtalet syftar till att
stärka samarbetet mellan Norrbotten och Troms inom områdena filmproduktion, kultur och kulturarv, utbildning, näringsliv, ungt entreprenörskap, infrastruktur och kommunikation samt samarbete för utbyte av information genom
fortlöpande kontakter.
Som ett led i det fortsatta arbetet med att stärka vänregionsamarbetet besökte
en delegation bestående av politiker och tjänstemän från Troms Norrbotten
den 16–17 oktober. Delegationen träffade politiker och tjänstemän från
landstinget och besökte bl a Filmpool Nord, Sunderby sjukhus, handelskammaren, universitetet och Norrbottensteatern. Mötet resulterade i en rad påbörjade aktiviteter inom områdena som avtalet omfattar – filmproduktion, kultur
och kulturarv, utbildning, näringsliv, ungt entreprenörskap, infrastruktur och
kommunikation.
CPMR

CPMR arrangerade ett möte i energigruppen i Pamplona den 5–6 oktober.
Landstinget representerades av Folke Spegel, Agneta Granström och Lars
Sandström från regionala enheten. Vid mötet höll Folke Spegel ett anförande
under rubriken ”Sustainable energy as a tool against rural desirtification”.
Norrbotten lyckades i den slutliga deklarationen från mötet få gehör för att i
slutsatsen införa regionernas betydelse för tillväxt och välfärd som bygger på
att de perifera områdena vanligtvis är de områden som innehar de naturligaste
förutsättningarna för förnyelsebar energiproduktion.

9

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 26 OKTOBER 2006

AER

AER:s B-kommitté (fr o m 2007 committee 2 Social policy and public health)
beslutade vid kommittémötet 28–29 september i Timisoara, Rumänien, att
etablera ett nätverk/arbetsgrupp inom området E-hälsa.
E-hälsa är ett högt prioriterat område i AER:s framtida arbete. Konferensen
som AER anordnade i Piteå i juni 2006 visade på förbättringspotential i satsningar på e-hälsarelaterad teknik inom hälso- och sjukvård.
Vid kommittémötet framfördes önskemål om att Norrbotten ska vara sammankallande/samordnare i nätverket. Landstinget ställer sig positiva till förfrågan och avsikten är att inta en aktiv roll i nätverket. Landstinget har sedan
tidigare erfarenhet av internationellt arbete, eftersom vi sedan 2006 förestår
en arbetsgrupp inom energiområdet (AER kommitté C).
AER: s energigrupp PEGASUS träffades i Strasbourg den 3 oktober. I mötet
deltog Kent Ögren, Kenneth Backgård och Lars Sandström. Det var ett välbesökt energimöte som bl a resulterade i att landstinget kommer att ge förslag på
en i omfattning begränsad energiarbetsgrupp samt ett årsprogram för gruppens verksamhet. En uppstyrning av verksamheten krävs för att komma vidare i arbetet på ett bra sätt. Initiativet kommer att tas av landstingsstyrelsens
ordförande vid ett möte med AER under december 2006.
AER: s kommitté C höll ett möte i Strasbourg den 2–3 oktober. Landstinget
representerades av Lars Sandström. Vid mötet redovisades det interna arbetet
i energiarbetsgruppen PEGASUS som resulterat i ett uttalande över EUkommissionen ”grönbok” för energi. Uttalandet antogs av kommitté C. Vidare
redovisades arbetet med att omorganisera kommitté C i mera funktionella
grupper. Här är det väsentligt att notera att energigruppen PEGASUS kommer att bli en permanent grupp under kommitté C. Energi är därmed en prioriterad fråga inom kommittén.

Bilaga
 Månadsrapport per september 2006 för landstinget totalt och per division.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 167

Landstingsplan 2007–2009 med
tillhörande regelverk
Dnr 4-06

Ärendebeskrivning
I enlighet med den av landstingsfullmäktige fastställda planerings- och uppföljningsprocessen för landstinget fastställdes landstingsplanen för åren 2007–
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2009 preliminärt av fullmäktige i juni. Eftersom det i år är valår ska planen
fastställas definitivt av det nyvalda fullmäktige i november.
Landstingsstyrelsens planförslag föreligger, liksom till planen hörande regler
och avgifter.

Förslag till beslut
1 Planförslaget fastställs.
2 De till planen hörande reglerna och avgifterna fastställs.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (ns):
 Sjukvårdspartiets förslag till landstingsplan i juni 2006, med de konsekvenser för regelverket det innebär, bifalls.
Yrkande 3

Maria Salmgren (m), Stefan Tornberg (c), och Jens Sundström (fp):
 Vårdalliansens förslag till landstingsplan i juni 2006, med de konsekvenser
för regelverket det innebär, bifalls.
Yrkande 4

Kenneth Backgård (ns):
 Landstinget ska ha 8 revisorer.
 Landstingsstyrelsen ska medges rätt att ha öppna sammanträden.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkandena 1, 2 och 3 och finner att
yrkande 1 vinner majoritet.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 1 och första punkten i
yrkande 4 och finner att yrkande 1 vinner majoritet.
Slutligen ställer ordföranden proposition på yrkande 1 och andra punkten i
yrkande 4 och finner att yrkande 1 vinner majoritet.
-----------------------------------------------------

Beslut
Styrelsens förslag till fullmäktige:
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Enligt beslutsförslaget.
Reservationer

Av Kenneth Backgård (ns), Margareta Henricsson (ns), Doris Messner (ns),
och Ann-Christin Åström (ns) till förmån för yrkandena 2 och 4.
Av Maria Salmgren (m), Stefan Tornberg (c), och Jens Sundström (fp), till
förmån för yrkande 3.
Särskilt yttrande

Lars Wikström (kd) instämmer i yrkande 3.

§ 168

Motion 6/06 om åtgärder för
att säkra tillgången till helikoptrar i
Norrbotten
Dnr 1515-06

Motionen
Väckt av Stefan Tornberg (c):
Den senaste tiden har omfattande och svårsläckta skogsbränder härjat i Norrbotten. Något som avslöjat att möjligheterna att effektivt bekämpa skogsbränder starkt begränsats av den centralisering av helikoptrar till södra Sverige
som det senaste försvarsbeslutet innebar. I Norrbotten finns lyckligtvis flera
privata helikopterföretag som aktivt bidrog till att begränsa och släcka skogsbränderna.
I ett län med Norrbottens geografi är tillgången till helikoptrar avgörande inte
bara vid skogsbränder utan även vid olyckor och andra kriser. För landstinget
som sjukvårdshuvudman är möjligheten till snabba och flexibla helikopterinsatser av stort värde. Landstinget har också ett regionalt intresse att se till att
det finns tillgång till helikoptrar för uppgifter även utanför den direkta sjukvården.
Landstingsstyrelsen bör ta initiativ till att tillsammans med försvaret, de privata helikopterföretagen och länsstyrelsen analysera och vidta åtgärder för att
säkra tillgången till helikoptrar i händelse av större olyckor och katastrofer.
Inför nästa försvarspolitiska beslut bör landstinget med kraft agera för att
helikoptrar från försvarsmakten åter lokaliseras till Norrbotten.
Jag föreslås landstingsfullmäktige besluta:
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta initiativ enligt ovan för att säkra permanent lokalisering av helikoptrar till Norrbotten.
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Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Inom den landstingskommunala kompetensen och i landstingets uppdrag som
sjukvårdshuvudman ligger ansvaret att tillhandahålla säkra sjuktransporter. I
ett län av Norrbottens karaktär med stora områden i väglöst land har helikoptern en självklar plats med sin snabbhet och flexibilitet som särskilt värdefulla
egenskaper.
Ny lagstiftning från 1 september 2006 innebär för landstingets del skyldigheten att bland annat göra risk- och sårbarhetsanalyser. Som en del i det arbetet
kommer sjuktransportförmågan till sjöss, på land och i luften att analyseras.
Arbetet med dessa risk- och sårbarhetsanalyser sker i nära samverkan med
länsstyrelsen och länets kommuner.
Den nya lagstiftningen ger länsstyrelsen ett tydligt initiativ- och samordningsansvar i arbetet med att förebygga, motverka och begränsa sårbarhet och risker i länet. Med anledning av sommarens skogsbränder har länsstyrelsen tagit
initiativ till att tillsammans med Räddningsverket och Bodens kommun arrangera en nationell konferens där bland annat behovet av helikoptrar ska diskuteras. Landstinget ska självklart delta i samtalet och på lämpligt sätt stödja en
process som leder till god tillgång till helikoptrar i länet.
Med hänvisning till ovanstående redovisning föreslår landstingsstyrelsen fullmäktige att fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad.

Beslut
Styrelsens yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
Enligt förslaget.

§ 169

Medborgarförslag 1/06 om
kostnadsfria hörselhjälpmedel
Dnr 1660-06

Förslaget
Inlämnat av Nils Ceder, ordförande i Hörselskadades förening i Luleå.
Inledningsvis vill vi i styrelsen ge landstinget en eloge för att man inbjudit
medborgarna till kommunikation mellan förtroendevalda och medborgare.
Vi hörselskadade upplever stora brister i samhället när det gäller tillgängligheten och delaktigheten. I vårt land finns en miljon hörselskadade, ungefär
hälften av dem behöver hörapparat. Det är viktigt att de får tekniska hjälpme-
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del i såväl arbete som fritid. I vårt län har risken för skador varit och är stor
inom den tunga industrin, skogen och det militära. I vårt län är det många
handikappade, särskilt kvinnor, som har dålig ekonomi. De har inte råd att
betala hjälp.
Detta är anledningen till att vi söker denna kontakt med er, våra förtroendevalda makthavare i landstinget. Alla människors lika rättigheter till ett bra liv
kräver att det är människornas behov som styr insatserna. Därför är det mot
våra lagar att handikappade måste betala sina personliga hjälpmedel för att
kunna leva ett bra liv.
Med hänvisning till ovan anförda anhåller vi att landstingsfullmäktige beslutar att ändra sina bestämmelser beträffande hörselskadades och dövas hjälpmedelskostnader enligt följande:
 Att hörapparat erhålls som personligt hjälpmedel enligt behovet, utan
kostnad, oavsett den handikappades ålder.
 Att batterier till hörselhjälpmedel tilldelas kostnadsfritt åt barn och ungdom upp till 20 års ålder.
 Att barn och ungdom upp till 20 års ålder erhåller utprovning, anpassning,
träning och teknisk hjälp utan egen avgift.
Landstinget ska vara ett föredöme i arbetet med att underlätta för funktionshindrade att leva ett liv som alla andra (Handikappolitiska programmet).

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås avge följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Landstingsstyrelsen anser att det är positivt att företrädare för Hörselskadades
förening i Luleå engagerar sig och lämnar förslag om landstingets verksamhet.
Styrelsen lämnar följande synpunkter på förslaget.
Landstinget ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda hjälpmedel till funktionshindrade. Det innebär att landstinget ska tillhandahålla och finansiera
hjälpmedel för att underlätta den dagliga livsföringen för funktionshindrade, t
ex ska hörselskadade ha möjlighet att kommunicera med omvärlden. Enligt
hälso- och sjukvårdslagen får landstinget ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter de tillhandahåller enligt grunder de själva bestämmer om inte annan
lagstiftning säger annorlunda. Det finns i dagsläget inget lagligt hinder för att
ta ut egenavgifter på hjälpmedel.
Landstingsfullmäktige har beslutat att från 1 januari 2004 införa en egenavgift på 500 kr för hörapparat. Barn och ungdomar under 20 år är befriade
från denna egenavgift. Vid förskrivning ska patienten alltid få en komplett
hörapparat, d v s även batterier. Därefter svarar patienten själv för inköp av
förbrukningsmaterial.
Landstingsstyrelsen har bedömt det vara skäligt att landstinget bekostar batterier till cochleaimplantat för barn och ungdomar under 20 år, eftersom årskostnaden är betydande. För vanliga hörapparater, där årskostnaden för batte-
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rier uppgår till ca 400 kr, har landstingsstyrelsen bedömt det skäligt att den
enskilde själv får svara för kostnaden.
För barn och ungdomar under 20 år gäller redan att de inte behöver betala
besöksavgift för vare sig utprovning, anpassning, träning eller teknisk hjälp.
Landstinget genomför för närvarande en egen kartläggning av effekterna av
besluten om egenavgifter för hjälpmedel. Innan den är genomförd och redovisad anser styrelsen att det inte bör ske några förändringar av egenavgifterna.
Landstinget avvaktar även regeringens behandling av hjälpmedelsutredningen
som remissbehandlades under år 2005. Utredningen behandlade bl a frågor
avseende avgifter för hjälpmedel. Ingen uppgift finns om när en eventuell proposition i hjälpmedelsfrågan kan komma.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår landstingsstyrelsen fullmäktige
att fatta följande beslut:
Medborgarförslaget läggs till handlingarna med beaktande av vad landstingsstyrelsen anfört.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
 Förslaget till yttrande och beslut bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (ns), Maria Salmgren (m), Stefan Tornberg (c) och Jens
Sundström (fp):
 Punkt 2 i medborgarförslaget (att batterier till hörselhjälpmedel tilldelas
kostnadsfritt till barn och ungdom upp till 20 års ålder) bifalls.
Propositionsordning

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

Beslut
Styrelsens förslag till fullmäktige:
Enligt beslutsförslaget.
Reservationer

Av Kenneth Backgård (ns), Margareta Henricsson (ns), Doris Messner (ns),
och Ann-Christin Åström (ns), Maria Salmgren (m), Stefan Tornberg (c) och
Jens Sundström (fp) till förmån för yrkande 2.
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Särskilt yttrande

Lars Wikström (kd) instämmer i yrkande 2.

§ 170

Uppdrag år 2007 för
fullmäktiges beredningar
Dnr 1793-06

Ärendebeskrivning
I arbetsordningen för landstingsfullmäktige anges att hälso- och sjukvårdsberedningarna, programberedningen samt regionala beredningen ska lämna förslag till uppdrag för nästkommande år.
Beredningarna har lämnat följande förslag till uppdrag:
 Hälso- och sjukvårdsberedningarna: Rehabilitering.
 Programberedningen: Cancer, avgränsat till bröstcancer och prostatacancer.
 Regionala beredningen: Integrationens och mångfaldens betydelse för tillväxten.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1 Beredningarnas förslag till uppdrag år 2007 fastställs.
2 Fullmäktige betonar vikten av att uppdragen preciseras och avgränsas.

Beslut
Styrelsens förslag till fullmäktige:
Enligt beslutsförslaget.

§ 171

Samverkansavtal avseende CDH
Dnr 1794-06

Ärendebeskrivning
Landstinget är tillsammans med Luleå tekniska universitet samt Luleå och
Bodens kommuner grundare av Centrum för Distansöverbryggande hälso- och
sjukvård (CDH). Övriga parter i CDH har de senaste åren varit Telia Sonera
och Tieto Enator. Verksamheten regleras dels i ett konsortialavtal, dels i ett
finansieringsavtal mellan parterna. Avtalen löpte ut den 30 juni 2006.
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Överläggningar mellan grunderna och nya parter har förts under en längre tid
för att vidga kretsen av intressenter i CDH inför en ny avtalsperiod.
Nu föreligger ett nytt samverkansavtal där de tidigare avtalsparterna ingår.
Därutöver tillkommer Piteå kommun som part i avtalet fr o m 1 januari 2007.
Samverkansavtalet reglerar bl a verksamhetens inriktning samt parternas
grundfinansiering av verksamheten i CDH. Landstinget ska enligt avtalet finansiera verksamheten med 2 mkr per år under den treåriga avtalsperioden 1
juli 2006–30 juni 2009. Landstingets finansiering är klar för första halvåret
2006 med 1 mkr, medan finansieringen för andra halvåret 2006 samt de
kommande åren inte är beslutad.
Resterande finansiering för år 2006, 1 mkr, föreslås anvisas ur medel från
likvidationen av NAB ekonomisk förening. För år 2007 har finansieringen,
2 mkr, beaktats vid revideringen av landstingsplanen 2007–2009.

Förslag till beslut
1 Samverkansavtalet godkänns.
2 För finansiering andra halvåret 2006 av verksamhet enligt avtalet anvisas
1 mkr ur medel från likvidationen av NAB ekonomisk förening.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 172

Pris- och ersättningssystem vid
Norrlands universitetssjukhus (NUS)
Dnr 1795-06

Ärendebeskrivning
Landstinget har fått utredningen ”Pris- och ersättningssystem vid NUS och
jämförelser med övriga universitetssjukhus” för yttrande inför slutligt beslut i
Norrlandstingens regionförbund .
Norrlandstingens regionförbund beslutade vid sammanträde den 14 september
2005 att tillsätta en utredning med syfte att ta fram ett förslag till modell för
prisnivåer och ersättningssystem för NUS. Utgångspunkt för utredningen är
riksavtalets regler om grunder för ersättning. Utredningen skulle hantera följande frågeställningar:
1 Klargörande på nationell nivå genom Sveriges Kommuner och Landsting
av definitioner och begrepp som är relevanta för att jämföra kostnader och
priser/ersättningar mellan universitetssjukhusen.
2 Klargörande vad gäller de kostnader som är specifika för den högspecialiserade region- och rikssjukvården jämfört med övrig hälso- och sjukvård.
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3 Jämförelser av kostnader och priser/ersättningar mellan universitetssjukhusen genom medverkan från övriga sjukvårdsregioner och universitetssjukhus samt berörda landsting.
4 Framtagande av förslag till hållbar ersättningsmodell .
Vid sammanträde den 7 december 2005 gavs utredningen följande tilläggsdirektiv:
”Om den pågående utredningen av pris- och ersättningssystem vid NUS
skulle visa att ersättningsnivån vid NUS, jämfört med andra universitetssjukhus i Sverige, tydligt avviker ska prisjustering ske inom ramen
plus/minus 0,5–1,5 procent. Reglering av denna eventuella prisjustering
avseende 2006 ska genomföras före utgången av 2006. Om utredningen
inte före 1 oktober 2006 nått resultat vad gäller jämförelser av ersättningsnivåer ska omförhandling ske och regleras före utgången av 2006”.
En jämförelse har via Sveriges Kommuner och Landsting gjorts av kostnader
och intäkter för NUS avseende de tre köparlandstingen. Jämförelsen visar att
en ”brist” finns åren 2004 och 2005 på 18 mkr respektive 15 mkr. Utredningen föreslår därför att ytterligare kompensation utgår med plus 1,5 procent för
2006. Detta motsvarar ca 10 mkr.
Utredningen föreslår också att landstingsprisindex exklusive läkemedel plus
0,1 procent används för prisjustering åren 2007–2009. Inga prisförhandlingar sker under denna period. En grupp bestående av Norrlandstingens ekonomichefer med förbundsekonomen som sammankallande ska årligen följa kostnads- och intäktsutvecklingen vid NUS. Underlag och förslag från denna
grupp förläggs regionförbundet för beslut inför nästa avtalsperiod 2010–
2012.

Förslag till beslut
Landstinget tillstyrker styrgruppens förslag till nytt pris- och ersättningssystem.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 173

Bidrag till forskning
och utveckling i Norrbotten
Dnr 1530-06

Ärendebeskrivning
Norrbotten ligger i framkant på många områden inom FoU och innovationer
och vid Luleå tekniska universitet finns forskningsområdet med internationell
spjutspets. I den politiska plattformen för Norrbotten utpekas FoU och inno-
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vationer som en viktig strategisk förutsättning för en hållbar tillväxt och utveckling i länet.
Medvetna satsningar på forskning och utvecklingsarbete är av stor betydelse
för framtidens näringsliv i Norrbotten. Länsstyrelsen, landstinget och dåvarande Högskolan i Luleå beslöt därför 1986 att bilda stiftelsen Norrbottens
Forskningsråd med ett stiftelsebidrag på 50 tkr vardera. Forskningsrådet gavs
till uppgift att initiera och finansiera forskning och utvecklingsarbete till nytta
för näringslivet i länet. Inledningsvis, 1986–1988, bidrog landstinget och
länsstyrelsen vardera med ett årligt driftsbidrag om 1 mkr per år.
Delar av det norrbottniska näringslivet – ett 30-tal företag och organisationer
– bidrog vid starten med donationer till forskningsrådets fondkapital. Avkastningen från forskningsrådets kapital, royaltyn samt projektbidrag har skapat
förutsättningar för anslagsgivningen. Enligt 2005 års bokslut uppgår Norrbottens forskningsråds fondkapital (d v s donationskapital plus värdesäkringsfond) till drygt 33 mkr.
Norrbottens forskningsråd finansierar projekt och strategiska satsningar i såväl forskningsmiljöer som företag. Sedan starten har anslag med sammanlagt
120 mkr beviljats till 420 projekt. De totala projektkostnaderna i dessa satsningar uppgår till 520 mkr. Forskningsrådets inriktning är att gå in tidigt i
FoU-projekt och att acceptera höga kalkylerade risker. Rådets insatser får
därvid ofta en katalysatorroll.
Några exempel på gjorda satsningar är:
 Etablering och uppbyggnad av strategiskt viktiga forskningsmiljöer vid
Luleå tekniska universitet (e-commerce, mediateknik, kemisk produktion
av förnyelsebara resurser).
 Forskning vid Luleå tekniska universitet i nära samarbete med företag
(SSAB Hardtech, Ferruform, Operax, Caretech, Energitekniskt centrum)
för framtagning av produkter och metoder.
Efterfrågan på forskningsrådets resurser har hela tiden väsentligen överstigit
den finansiella kapaciteten vilket resulterat i att goda initiativ för utveckling
av länet inte har kunnat realiseras på grund av bristande resurser.
Norrbottens forskningsråd har för närvarande många intressanta projekt inom
ett flertal områden som söker finansiering. Det berör bl a nya insatser för att
utnyttja länets stora resurser för förnyelsebara råvaror, t ex skog för framställning av nya miljövänliga ersättningar till oljebaserade produkter, satsningar på högpresterande stål, medicinsk teknik och avknoppningar från Luleå tekniska universitet. Föreslagna satsningsområden stämmer väl överens
med de fokusområden som utpekas i den politiska plattformen.
För att höja den årliga anslagskapaciteten, och därmed bättre kunna möta efterfrågan av den typ av riskvilligt kapital som forskningsrådet tillhandahåller,
ansöker Norrbottens Forskningsråd om bidrag med 1 mkr per år under tre år.
Det ekonomiska tillskottet ska användas till anslagsmedel, d v s för beviljande
av projektmedel och inte till att stärka fondkapitalet. Utöver denna ansökan
har Norrbottens forskningsråd inlett en finansieringsdialog med SSAB och
LKAB.
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Förslag till beslut
1 Bidrag beviljas med 1 mkr per år under åren 2007–2009.
2 Pengarna, 3 mkr, anvisas ur medel som landstinget erhållit vid likvidationen av NAB ekonomisk förening.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 174

Nytt datum för
styrelsesammanträdet i december
Dnr 1796-06

Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att det planerade styrelsesammanträdet den 14 december
2006 flyttas till den 20 december med början kl 12.00.

Beslut
Enligt förslaget.

§ 175

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-06

Förslag till beslut
Följande rapport lämnas till landstingsfullmäktige den 15–16 november 2006:
----------------------------------------------------

Avsnitt 1: Ur landstingsdirektörens
rapport till styrelsen den 26 oktober 2006
----------------------------------------------------

Tillgänglighet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under ca två års tid bedrivit ett
nationellt projekt för att stödja landstingens/regionernas införande och fortsatta arbete med den nationella vårdgarantin. Projektet har i och med septem-
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ber månads utgång avslutats och det fortsatta stödet till landstingen/regionerna kommer att inordnas i SKL:s ordinarie linjeverksamhet.
Dock kommer ett fortsatt nationellt arbete kring medicinska indikationer att
ske i samverkan mellan SKL, Socialstyrelsen och Svenska läkarsällskapet.
Under hösten 2006 har uppdrag lämnats till ett tiotal medicinsk specialistsällskap att utarbeta nationella indikationer som därefter ska implementeras i den
svenska hälso- och sjukvården.
Huvudansvaret för att förverkliga vårdgarantin ligger på respektive landsting.
I Norrbotten pågår en rad aktiviteter för att nå en långsiktigt hållbar god tillgänglighet som med god marginal lever upp till de maximitider som vårdgarantin stipulerar. Goda exempel som kan framhållas finns inom ögonsjukvården, öronsjukvården och kvinnosjukvården i länet. Även inom allmänkirurgin
och ortopedin är man på god väg att skapa långsiktigt hållbara lösningar för
god tillgänglighet.
Jag kommer att ägna stor uppmärksamhet åt att samtliga verksamheter bedriver ett systematiskt arbete för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten. Styrelsen kommer också att få löpande rapporter om hur tillgängligheten utvecklas.
Inom ramen för Norrlandstingens regionförbund planeras för att under år
2007 genomföra en regional konferens på temat tillgänglighet. Inriktningen
för konferensen kommer att vara att lyfta fram goda exempel på förbättringsarbeten som leder till radikalt förbättrad och uthållig tillgänglighet. Jag bedömer att det är av stort värde att vi lär av varandras goda exempel och tar till
oss arbetssätt som visat sig framgångsrika på andra håll i landet.

Debitering för utskrivningsklara patienter
Den 31 december 2006 löper nu gällande avtal ut mellan landstinget och flertalet kommuner om finansiering av rehabiliteringsplatser. Avtalet innebär att
flertalet kommuner i länet, allt sedan ÄDEL-reformen, har betalningsansvar
för rehabiliteringsplatserna vid länets sjukhus (med undantag för dessa platser
vid Gällivare sjukhus). Det senaste avtalet har gällt under perioden 1 januari
1997–31 december 2006.
Samtliga resurser för rehabiliteringsplatserna överfördes till kommunerna genom skatteväxling i samband med ÄDEL-reformen år 1992. Överläggningar
har förts med samtliga berörda kommuner inför avtalsperiodens utgång. Efter
överläggningarna har konstaterats att det inte föreligger förutsättningar för en
fortsatt kommunal finansiering av rehabiliteringsplatserna.
Att avtalen nu löper ut innebär att kommunerna slutligt behåller de skatteväxlade resurserna och att landstinget får åta sig att ännu en gång finansiera rehabiliteringsplatserna. Effekterna av detta har beaktats i beredningen av
landstingsplanen för år 2007–2009. Intäkterna har minskats med motsvarande
67 mkr.
Förändringen av finansieringsansvaret innebär att kommunerna från och med
den 1 januari 2007 har betalningsansvar för de patienter som kvarligger på
sjukhus när de är utskrivningsklara. Den ersättning som en kommun ska betala uppgår i 2006 års ersättningsnivå till 3 382 kr per vårddag. Regeringen
kommer att fastställa ersättningsbeloppet för år 2007 under oktober.
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Ansvarsfördelning för hjälpmedel
Ansvaret för tillhandahållande av hjälpmedel till patienterna i länet är delat
mellan landstinget och kommunerna. Under lång tid har det funnits oklarheter
i ansvarsfördelningen mellan huvudmännen. Mot bakgrund av detta genomfördes en översyn av ansvarsfördelningen under år 2005 och landstingsstyrelsen godkände (§ 183/05) ett avtal om ändrad ansvarsfördelning som skulle
träda i kraft den 1 mars 2006 under förutsättning att samtliga kommuner i
länet godkände avtalet.
Av olika skäl har godkännandeprocessen i kommunerna dragit ut på tiden. Nu
har dock samtliga kommuner godkänt avtalet, vilket innebär att det kan börja
gälla och tillämpas. Avtalet kommer sannolikt att börja tillämpas från den 1
december 2006.
I det pågående arbetet med att förbereda en eventuell huvudmannaskapsförändring för hemsjukvården kommer rimligen hjälpmedelsfrågorna att behöva
diskuteras mellan parterna.

Likvärdig sjukvårdsservice
Kommunstyrelsens ordförande i Älvsbyn m fl har inkommit med en skrivelse
till landstinget. I skrivelsen framförs att landstinget ska etablera en sjukvårdsservice i kommunen som är likvärdig den som erbjuds i övriga länet.
Sedan tidigare har division Primärvård i uppdrag att gemensamt med kommunen finna lösningar för en ändamålsenlig hälso- och sjukvård till befolkningen
i kommunen. Den nu inkomna skrivelsen utgör ytterligare underlag i diskussionerna med Älvsbyns kommun.

Förberedelser för nya regler i arbetstidslagen
Arbetstidslagen, ATL, är en skyddslag med syfte att tillvarata medarbetarnas
arbetsmiljö. Riksdagen fattade 2005 beslut om ändringar i lagen för att tydligare genomföra EU:s arbetstidsdirektiv.
Sveriges landsting har tagit ställning till att gemensamt arbeta för att införa de
regler som finns i den omarbetade arbetstidslagen.
Personaldirektörsföreningen och landstingsdirektörsföreningen har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram gemensamma
punkter för arbetet inom respektive landsting.
Utgångspunkterna för arbetet är en gemensam hållning i arbetstidsfrågan och
att inga kollektivavtal om avvikelser ska tecknas. Redovisade lösningar ska
göras med hänsyn till patientsäkerhet, kontinuitet, tillgänglighet, bemanning
och ekonomi. Vidare ska landstingen verka för en ökad samverkan inom och
mellan landsting/regioner.
Sedan början av året pågår ett intensivt arbete i landstingen i hela landet med
att hantera de nya bestämmelserna. Arbetet och samordningen intensifieras
ytterligare från mitten av oktober. Jag återkommer fortlöpande med information om utvecklingen och läget i det arbetet.
Med utgångspunkt i det nationella ställningstagandet har landstingets verksamheter arbetat med att tillämpa lagens föreskrifter. Detta har inneburit och
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innebär ett fortsatt omfattande förändrings- och schemaläggningsarbete. Förslag till praktiska lösningar processas ute i verksamheten och bl a strukturförändringar diskuteras. Arbetet pågår och kommer att fortsätta till dess att lösningar presenteras som är genomförbara.

Folkhälsa
Lägesrapport från det interna arbetet

De arbetsgrupper som tidigare i år startats för Uppföljning, Bidrag, Utbildning och Hälsofrämjande väntrum arbetar vidare med sina respektive uppdrag. Projektledare har utsetts för projektet Hälsofrämjande väntrum, som
startar i november. Möjligheten att söka bidrag för hälsofrämjande projekt,
såväl inom landstinget som i samverkan med externa aktörer, har marknadsförts och beredning pågår för den andra ansökningsomgången.
Behovet av utbildning har kartlagts och visar på efterfrågan av utbildning i
metoden Motiverande samtal inom framför allt slutenvården. Planering av
sådan utbildning pågår och beräknas kunna erbjudas under våren 2007.
Landstingets hälsofrämjande arbete ska följas upp enligt indikatorerna från
nätverket för hälsofrämjande sjukhus och sammanställningen för 2006 pågår.
I divisionerna pågår arbetet med att omsätta landstingsplanens mål inom området God hälsa till praktisk handling i respektive divisionsplan för 2007.
Samverkan med norrlandstingen

Arbetsgruppen för folkhälsa inom Norrlandstingens regionförbund arbetar
med analys av svaren på den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.
Resultatet kommer att presenteras vid direktionens möte i Luleå i början av
december.
Arbete pågår också med att ta fram en reviderad handlingsplan för 2007–
2009. En ny samverkan har startats för kontaktpersoner inom nätverket hälsofrämjande sjukhus i syfte att uppnå en gemensam uppföljning samt att utbyta
erfarenheter kring goda exempel.

Kultur och utbildning
Gymnasiereformen avblåst

Regeringen informerade den 11 oktober om sitt beslut att inte genomföra
gymnasiereformen Gy-07, med motiveringen att det önskvärda i den återkommer i den större gymnasiereform som planeras. En utredare tillsätts senare under hösten för att förbereda den nya reformen utifrån regeringens riktlinjer. Vid våra naturbruksskolor läggs således det arbete som gjorts kring
fortbildningar, betygssättning och studievägar på is i avvaktan på fortsatt nationell utredning.

Regional utveckling
Näringsliv
Energiprojekt

Landstinget har medverkat i årets arbete med att ta fram en KLIMP-ansökan.
Vid tidigare ansökningstillfällen har det varit svårt att redovisa landstingets
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regionala engagemang inom bl a energi. Vid årets ansökan har detta åtgärdats
genom att påvisa det regionala ansvar som landstinget tar vad avser miljö och
energi. Landstinget har i inledningen till ansökan redovisat det samlade grepp
som tagits inom miljö och energi. Ansökan ska inlämnas 31 oktober 2006.
Fler till studier – utbildning, arbete och näringsliv i Norrbotten

Projektet Fler till studier – utbildning, arbete och näringsliv i Norrbotten initierades av Regionala Kompetensrådet och har nu slutförts. Syftet med projektet var att bidra till en ökad balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft med tillräcklig och rätt kompetens i länet. Det innebär bland annat en
ökad övergångsfrekvens till högre studier bland länets gymnasieelever och
studerande vid vuxenutbildning. Det nationella målet är att varannan 25-åring
ska ha påbörjat högskolestudier. Siffran för Norrbottens län är 46 procent.
Runtom i länet har aktiviteter arrangerats för att motivera och stimulera personer upp till 35 år att påbörja studier i det reguljära utbildningsväsendet.
Aktiviteterna har bestått av en regional temadag i Luleå under våren 2005, tre
temadagar i de så kallade samverkansområdena under hösten 2005 samt sju
lokala temadagar i olika kommuner under våren 2006.
Kommunernas lärcenter/vuxenutbildningar och Luleå tekniska universitet har
också arrangerat olika typer av aktiviteter för att öka intresset för högskolestudier. Olika aktörer – offentliga regionala och lokala aktörer, näringslivet,
arbetstagarorganisationer och utbildningsanordnare – har medverkat i dessa
aktiviteter.
Intresset för att medverka vid temadagarna har varit stort från de olika aktörernas håll. Det har skilt sig något med deltagandet av unga vuxna mellan länets kommuner och vid de olika temadagarna. Intresset har dock varit relativt
stort till samtliga aktiviteter och responsen från de deltagande har varit positivt.
Under avslutningskonferensen den 22 augusti höll landstingsstyrelsens ordförande ett avslutningsanförande. Projektet har finansierats av landstinget, länsarbetsnämnden och länsstyrelsen med Kommunförbundet Norrbotten som
projektägare. Landstinget har representerats i styrgruppen genom personalenheten i min stab. Projektet har inte varit av den karaktären att dess resultat
ska implementeras i landstingets verksamhet.
Infrastruktur
Landstinget koordinerar hamnutredarens besök

Bengt-Owe Birgersson är utsedd som förhandlare för att ta fram en nationell
hamnstrategi. Landstinget har redan före semestern tagit initiativ till att bjuda
in Birgersson till Norrbotten för en dialog kring hamnarna och dess utveckling
i Bottenviken.
Mot bakgrund av denna inbjudan har landstinget uppdraget att koordinera
Birgerssons besök i länet, vilket kommer att ske någon gång efter 15 januari
2007. Landstinget har nu bjudit in till ett möte för berörda tjänstemän den 30
oktober 2006 för att förbereda argument och prioriteringar från länet samt
diskutera om nytt material behöver tas fram.
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Samlade synpunkter inför kommande upphandling av nattågstrafik

Landstinget har tillsammans med länstrafiken, kommunförbundet och länsstyrelsen lämnat synpunkter till Rikstrafiken inför deras kommande upphandling
av nattågstrafiken. Synpunkterna har tagits fram i nära dialog med länets
kommuner, dels vid besök och dels vid ett särskilt möte där samtliga kommuner bjudits in.
En viktig fråga är behovet av bra vagnsmaterial, både till nattågen och till
dagtågen. En option föreslås för att regionen själv ska kunna tillhandahålla
moderna dagtåg. Andra viktiga frågor som lyfts är:
 Trafikutbud för nattågen och dagtågen.
 Standard och kvalitet på nattågen.
 Fluktuationer i resandeströmmar.
 Tillgänglighet för funktionshindrade.
 Service ombord.
 Samordning av tidtabeller när Botniabanan är klar.
 Särskilj dagtågstrafiken i upphandlingen.
 Biljett- och taxesamarbete med trafikhuvudmännen.
 Trafikavtal med tydligt ekonomiskt incitament.
 Ansvar för kundservice.
Inledande samråd för järnvägsutredningar för Norrbotniabanan

Landstinget har yttrat sig till Banverket över inledande samråd inför järnvägsutredningarna för Norrbotniabanan. Utgångspunkten för det inledande
samrådet är att lyfta fram olika frågeställningar som bör tas hänsyn till i de
kommande järnvägsutredningarna. Utredningarna ska utmynna i ett val av
korridor för Norrbotniabanan.
Landstinget anser att tillgängligheten till sjukhusen och kulturella målpunkter
är två viktiga delar av persontrafiken som bör beaktas i utredningarna. För att
kunna nyttja järnvägen som transportmedel till och från dessa målpunkter är
centrala lägen för resecentrum att föredra.
Strategi för utveckling av IT- och telekommunikationer i länet

På uppdrag av länsstyrelsen har InternetBay arbetat fram en strategi för utveckling av IT- och telekommunikationsbranschen i länet, IKT-strategin. En
styrgrupp håller nu på att tillsättas. De offentliga aktörerna har lämnat besked
om namn. Landstinget kommer att representeras av Per-Olof Egnell. För närvarande förs diskussioner om representanter som ska representera näringslivet. Diskussionerna ska vara klara före november.
Det återstår även att säkerställa finansiering av verksamheten. Finansiering
gäller lön för den processledare som ska rekryteras och vara anställd av InternetBay. Finansieringen kommer att ske dels genom projektansökningar till
offentliga aktörer (strukturfonder m m), dels genom medfinansiering från näringslivet.
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IKT-strategin syftar främst till att stimulera näringslivstillväxt. Skulle inte
erforderlig medfinansiering från näringslivet uppnås kommer arbetet inte att
genomföras. Det är först vid ställningstagande till medfinansieringen som näringslivet kommer att redovisa sitt verkliga intresse för att förverkliga aktiviteterna i strategin.
Internationellt
Vänregionsamarbete mellan Norrbotten och Troms

Den 11 januari 2006 undertecknades ett vänskapsavtal mellan Norrbottens
läns landsting och Troms folkeskommune. Samarbetsavtalet syftar till att
stärka samarbetet mellan Norrbotten och Troms inom områdena filmproduktion, kultur och kulturarv, utbildning, näringsliv, ungt entreprenörskap, infrastruktur och kommunikation samt samarbete för utbyte av information genom
fortlöpande kontakter.
Som ett led i det fortsatta arbetet med att stärka vänregionsamarbetet besökte
en delegation bestående av politiker och tjänstemän från Troms Norrbotten
den 16–17 oktober. Delegationen träffade politiker och tjänstemän från
landstinget och besökte bl a Filmpool Nord, Sunderby sjukhus, handelskammaren, universitetet och Norrbottensteatern. Mötet resulterade i en rad påbörjade aktiviteter inom områdena som avtalet omfattar – filmproduktion, kultur
och kulturarv, utbildning, näringsliv, ungt entreprenörskap, infrastruktur och
kommunikation.
CPMR

CPMR arrangerade ett möte i energigruppen i Pamplona den 5–6 oktober.
Landstinget representerades av Folke Spegel, Agneta Granström och Lars
Sandström från regionala enheten. Vid mötet höll Folke Spegel ett anförande
under rubriken ”Sustainable energy as a tool against rural desirtification”.
Norrbotten lyckades i den slutliga deklarationen från mötet få gehör för att i
slutsatsen införa regionernas betydelse för tillväxt och välfärd som bygger på
att de perifera områdena vanligtvis är de områden som innehar de naturligaste
förutsättningarna för förnyelsebar energiproduktion.
AER

AER:s B-kommitté (fr o m 2007 committee 2 Social policy and public health)
beslutade vid kommittémötet 28–29 september i Timisoara, Rumänien, att
etablera ett nätverk/arbetsgrupp inom området E-hälsa.
E-hälsa är ett högt prioriterat område i AER:s framtida arbete. Konferensen
som AER anordnade i Piteå i juni 2006 visade på förbättringspotential i satsningar på e-hälsarelaterad teknik inom hälso- och sjukvård.
Vid kommittémötet framfördes önskemål om att Norrbotten ska vara sammankallande/samordnare i nätverket. Landstinget ställer sig positiva till förfrågan och avsikten är att inta en aktiv roll i nätverket. Landstinget har sedan
tidigare erfarenhet av internationellt arbete, eftersom vi sedan 2006 förestår
en arbetsgrupp inom energiområdet (AER kommitté C).
AER: s energigrupp PEGASUS träffades i Strasbourg den 3 oktober. I mötet
deltog Kent Ögren, Kenneth Backgård och Lars Sandström. Det var ett välbesökt energimöte som bl a resulterade i att landstinget kommer att ge förslag på
en i omfattning begränsad energiarbetsgrupp samt ett årsprogram för grup26

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 26 OKTOBER 2006

pens verksamhet. En uppstyrning av verksamheten krävs för att komma vidare i arbetet på ett bra sätt. Initiativet kommer att tas av landstingsstyrelsens
ordförande vid ett möte med AER under december 2006.
AER: s kommitté C höll ett möte i Strasbourg den 2–3 oktober. Landstinget
representerades av Lars Sandström. Vid mötet redovisades det interna arbetet
i energiarbetsgruppen PEGASUS som resulterat i ett uttalande över EUkommissionen ”grönbok” för energi. Uttalandet antogs av kommitté C. Vidare
redovisades arbetet med att omorganisera kommitté C i mera funktionella
grupper. Här är det väsentligt att notera att energigruppen PEGASUS kommer att bli en permanent grupp under kommitté C. Energi är därmed en prioriterad fråga inom kommittén.
----------------------------------------------------

Avsnitt 2: Vissa styrelsebeslut 26 oktober 2006
----------------------------------------------------

Samverkansavtal avseende CDH
Landstinget är tillsammans med Luleå tekniska universitet samt Luleå och
Bodens kommuner grundare av Centrum för Distansöverbryggande hälso- och
sjukvård (CDH). Övriga parter i CDH har de senaste åren varit Telia Sonera
och Tieto Enator. Verksamheten regleras dels i ett konsortialavtal, dels i ett
finansieringsavtal mellan parterna. Avtalen löpte ut den 30 juni 2006.
Överläggningar mellan grunderna och nya parter har förts under en längre tid
för att vidga kretsen av intressenter i CDH inför en ny avtalsperiod.
Nu föreligger ett nytt samverkansavtal där de tidigare avtalsparterna ingår.
Därutöver tillkommer Piteå kommun som part i avtalet fr o m 1 januari 2007.
Samverkansavtalet reglerar bl a verksamhetens inriktning samt parternas
grundfinansiering av verksamheten i CDH. Landstinget ska enligt avtalet finansiera verksamheten med 2 mkr per år under den treåriga avtalsperioden 1
juli 2006–30 juni 2009. Landstingets finansiering är klar för första halvåret
2006 med 1 mkr, medan finansieringen för andra halvåret 2006 samt de
kommande åren inte är beslutad.
Resterande finansiering för år 2006, 1 mkr, föreslås anvisas ur medel från
likvidationen av NAB ekonomisk förening. För år 2007 har finansieringen, 2
mkr, beaktats vid revideringen av landstingsplanen 2007–2009.
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänns samverkansavtalet och att för finansiering
andra halvåret 2006 av verksamhet enligt avtalet anvisa 1 mkr ur medel från
likvidationen av NAB ekonomisk förening.
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Pris- och ersättningssystem
vid Norrlands universitetssjukhus (NUS)
Landstinget har fått utredningen ”Pris- och ersättningssystem vid NUS och
jämförelser med övriga universitetssjukhus” för yttrande inför slutligt beslut i
Norrlandstingens regionförbund .
Norrlandstingens regionförbund beslutade vid sammanträde den 14 september
2005 att tillsätta en utredning med syfte att ta fram ett förslag till modell för
prisnivåer och ersättningssystem för NUS. Utgångspunkt för utredningen är
riksavtalets regler om grunder för ersättning. Utredningen skulle hantera följande frågeställningar:
1 Klargörande på nationell nivå genom Sveriges Kommuner och Landsting
av definitioner och begrepp som är relevanta för att jämföra kostnader och
priser/ersättningar mellan universitetssjukhusen.
2 Klargörande vad gäller de kostnader som är specifika för den högspecialiserade region- och rikssjukvården jämfört med övrig hälso- och sjukvård.
3 Jämförelser av kostnader och priser/ersättningar mellan universitetssjukhusen genom medverkan från övriga sjukvårdsregioner och universitetssjukhus samt berörda landsting.
4 Framtagande av förslag till hållbar ersättningsmodell .
Vid sammanträde den 7 december 2005 gavs utredningen följande tilläggsdirektiv:
”Om den pågående utredningen av pris- och ersättningssystem vid NUS
skulle visa att ersättningsnivån vid NUS, jämfört med andra universitetssjukhus i Sverige, tydligt avviker ska prisjustering ske inom ramen
plus/minus 0,5–1,5 procent. Reglering av denna eventuella prisjustering
avseende 2006 ska genomföras före utgången av 2006. Om utredningen
inte före 1 oktober 2006 nått resultat vad gäller jämförelser av ersättningsnivåer ska omförhandling ske och regleras före utgången av 2006”.
En jämförelse har via Sveriges Kommuner och Landsting gjorts av kostnader
och intäkter för NUS avseende de tre köparlandstingen. Jämförelsen visar att
en ”brist” finns åren 2004 och 2005 på 18 mkr respektive 15 mkr. Utredningen föreslår därför att ytterligare kompensation utgår med plus 1,5 procent för
2006. Detta motsvarar ca 10 mkr.
Utredningen föreslår också att landstingsprisindex exklusive läkemedel plus
0,1 procent används för prisjustering åren 2007–2009. Inga prisförhandlingar sker under denna period. En grupp bestående av Norrlandstingens ekonomichefer med förbundsekonomen som sammankallande ska årligen följa kostnads- och intäktsutvecklingen vid NUS. Underlag och förslag från denna
grupp förläggs regionförbundet för beslut inför nästa avtalsperiod 2010–
2012.
Styrelsens beslut

Styrelsen tillstyrkte styrgruppens förslag till nytt pris- och ersättningssystem.
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Bidrag till forskning
och utveckling i Norrbotten
Norrbotten ligger i framkant på många områden inom FoU och innovationer
och vid Luleå tekniska universitet finns forskningsområdet med internationell
spjutspets. I den politiska plattformen för Norrbotten utpekas FoU och innovationer som en viktig strategisk förutsättning för en hållbar tillväxt och utveckling i länet.
Medvetna satsningar på forskning och utvecklingsarbete är av stor betydelse
för framtidens näringsliv i Norrbotten. Länsstyrelsen, landstinget och dåvarande Högskolan i Luleå beslöt därför 1986 att bilda stiftelsen Norrbottens
Forskningsråd med ett stiftelsebidrag på 50 tkr vardera. Forskningsrådet gavs
till uppgift att initiera och finansiera forskning och utvecklingsarbete till nytta
för näringslivet i länet. Inledningsvis, 1986–1988, bidrog landstinget och
länsstyrelsen vardera med ett årligt driftsbidrag om 1 mkr per år.
Delar av det norrbottniska näringslivet – ett 30-tal företag och organisationer
– bidrog vid starten med donationer till forskningsrådets fondkapital. Avkastningen från forskningsrådets kapital, royaltyn samt projektbidrag har skapat
förutsättningar för anslagsgivningen. Enligt 2005 års bokslut uppgår Norrbottens forskningsråds fondkapital (d v s donationskapital plus värdesäkringsfond) till drygt 33 mkr.
Norrbottens forskningsråd finansierar projekt och strategiska satsningar i såväl forskningsmiljöer som företag. Sedan starten har anslag med sammanlagt
120 mkr beviljats till 420 projekt. De totala projektkostnaderna i dessa satsningar uppgår till 520 mkr. Forskningsrådets inriktning är att gå in tidigt i
FoU-projekt och att acceptera höga kalkylerade risker. Rådets insatser får
därvid ofta en katalysatorroll.
Några exempel på gjorda satsningar är:
 Etablering och uppbyggnad av strategiskt viktiga forskningsmiljöer vid
Luleå tekniska universitet (e-commerce, mediateknik, kemisk produktion
av förnyelsebara resurser).
 Forskning vid Luleå tekniska universitet i nära samarbete med företag
(SSAB Hardtech, Ferruform, Operax, Caretech, Energitekniskt centrum)
för framtagning av produkter och metoder.
Efterfrågan på forskningsrådets resurser har hela tiden väsentligen överstigit
den finansiella kapaciteten vilket resulterat i att goda initiativ för utveckling
av länet inte har kunnat realiseras på grund av bristande resurser.
Norrbottens forskningsråd har för närvarande många intressanta projekt inom
ett flertal områden som söker finansiering. Det berör bl a nya insatser för att
utnyttja länets stora resurser för förnyelsebara råvaror, t ex skog för framställning av nya miljövänliga ersättningar till oljebaserade produkter, satsningar på högpresterande stål, medicinsk teknik och avknoppningar från Luleå tekniska universitet. Föreslagna satsningsområden stämmer väl överens
med de fokusområden som utpekas i den politiska plattformen.
För att höja den årliga anslagskapaciteten, och därmed bättre kunna möta efterfrågan av den typ av riskvilligt kapital som forskningsrådet tillhandahåller,
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ansöker Norrbottens Forskningsråd om bidrag med 1 mkr per år under tre år.
Det ekonomiska tillskottet ska användas till anslagsmedel, d v s för beviljande
av projektmedel och inte till att stärka fondkapitalet. Utöver denna ansökan
har Norrbottens forskningsråd inlett en finansieringsdialog med SSAB och
LKAB.
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Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att bevilja bidrag med 1 mkr per år under åren 2007–2009
och att anvisa pengarna, 3 mkr, ur medel som landstinget erhållit vid likvidationen av NAB ekonomisk förening.
----------------------------------------------------

Beslut
Styrelsens rapport till fullmäktige:
Enligt förslaget.
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Bilaga
1

Delegationsbeslut
1 Ordförandens beslut om miljöpristagare 2006 (dnr 965-06).
2 Förteckning över beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) under andra kvartalet 2006 (dnr 36-06).
3 Förteckning över delegationsbeslut m m inom kulturområdet (dnr 57-06).

2

Övrigt
1 Protokoll från länspensionärsrådets sammanträde den 20 september 2006.
2 Protokoll från patientnämndens sammanträde den 22 september 2006.
3 Fullmakt för divisionschef Majlis Granström att för landstingets räkning
underteckna rekvisitioner av EU- och statliga projektmedel samt därtill
kopplade delrapporter inom kultur- och utbildningsområdena
(dnr 1743-06).
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