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Anteckning

Styrelsens sammanträde hölls i Gällivare. Dagen före sammanträdet arrangerade Gällivare kommun studiebesök på Företagscentrum, Bolidens
koppargruva Aitik, samt Fjällnäs Development AB.

§ 149

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

§ 150

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs med följande tillägg:
• Informationen om AER Summer School utgår och ersätts av information
om Regionala utvecklingsprogrammet
• Ändringar i landstingsstyrelsens sammanträdesplan
• Fyllnadsval till Tillväxtberedningen
• Landstingsstyrelsens rapport

§ 151

Närvarorätt
Beslutas om att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 152

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.
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§ 153

Rapporter från styrelseledamöter
Dnr 37-07

Information av:
• Agneta Lipkin från möte med Regionkommittén den 14 september.
• Kenneth Backgård från möte med AER Kommitté 1 den 18-19 september
i Durres
• Monica Carlsson från genusmedicinsk konferens 20-21 september i Borgholm.

§ 154

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-07

Muntlig information
Muntlig information lämnas om Regionala utvecklingsprogrammet av KurtÅke Hammarstedt, chef för regionala enheten.

Jämställd vård
Svenska kvinnor lever i genomsnitt 4,6 år längre än män, men de är mer sjuka och söker oftare vård än männen. Fler kvinnor än män drabbas av problem i vården. Det kan tyda på att mannen är norm och att vården i mindre
grad är anpassad efter kvinnors behov. Det här visar en ny kunskapsöversikt
från Sveriges Kommuner och Landsting, som nyligen presenterades vid konferensen (O)jämställdhet i hälsa och vård.
I landstinget pågår ett arbete med att bygga upp kompetens inom området
jämställd vård. Att det förekommer medicinska felaktigheter som orsakas av
medvetna eller omedvetna föreställningar om kön är inte bra. Genom att systematiskt höja kompetensen och att lägga ett genusperspektiv på verksamheterna, ökar förutsättningarna för en vård som är jämställd såväl när det gäller
tillgång som kvalitet och säkerhet. Att erbjuda norrbottningarna vård på jämställda villkor är viktigt inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
För att gå vidare i arbetet har landstinget avsatt resurser i form av en handläggare som arbetar delar av sin tid inom området. För att kunna erbjuda en
jämställd vård krävs att personalen på ett tydligt sätt blir medveten om sina
egna handlingar. På varje arbetsplats bör personalen fundera över hur jämställd den egna verksamheten verkligen är. Ser man skillnader mellan könen
där de inte finns eller bortser man från skillnader och könsspecifika behov
där de faktiskt existerar?
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I möjligast mån bör insamlig av statistik redovisas uppdelad på kön. Landstinget medverkar under hösten i en nationell studie av könsuppdelad väntetidsstatistik för att kartlägga om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors tillgänglighet till vård.
Närmast vidtar planering för ett utvecklingsarbete inom verksamheterna i
dessa frågor. Internutbildningar och seminarier kommer att genomföras för
att medvetandegöra personal om och hur man kan upptäcka skillnaderna i
den egna verksamheten. Utöver detta planeras för en genusmedicinsk konferens i Norrbotten under vinterhalvåret.

Sjukskrivning utifrån miljardsatsningen
År 2006 träffade Sveriges Kommuner och Landsting ett treårigt avtal med
staten om att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Det innebär att
landstingen har möjlighet att få högst en miljard per år i tre år om sjukpenningdagarna minskar. Pengarna ska fördelas ut i länen och regionerna efter
hur mycket ohälsan minskar. Utfallet 2006 blev mycket bra – i Norrbotten
minskade sjukpenningdagarna med drygt 17 procent och landstinget fick 52
miljoner kronor som betalades ut i mitten av januari 2007.
Den 27 augusti hade division Primärvård besök av Anna Östbom från Sveriges Kommuner och Landsting och Sievert Gårdestig från Försäkringskassan.
Anna Östbom gick igenom avtalet, de Nationella riktlinjerna för sjukskrivning och rapporten Hälsovårdens ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning. Sivert Gårdestig berättade om Försäkringskassans utveckling och framtid.
Antal sjukpenningdagar fortsätter att sjunka i Norrbotten, 11 procent t o m
juli 2007, medan sjuk- och aktivitetsersättningarna ökar. Utvecklingen framgår av följande tabell:
Kommun/
län/riket
Arvidsjaur
Arjeplog
Jokkmokk
Överkalix
Kalix
Övertorneå
Pajala
Gällivare
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Boden
Haparanda
Kiruna
Norrbotten
Hela riket

Sjukpenningdagar (netto, 12 månader)
2006

2007-07

53 632
20 450
40 917
26 333
115 161
31 150
26 342
142 715
66 147
641 373
345 338
286 260
54 525
164 376
2 014 718
61 096 444

53 011
19 318
30 984
22 683
105 326
26 744
21 046
123 951
57 068
596 967
287 089
250 700
50 667
147 512
1 793 065
57 084 302

Förändring
-1,2%
-5,5%
-24,3%
-13,9%
-8,5%
-14,1%
-20,1%
-13,1%
-13,7%
-6,9%
-16,9%
-12,4%
-7,1%
-10,3%
-11,0%
-6,6%

Sjuk- och aktivitetsersättningar (nybeviljade under 12 månader)
2006
2007-07
Förändring
25
46
21
7
13
6
49
54
5
30
37
7
110
138
28
21
33
12
31
33
2
154
157
3
56
86
30
391
455
64
384
412
28
202
254
52
56
61
5
102
164
62
1618
1 943
325
46 945
49 457
2 512

Pågående arbete inom landstinget

I min rapport till styrelsen den 31 maj beskrev hur samarbetet med Försäkringskassan är upplagt. I det följande redovisas pågående aktiviteter.
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När det gäller sjukskrivningsprocessen så har sjukskrivningskommittèn
främst arbetat med det försäkringsmedicinska beslutstödet. Detta introduceras den 1 oktober för alla läkare. Det består av två delar: ett antal övergripande principer för sjukskrivning och förslag om sjukskrivningstid för ca 90 riktade diagnoser.
Den 1 mars 2008 kommer Försäkringskassan att börja använda sig av stödet
och då införs också ett nytt medicinskt underlag där en viss arbetsförmågebedömning finns med. Vidare kommer beslutsstödet att finnas på Internet
och vara åtkomligt även för de patienter som sjukskrivs. Anledningen till att
det ska finnas på Internet och inte upptryckt är att det ska kunna revideras
och alltid finnas i den slutgiltiga versionen. Projektet kommer att ha informationsmöten för läkare och övrig berörd personal under det närmaste halvåret.
För primärvårdens del är förhoppningen att de flesta vårdcentralerna kommer att göra sin egen handlingsplan för sjukskrivningsarbetet. Det är viktigt
hur sjukskrivningen sker och hur uppföljningen av arbetet sker för att kunna
se vad effekterna blir.
Projektet kommer vidare att arbeta med att försöka hitta en bra metod att
göra arbetsförmågebedömningar i primärvården för att stödja läkarna i detta.
Projektet försöker hitta bra metoder för rehabilitering och ta fram goda exempel på detta. Vidare ska projektet arbeta fram en bra sjukskrivningsstatistik för hela landstinget. Detta för att sjukskrivande läkare ska få en möjlighet att följa upp sitt arbete.
FaR- och Fyssprojektet fortsätter, bl a har antalet recept ökat något.
Smärtprojektet avslutas nu i höst och de arbetar med utvärderingen.
Projektet Hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser (Mindfulness) har startat sin verksamhet nu i höst. Utvärderingsarbetet pågår parallellt.
Det pågår några samverkansprojekt med Försäkringskassan och arbetsförmedlingen när det gäller Unga Vuxna och patienter med sjuk- och aktivitetsersättning.
Ett genusarbete är under planering i det stora projektet.
Under den närmaste tiden kommer diskussioner att föras med vuxenpsykiatrin och ortopedin för att få med dem i projektet. De deltar redan i sjukskrivningskommittèen.

Patientens rätt i vården
Regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att lämna förslag på hur
patientens ställning och inflytande över vården kan stärkas. Enligt direktiven
är uppdragen följande:
• Särskilt se över hur patientens möjlighet att fritt välja vårdgivare efterlevs
samt lämna förslag till lagreglering av det fria vårdvalet.
• Analysera tillämpningen av vårdgarantin och lämna förslag till lagreglering av densamma.
• Lämna förslag till nödvändiga kompletteringar av det lagförslag om patientlagstiftning som Ansvarskommittén lämnade i sitt betänkande Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft.
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• Lämna förslag till stärkt rätt till fast vårdkontakt som ska fungera som en
vårdlots för framförallt äldre och multisjuka patienter.
• Föreslå hur fri etableringsrätt kan införas i primärvården.
Utredningen ska lämna ett delbetänkande om fri etableringsrätt senast den 15
april 2008. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete senast den 15 december
2008. Till utredare har Toivo Heinsoo utsetts.

Invigning av IVAK i Piteå
Måndagen den 10 september invigdes IVAK i Piteå med tal av landstingsrådet Kent Ögren som därefter tillsammans med verksamhetschef Marie Asplund klippte bandet. Möjlighet till guidad rundvandring gavs. Byggnationerna har pågått sedan februari månad och verksamheten startade den 20 augusti.
Invigningen föregicks av en presskonferens där verksamhetschef Marie Asplund, enhetschef Birgitta Carlsson, divisionschef Hans Rönnkvist, landstingsråden Kent Ögren, Monica Carlsson och Britt Westerlund, samt jag svarade på medias frågor. Media gavs sedan möjlighet att bevaka invigningen.
IVAK innebär i korthet att både personal och lokaler samordnas kring det
akuta omhändertagandet, d v s ambulans, akutmottagning och intensivvårdsavdelning. Alla inblandade i det akuta omhändertagandet jobbar nära varandra vilket gör det enklare att samordna insatserna kring patienten. Det blir
också enklare och rationellare att hantera material och utrustning inom hela
kedjan i akutsjukvården.

Ombyggnadsprogrammet på Piteå älvdals sjukhus
I och med att IVAK startat sin verksamhet har huvudanledningen till ombyggnadsprogrammet vid Piteå älvdals sjukhus kommit på plats och lagt
grunden för en långsiktigt positiv utveckling av den akuta sjukvården vid
sjukhuset.
Tandvårdsbygget påbörjades i början av augusti och planeras stå klart den 1
april 2008. I denna etapp ingår även att renovera lokaler för behandlingsenheten som kommer att placeras i IVA:s gamla lokal på plan 6 senare under
hösten. När tandvårdsetappen färdigställs under våren 2008, avslutas ett omfattande ombyggnadsprojekt vid sjukhuset som pågått under tre år och kostat
ca 80 miljoner kr.

Fortsatt etablering av IVAK i Kiruna
IVAK i Kiruna är i full drift sedan den 3 september. Förhandlingarna om
bemanningen med Kommunal och Vårdförbundet var avklarade innan hopslagningen och bemanningen är fastlagd.
F n pågår inskolning av den personal som inte blev klar före sammanslagningen. Arbetet med att revidera tidigare rutiner för IVA respektive akuten
och göra om dem till gemensamma rutiner pågår. Schemagrupperna för IVA
och akuten har slagits samman till en gemensam schemagrupp. Uppvakningsavdelningen, som tidigare organisatoriskt tillhörde IVA, ingår nu i operation. Personal från IVAK och operation bemannar numera uppvakningsavdelningen gemensamt.

7

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 27 SEPTEMBER 2007

Diabetesvård
Min ledningsgrupp för hälso- och sjukvården har godkänt slutrapporten från
diabetesprojektet. Rapporten innehåller främst en konsekvensanalys med
åtgärdsförslag för diabetesvårdens struktur och processer. Den fortsatta processen ska diskuteras i respektive divisionsledning och nödvändiga beslut
inarbetas i divisionsplanerna för år 2008.
En handläggningsöverenskommelse har utarbetats, vilken förväntas fastställas av styrgruppen i slutet av november. Ambitionen är att den ska börja gälla från den 1 januari 2008. Länsgruppens uppdrag kvarstår under hösten
2007 då arbetet ska implementeras, förankras och utbildningsönskemål ska
inhämtas. Implementeringsmöten för primärvården sker i de fyra regionerna
med start i Haparanda den 19 september och avslutning i Gällivare den 4
oktober. För sjukhusens del är alla datum ännu inte fastlagda.
I det fortsatta uppdraget ingår att inför 2008 komplettera insatserna med bl a
effektmål och uppföljning av vårdresultat i ett systematiskt förändringsarbete.

Etablering av dialysverksamhet i Kalix
Ombyggnationer och utbildning av dialyssköterskor fortlöper enligt planering. Eventuellt kommer starten av verksamheten att försenas p g a att dialysmaskinerna levereras först i början av december. Därefter ska de ställas i
ordning, vilket tar ca tre veckor. Planeringen av starten sker i samråd med
njursektionen vid Sunderby sjukhus. Bedömningen är att verksamheten kan
vara i full drift tidigast i slutet av januari 2008.

Samarbetet kring VAS
I min förra rapport till styrelsen redovisade jag att ett samarbetsavtal tecknats
i början av juni om samarbete med landstingen i Jämtland och Halland om
vårdsystemet VAS.
Den 6–7 september genomfördes ett första möte i den samarbetsorganisation
som etablerats. Vid mötet lades inriktningen av det fortsatta arbetet fast för
att få en väl fungerande struktur i samarbetet. Första steget blir att identifiera
och beskriva processer, roller och rutiner i de olika grupper som samarbetet
omfattar. Därefter kommer en översyn att göras av den strategiska utvecklingsplanen för VAS kopplat till de krav på insatser som följer av att landstingen ska uppfylla den nationella IT-strategin. Den uppdaterade planen
kommer därefter att utgöra underlag för en treårig plan för insatser för att
utveckla VAS.

Länstekniks nya organisation och etablering
År 2001 samlades all IT- och MT-verksamhet i verksamhetsområdet Länsteknik. Syftet var att få verksamheterna att närma sig varandra eftersom utvecklingen visar att allt mer medicinteknisk utrustning och IT integreras. Ett
exempel är digitaliseringen av röntgen.
Under 2006 påbörjades ett utvecklingsarbete som innebar att Länstekniks
uppdrag tydliggjordes och att en gemensam målbild skapades. Arbetet fokuserades på kvalitet, kundnöjdhet, ekonomi och gemensamma rutiner för ett
närmare samarbete inom verksamhetsområdet.
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Arbetet innebar bl a en kartläggning av nuläget inom verksamhetsområdet,
framtagning av kort- och långsiktiga mål för support/hjälp till användare,
drift, förvaltning/utveckling, underhåll och projektarbete.
Parallellt med utvecklingsarbetet planerades för en flyttning till Sunderby
sjukhus i början av 2007.
Övriga uppdrag som påverkar Länsteknik i hög grad är den nya systemförvaltningsorganisationen för VAS och nya samarbetspartners för VAS. Vidare innebär den nya IT-plattformen behov av ett förändrat arbetssätt och att
kostnaderna kan minska.
Nya samarbetsparter har också önskemål om utveckling, support och gemensam drift inom olika systemområden vilket ställer krav på organisationen och
kompetensen framöver.
Under 2006 och 2007 har ett omfattande arbete genomförts för att skapa en
strukturerad förvaltningsorganisation.
Den nya organisationen för Länsteknik började gälla den 1 september 2007.

Drift- och elavbrott i Boden
Bakgrund

All data/telefontrafik till och från Länsservice i Boden bröts mellan den 10
september ca kl 8.30 och den 11 september ca kl 10.20. Orsaken var att Bodens Energi grävde av en kabel på Björnvägen i Boden.
Den 12 september drabbades Länsservice i Boden av ett totalt elavbrott. Det
första avbrottet varade ca 20 minuter. Sedan uppstod två avbrott till som varade ca 40 minuter. Orsaken var ett havererat ställverk på Älgvägen i Boden.
Konsekvenser för verksamheten

All trafik via IP-telefoni till och från Länsservice bröts. All kontakt med
sjukvården och patienter i Norrbotten var helt borta. Mobiltelefonin fungerade. Ingen kommunikation fanns med Intranätet eller några som helst applikationer under hela avbrottet. Inga beställningar, arbetsordrar, in eller utleveranser kunde registreras. Flertalet av personalen kunde inte utföra sina arbetsuppgifter. Avbrottet har resulterat i vissa leveransstörningar och förseningar som det kommer att ta en tid att arbeta i kapp. Produktionsbortfallet
beräknas till ca 10 000 kr per timme.
I dagsläget har såvitt känt inte någon patient eller verksamhet kommit till
skada av avbrottet. Hade avbrottet skett på en annan tidpunkt på dagen, eller
varit mer långvarigt, hade konsekvenserna blivit betydligt mer omfattande.
Landstinget tog över fastigheten vid årsskiftet 2006/2007. Därefter har ett
har ett internt säkerhetsarbete påbörjats som bl a handlar om att identifiera
risker och se över rutiner för t ex brand och läckage.

Kultur
Konferens på högaktuellt tema i Kiruna

Under två dagar, den 3–4 september, arrangerade division Kultur och utbildning, i samverkan med Sametinget, en konferens på temat ”Hur använder vi
vår historia”. Drygt 100 personer deltog. Syftet var att öka kunskapsläget
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och därmed bidra till större förståelse mellan olika grupper i länet, att skapa
en arena för samtal och att ge en bild av forskningsläget i länet.
Bland föreläsarna fanns hovrättsassessor Marie Hagsgård, Västra Götaland,
som talade om regionala och lokala samråd mellan minoriteter och majoriteten, docent Ingela Bergman, Silvermuseet Arjeplog, som redogjorde för svårigheterna att se etnisk tillhörighet i arkeologiskt material samt professor Ole
Henrik Magga, Samisk Högskole i Kautokeino, som delade med sig av sina
erfarenheter från urfolksarbete i Norge och i FN.
Ett arbetspass innehöll diskussioner utifrån deltagarnas egna frågeställningar
och gav mycket öppna och intensiva samtal. Kiruna kommun bidrog med del
av kostnaderna för middag och underhållning på kvällen.
Utvärdering ska göras tillsammans med Sametinget. Bland deltagarna uttalades uppskattning över att landstinget haft modet att ta initiativ till denna första konferens på temat och önskemål framfördes om en fortsättning. Förslag
till det senare under 2008 kommer under hösten, då också i samverkan med
Sveriges övriga minoriteter, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar.

Regional utveckling
Stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet
Om Ansvarskommittén för tjänstemän inom kommuner och landsting

Norrbottens läns landsting arrangerade i augusti tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten en konferens för kommun- och landstingsanställda. Ett
sextiotal deltagare lyssnade på Åsa Ehinger Berling från Sveriges kommuner
och landsting som berättade om vad Ansvarskommitténs slutbetänkande innebär.
Åsa Ehinger Berling, som har en lång erfarenhet av arbetet med regionfrågan
och har bl a suttit som sakkunnig i Ansvarskommittén, redovisade huvudragen i slutbetänkandet av Ansvarskommittén. Sammanfattning av föredraget
finns på regionala enhetens webbsida (www.nll.se/regionalt).
Regionfrågan – aktuellt läge

Remisstiden för Ansvarskommitténs slutbetänkande är satt till 21 september.
I dagsläget har ett fyrtiotal remissyttranden inkommit och i stort sett stödjer
alla ansvarskommitténs förslag på en ny samhällsorganisation
(http://www.regeringen.se/sb/d/9255).
Den av regeringen utsedde regionsamordnaren, Jan-Åke Björklund, har besökt Norrbotten och representanter för landstinget för att ta del av länets tankar avseende framtida regionbildningar.
Kommunförbundets styrelse i Norrbotten har antagit ett remissyttrande som
tillstyrker ansvarskommitténs förslag och som stödjer både en tvåläns och en
fyra läns region i Norrland omfattande Norrbotten. Västernorrlands landsting
har med stor majoritet antagit sitt remissyttrande som stödjer förslaget och
förordar en framtida region bestående av alla de fyra nordligaste länen.
Möta unga människor
Projekt Hjärnsläpp får ny projektledare

Ny projektledare för Projekt Hjärnsläpp är sedan september Marit Puranen
Marjavaara. Landstinget är huvudman till projektet som finansieras av
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Längmanska företagarfonden. I landstingets regi har projekt Hjärnsläpp funnits sedan december 2006 och har under den tiden träffat och inspirerat
1 076 grundskoleelever och 354 lärare i Norrbottens län. Projektet använder
sig bl a av Ingenjörssamfundets verktyg Finn Upp och Snilleblixtarna och
fungerar som en kostnadsfri resurs för länets skolor då de vill integrera teknik, kreativitet och företagsamhet i undervisningen. Marit Puranen Marjavaara har som en av landstingets European Youth Ambassadors 2006 tidigare
varit projektledare för informationsprojektet MIO under våren 2007.
Youth Summer School 2007

I augusti månad reste Andreas Flygare och Jonas Grafström till Devon i
England för att representera Norrbotten på Assembly of European Regions
årliga Youth Summer School. På plats i England skrev de två ambassadörerna blogg på adressen http://www.eya2007.blogspot.com om sina upplevelser.
Årets tema var Youth & Sustainable Development in Europe’s Regions och
genom föreläsningar, diskussioner och studiebesök fick deltagarna inte bara
högre kompetens inom området utan också inspiration av andra projekt. På
bloggen står att läsa, ”Socialt har det varit en underbar vecka. Jag har träffat
massor med spännande människor och knutit nyttiga kontakter”. Genom att
lyfta aktuella politiska ämnen och arbeta tillsammans med ungdomar från
hela Europa är förhoppningen att de unga återvände hemåt stärkta av sina
upplevelser och med nya idéer.
För andra året i rad skickar landstinget unga representanter till sommarskolan. Efter sitt deltagande på sommarskolan initierade 2006 års stipendiater
projekt MIO. Landstingets medvetna satsning på detta avspeglas också i strategin som handlar om att positionera Norrbotten inom EU.
Samarbeta med andra regionala utvecklingsaktörer
Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är utsett

Regeringens utsedda ordförande i strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, landshövding Per-Ola Eriksson, har utsett övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapet omfattar Norrbottens län och
Västerbottens län och är ett av åtta regionala partnerskap.
Strukturfondspartnerskapet ska bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet för det berörda programmet, Nutek respektive ESFrådet, yttra sig över vilka ansökningar som skall prioriteras. Strukturfondspartnerskapets yttrande skall vara bindande för Nutek och ESF-rådet i den
fortsatta handläggningen.
Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland består av totalt 22 ledamöter,
varav 11 från vardera länet samt jämnt fördelat antal kvinnor och män. I riktlinjerna för strukturfondspartnerskapets sammansättning har regeringen angett att kommuner och landsting i respektive programområde gemensamt ska
nominera ledamöter.
I sammanhanget bedömdes att landstinget borde kunna göra anspråk på två
av de fem ledamöterna – en representant för majoriteten och en för oppositionen. Efter överläggningar med landstingets gruppledare nominerades Kent
Ögren och Ann Kristin Nilsson samt Kenneth Backgård och Margareta Henriksson.
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Ordföranden har utsett följande ledamöter:
Kommuner och landsting
Olle Lindström (m), Boden
Sven-Erik Bucht (s), Haparanda
Karl Petersen (s), Luleå
Tommy Nyström (s), Gällivare
Christina Hjelm (c), Överkalix
Erik Bergkvist (s), Umeå
Kerstin Nilsson (c), Tavelsjö
Marie Louise Rönnmark (s), Umeå
Harriet Classon (s), Skellefteå
Gunnar Åström (m), Stensele
Arbetsmarknadens organisationer
Ewa-May Karlsson (c), Vindeln
Marianne Aava, Luleå
Marita Mattson, Umeå
Micke Brännström, Luleå
Länsstyrelser
Per-Ola Eriksson (ordförande)
Lorentz Andersson
Britt-Marie Häggberg
Länsarbetsnämnder
Lena Jatko, Umeå
Thomas Furby, Umeå
Intresseorganisationer
Barbro Lindgren, Umeå
Sametinget
Ingrid Inga, Jokkmokk
Torkel Stinnerbom, Dikanäs

Kommunalråd i Boden
Kommunalråd i Haparanda
Kommunalråd i Luleå
Kommunalråd i Gällivare
Landstingsfullmäktige i Norrbotten
Landstingsråd i Västerbotten
Landstingsfullmäktige i Västerbotten
Kommunalråd i Umeå
Kommunalråd i Skellefteå
Kommunalråd i Storuman
Kommunalråd i Vindeln
Regionchef LRF
LO
TCO
Landshövding i Norrbottens län
Landshövding i Västerbottens län (avgått som
landshövding den 31 augusti 2007)
Avdelningschef Länsstyrelsen i Norrbotten
Länsarbetsnämnden i Västerbotten (Gällivare
fr o m januari 2008)
Länsarbetsnämnden i Västerbotten
HSO
Sametinget
Sametinget

Strukturfondspartnerskapets mandattid är mellan den 1 september 2007 och
31 december 2010.
Till sekreterare har ordförande utsett Tina Norgren, chef för enheten Tillväxt
och kommunikation vid Länsstyrelsen i Norrbotten.
Positionera Norrbotten nationellt och inom EU
AER:s byrå och AER:s kommitté för institutionella frågor

AER:s byrå och kommitté för institutionella frågor hade ett gemensamt möte
i Istanbul den 7 september. Maria Salmgren och Monica Carlsson, representanter i AER:s byrå och Britt Westerlund, representant i kommittén för institutionella frågor deltog vid mötet.
På agendan fanns förslag till ett första positionspapper från AER angående
EU:s framtida sammanhållningspolitik. Efter en lång och intensiv diskussion
ställde sig AER:s styrelse bakom ett förslag till hur de europeiska regionerna
vill att EU:s framtida regionalpolitik ska utformas. Monica Carlsson, Norrbotten, underströk tillsammans med Jämtlands representant Tomas Andersson, att förutom BNP per capita bör även geografiska och demografiska utmaningar kunna vara grund för att allokering av strukturfondsmedel jämte
andra kriterier såsom arbetslöshet, migration och lönenivåer.
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Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp, där Tomas Andersson är ordförande. Uppdraget är att ta fram rekommendationer för AER:s syn på EU:s
regionalpolitik efter 2013, när den nuvarande programperioden upphör. Förslaget var det första steget i ett långsiktigt arbete, som kommer att fortsätta
och bli allt intensivare under kommande år.
Under byråmötet informerades om vilka aktiveter som skett och vilka som är
på gång i de olika kommittéerna och arbetsgrupperna. Dagordningen för
kommittén för institutionella frågor innehöll information om pågående aktiviteter. Därtill antogs kommitténs arbetsprogram för 2008. Nyckelprioriteringarna för 2008 är att genom olika aktiviteter överbrygga gapet mellan Europa och dess medborgare, främja utvecklingen av innovativa, delaktiga och
inkluderande regionala företrädare, arbeta för att stärka den regionala demokratin i alla länder i Europa samt arbeta för en större involverig av regioner i
Europeiska beslutsprocesser.
Vänregionsamarbete

Kent Ögren och Agneta Granström har tillsammans med fylkespolitikerna
Paul Dalø och Synnøve Søndergaard från Troms fylkeskommun genomfört
en tre dagar lång studieresa till Svalbard och samhället Longyearbyen där de
tog del av hur man planerar samhällsservice i ett samhälle långt ute i periferin. Politikerna återföljdes av tjänstemän från sina respektive administrationer. Studiebesöket skedde inom ramen för Norrbottens läns landstings vänregionsamarbete med fylkeskommune Troms i Norge. Ett vänskapsavtal avtal som undertecknades i början av 2006 mellan Norrbottens läns landsting
och Troms fylkeskommune. Avtalet syftar till att stärka samarbetet mellan
regionerna inom bl a områdena näringsliv, infrastruktur och kommunikation
samt samarbete för utbyte av information genom kontakter
Longyearbyen som är Svalbards största samhälle med cirka 2 000 invånare
består i stort finns tre huvudnäringar; kolgruvnäringen, forskning och turism.
Programmet för studieresan omfattade besök på institutioner och företag
inom alla dessa tre näringar. Besök gjordes på Store Norske Spitsbergen
Kolkompaniet, universitetet, forskningsstationer, Longyearbyens sjukhus
samt på Svalbards och Longyearbyens förvaltningsmyndigheter.
Longyearbyens fortlevnad grundar sig på en god samhällsplanering och gott
samarbete med andra samhällen på fastlandet. Samarbete med andra samhällsserviceinstanser och användningen av distansöverbryggande teknik har
blivit allt vanligare. Inom hälso- och sjukvården finns ett väl fungerande
samarbete med Tromsö sjukhus på fastlandet. Framförallt nyttjas distansöverbryggande teknik i allt större utsträckning för att ge tillgång till den allra
bästa möjliga vården.
Samarbete med andra instanser på fastlandet och nyttjandet av distansöverbryggande teknik gäller även universitetets studenter och forskare. Man har
byggt ut kommunikationssystemet som nu består av två fiberoptikkablar
mellan Svalbard och fastlandet, vilket möjliggör hög hastighet på kommunikationsnätet och är av största vikt för både sjukhuset och forskningsmöjligheterna på Svalbard. Därtill gjordes även besök på forskningsstationen Eiscat för att ta del av deras arbete.
Ny processledare för Attraktiv Region

Attraktiv region är en satsning på marknadsföring av Norrbotten som tillsammans med andra insatser för utveckling och tillväxt inom det regionala
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utvecklingsprogrammet RUP etablerar Norrbotten som en dynamisk och attraktiv region.
Lars Wallrup tillträdde som processledare den 1 september och efterträdde
Eva Moe. Närmast kommer han från en konsultverksamhet som är specialiserad på platsmarknadsföring och kommunikationsprocesser. Lars Wallrup
har även varit marknads- och kommunikationschef på Sveriges Rese- och
Turistråd 1996–2005.
Övergripande mål för Attraktiv region är:
• Norrbotten är känt som en dynamisk tillväxtregion.
• Norrbotten präglas av en positiv självbild.
Styrgruppen består av landshövding P-O Eriksson, landstingsråd Kent Ögren, Kommunförbundets ordförande Bo Johansson och LTU:s rektor Pia
Sandvik-Wiklund. Projektperioden är fem år med avslutning den 31 december 2011.
Arbeta för väl fungerande infrastruktur
Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten

Kommunikationspolitiska rådet har beslutat att arbeta fram en kommunikationspolitisk plattform. Uppdraget genomförs av regionala enheten i samverkan med Kommunförbundet. Dokumentet ska vara klart för behandling i rådet i slutet av september. I plattformen görs nödvändiga politiska prioriteringar inom infrastruktursektorn för att öka konkurrenskraften.
Rapport från Interbaltic i Bodö

Interbaltic-projektets infrastrukturgrupp träffades 4 september för gemensamma överläggningar med anledning av den nya strukturfondsperioden.
Under mötet framkom indikationer om att den norska regeringen inte prioriterar fortsatt utveckling av den så kallade NEW-korridoren. Politiskt finns ett
uttalat stöd för NEW-korridoren från det kommunikationspolitiska rådet
samt Europaforum Norra Sverige. Det är en strategiskt viktig fråga i arbetet
med att hävda TEN-T status för Norrbotniabanan som kommer att diskuteras
vid Europaforum Norra Sveriges möte den 25–26 oktober i Skellefteå.
Några norska regioner undersöker möjligheten att tillskjuta medel för upprustning av NEW-korridoren.
Rikstrafikens upphandling av dagtågstrafik mellan Luleå och Kiruna

Rikstrafiken har den 7 september beslutat tilldela SJ rätten att trafikera
sträckan Luleå-Kiruna från 2008. Detta innebär att den lokala lösning som
landstinget lämnade förslag till har avslagits. Motivet är att Rikstrafiken inte
har de ekonomiska förutsättningarna att svara upp med medfinansiering för
en lokal lösning. Till detta kan läggas att Rikstrafikens kostnad för beslutad
upphandling blev dyrare än den föreslagna lokala lösningen.
Lägesrapport Norrtåg AB

Staten har inte fattat något beslut om medfinansiering avseende Norrtåg AB.
Projektet är intressant enligt sittande regering, men det lutar åt ett större ekonomiskt ansvar från inblandade regioner. Förhandlingar pågår fortfarande.
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Arbeta för hållbar energiförsörjning
Länsgemensam strategiplan för energi

Arbetet med den länsgemensamma strategiplanen för energi har påbörjats.
Ett enigt energisamråd med företrädare från det offentliga, näringslivet, universitetet, energimyndigheten, LRF samt andra intressenter beslutade uppdra
till landstinget, Kommunförbundet samt länsstyrelsen att påbörja strategin i
samverkan med bl a näringslivet. Energistrategin ska redovisas till uppdragsgivarna under den senare hälften av 2008. Det av arbetsgruppen framtagna
inriktningsdokumentet för energi kommer att offentliggöras i början av oktober. Underlaget kommer också att vara länsstyrelsens inlaga till energimyndigheten.
Äga och styra landstingets bolag
Extra bolagsstämma i Länstrafiken AB

Enligt beslut av ett extrainkallat ägarsamråd för länstrafiken i Norrbotten
hölls en extra bolagsstämma den 29 augusti. Stämman hade att ta ställning
till ett förslag om oförändrat ägartillskott för verksamhetsåret 2008. Bolagsstämman beslutade att länstrafiken i Norrbotten ska ha oförändrat ägartillskott för verksamhetsåret 2008. Bolaget bedöms ha en god finansiell status
vad avser eget kapital.
Lars Sandström innehade fullmakt att företräda landstingets samtliga aktier
samt talan vid bolagsstämman.
Ny finansieringsmodell för länstrafiken i Norrbotten

Arbetet med en ny finansieringsmodell har i princip avstannat. Några kommuner, Pajala, Övertorneå samt Arjeplog anser sig inte kunna acceptera en
ny modell där landstinget ansvarar för stomlinjenätet. Boden, Luleå samt
Piteå kommuner är villiga att tillskjuta medel för att kompensera de kommuner som får fördyringar. Nya politiska överläggningar kommer att genomföras under hösten för att försöka uppnå enighet. Om den gamla modellen behålls medför detta att kommunerna också kommer att få delfinansiera planerad tågtrafik från Sundsvall och norrut.

§ 155

Uppdrag år 2008 för fullmäktiges
beredningar
Dnr 1760-07

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 sjukvårdsberedning Mitt: Barn och ungdomars hälsa
• Hälso- och sjukvårdsberedning Nord: Barn och ungdomars hälsa
15
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• Hälso- och sjukvårdsberedning Syd: Barn och ungdomars hälsa
• Hälso- och sjukvårdsberedning Öst: Rehabilitering med inriktning mot
rehabilitering vid psykisk ohälsa.
• Programberedningen: Barn och ungdomars psykiska ohälsa med inriktning mot depression, ångestsyndrom samt ADHD.
• Regionala beredningen: Norrbotten – en attraktiv region för alla.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1 För att möjliggöra ett länsperspektiv blir uppdraget för samtliga hälsooch sjukvårdsberedningar Barn och ungdomars hälsa.
2 Programberedningens och regionala beredningens förslag till uppdrag för
2008 fastställs.
3 Fullmäktige betonar vikten av att beredningarna preciserar och avgränsar
sina uppdrag och att detta sker gemensamt mellan hälso- och sjukvårdsberedningarna.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s)
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Jens Sundström (fp):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet. Votering begärs.
Ordföranden meddelar att ja-röst gäller för bifall till yrkande 1 och nej-röst
för bifall till yrkande 2.
Omröstningsresultat

Med 14 ja-röster för bifall till yrkande 1 och 1 nej-röst för bifall till yrkande
2, antas yrkande 1.
Ledamöterna röstar enligt följande:
Ledamot
Kent Ögren (s)
Britt Westerlund (s)
Leif Bogren (s)
Agneta Burman (s)
Lars Holmqvist (s)
Elisabeth Lantto (v), ers
Monica Carlsson (v)

Ja
x
x
x
x
x
x
x
16

Nej

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 27 SEPTEMBER 2007

Agneta Granström (mp)
Kenneth Backgård (ns)
Margareta Henricsson (ns)
Björn Lundqvist (ns)
Hans Swedell (m)
Bo Hultin (m)
Erik Berg (c)
Jens Sundström (fp)

x
x
x
x
x
x
x
x

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Jens Sundström (fp) till förmån för yrkande 2.

§ 157

Delårsrapport januari–augusti 2007
med årsprognos
Dnr 3-07

Ärendebeskrivning
Under 2007 görs månadsrapporter för februari, mars, april, maj, juni, juli,
augusti, september, oktober och november med resultat för aktuell period,
med kommentarer kring de områden som avviker från plan, eller där det
finns problem mm. Per april och augusti görs även en årsprognos.
Per april och augusti görs en delårsrapport som innehåller periodens resultat
samt årsprognos samt med samma struktur som årsredovisningen med uppföljning av målen i Landstingsplanen.
Periodens resultat är ett överskott på 73 mkr före finansiella poster, vilket är
13 mkr sämre än samma period föregående år trots en ny skatteunderlagsprognos som ger ett positivt tillskott. Resultatet efter finansnetto är plus
132 mkr och 10 mkr bättre än motsvarande period förra året. Detta förklaras
av starkt ökade finansiella intäkter då en rebalansering av pensionsportföljen
genomfördes under januari och aktier för ca 80 mkr såldes och placerades i
räntebärande värdepapper. Detta innebar att vinster på drygt 28 mkr realiserades och påverkade finansnettot i positiv riktning.
Landstingets nettokostnad ökade med 3,3 procent för perioden januariaugusti jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och
utjämning ökade med 2,9 procent samma period.
Årsprognosen pekar på ett underskott på 10 mkr, vilket är en förbättring med
63 mkr jämfört med årsprognosen i april. Hela förbättringen ligger på intäktssidan, d v s skatt, statsbidrag och finansiella intäkter. Prognosen före
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finansiella poster visar ett minus på 76 mkr, vilket är 32 mkr sämre än föregående år.
Divisionernas och de gemensamma verksamheternas prognoser pekar på ett
underskott på 164 mkr, vilket är en försämring med 10 mkr jämfört med
2006. I divisionsplanerna finns beslutade sparåtgärder på 49 mkr, varav man
beräknar att klara av 37 mkr under året, medan övriga kostnader bedöms öka
med 47 mkr.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer: Styrelsen konstaterar att vidtagna åtgärder har gett vissa resultat. För att nå en ekonomi i
balans krävs dock fortsatta kraftfulla åtgärder genom att fortlöpande uppnå
en ändamålsenlig struktur och genom att åstadkomma effektiva vårdprocesser i ett fortsatt inre förbättringsarbete.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande

Kent Ögren (s), Kenneth Backgård (ns) och Jens Sundström (fp):
• Beslutsförslaget kompletteras och får följande lydelse:
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer: Styrelsen
konstaterar att vidtagna åtgärder har gett vissa, men ännu ej tillräckliga,
resultat. För att nå en ekonomi i balans krävs dock fortsatta kraftfulla åtgärder genom att fortlöpande uppnå en ändamålsenlig struktur och genom
att åstadkomma effektiva vårdprocesser i ett fortsatt inre förbättringsarbete.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut med föreslagen komplettering och finner att det antas.
-----------------------------------------------------

Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Enligt beslutsförslaget med föreslagen komplettering.
Särskilt yttrande

Av Birgit Stöckel till förmån för yrkandet.
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§ 158

Motion 6/07 om sjukvårdsansvar för
vård av ungdomar på behandlingshem
Dnr 1027-07

Motionen
Väckt av Christina Hjelm (c):
Jag vill att landstinget ser över sin policy vad gäller kostnader vid vård på
behandlingshem för ungdomar som har diagnoser som exempelvis affektiv
schizofreni. I dagsläget så skjuter landstinget över hela ansvaret på kommunerna, vilket medför väldigt stora kostnader för såväl små som stora kommuner. Dygnskostnader som kan uppgå till 12 000,-!
Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för de personer
som vistas i kommunen. Enligt samma lag innebär detta ansvar ingen inskränkning i annan huvudmans ansvar för sitt verksamhetsområde. Omständigheten att kommunerna måste agera utifrån detta yttersta ansvar får således
inte innebära att landstinget förhåller sig passivt kring det egna sjukvårdsansvaret.
Psykisk sjukdom uppfyller sjukdomsbegreppet enligt HSL. Landstinget inte kommunen - är skyldig att svara för sjukvård för länets innevånare. Enligt min uppfattning och i likhet med praxis på annat håll bör i sjukvårdsansvaret även ingå omvårdnad eftersom ”vården om” medför stora personalkostnader. Det kan därför vara rimlig utgångspunkt att kommuner och landsting delar på kostnaderna vid omfattande psykiatriska behov.
Vidare skall man enligt såväl SOL som HSL samråda i dessa gemensamma
ungdomsärenden.
Jag föreslår att landstingsstyrelsen ger i uppdrag till landstingsfullmäktige att
fortast möjligt se över den policy och de rutiner som finns och som inte fungerar i dagsläget.

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
landstingsfullmäktige:
Motionären slår fast att landstingets policy och rutiner i den typ av ärenden
som motionen handlar om är felaktiga och inte fungerar i dagsläget. Landstingsstyrelsen delar inte denna uppfattning. Här handlar det inte om policy
utan om ansvar enligt gällande lagstiftning.
Landstingets uppgift är att ansvara för de insatser som ska ske med stöd av
hälso- och sjukvårdslagen medan kommunen ska svara för insatserna enligt
socialtjänstlagen, men kommunens ansvar regleras även i lagen om vård av
unga (LVU), lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS) samt lagen om assistansersättning (LASS). I det enskilda fallet kan det
givetvis vara en svår gränsdragning att avgöra enligt vilken lagstiftning en
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individs behov ska tillgodoses. Det är dock inte rimligt att påstå att landstingets inte uppfyller sitt ansvar.
Individer med den problematik som aktualiseras i motionen är i regel föremål för insatser från såväl kommunens socialtjänst som landstingets hälsooch sjukvård, vanligen barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin.
Huvudmännen har var och en för sig ansvar enligt gällande lagstiftning. Det
svåra är att tydliggöra gränsdragningen mellan huvudmännen både i generella termer men även i det enskilda fallet.
I denna typ av ärenden sker alltid omfattande samverkan mellan berörda parter och diskussioner förs givetvis även om de ekonomiska åtagandena. Styrelsen har stor förståelse att det för en enskild kommun kan innebära betungande ekonomiska åtaganden om en individ behöver placeras på en institutionen under kortare eller längre tid. Det kan dock inte innebära att landstinget
ska gå in och ta en del av det ekonomiska ansvar som faller på kommunen.
Landstinget och kommunerna har gemensamt under 2006 och 2007 arbetat
med att kartlägga detta område. I det arbetet har konstaterats att både landstinget och kommunerna behöver bli bättre på att sätta in åtgärder och resurser i ett tidigt skede för att undvika att en individs hjälpbehov ska accelerera
och bli omfattande eller mycket omfattande. Det är ett gemensamt ansvar för
parterna att se till att arbetssätt och rutiner förbättras. Grundläggande för detta är en öppen och tydlig dialog och också att ansvarsförhållandena enligt
gällande lagstiftning klarläggs i det enskilda fallet.
Utifrån den gemensamma kartläggningen pågår nu arbete med att utforma
gemensamma riktlinjer för vårdplanering avseende barn och ungdomar med
psykisk/psykiatrisk och social problematik. Syftet med de gemensamma riktlinjerna är att beskriva en tydlig struktur för hur arbetet ska ske. Den grupp
som arbetar med frågan ska lägga fram sina förslag i slutet av år 2007 för att
efter en förankringsprocess fastställas.
Utöver detta har initiativ även tagits som innebär att jurister från Sveriges
kommuner och landsting kommer till länet för att informera om gällande
lagstiftning, prejudikat och rättspraxis inom det aktuella området. Besöket
syftar till att underlätta och förbättra handläggningen av enskilda ärenden.
Mot bakgrund av det anförda föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
•

Motionen avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 159

Motion 7/07 om ändring av rutiner
för sjukresor med buss och tåg
Dnr 1052-07

Motionen
Väckt av Björn Lundquist (ns):
Bidrag till sjukresor utbetalas regelmässigt i efterhand mot uppvisande av
biljett eller kort. Vid tåg- eller bussresa får patienten betala biljetten för att
sedan få ersättning i efterhand.
Hemsidan www.nll är därför lite missvisande vad gäller sjukresa med tåg.
Där anges: ”Från och med den 1 juni 2002 beställer du flyg- och tågresor via
beställningscentralen.”
Anslutningsresa till buss eller tåg kan visserligen beställas i förväg via beställningscentralen (020-96 00 96) och är gratis, men tåg- eller bussresa kan
inte beställas. Vid sjukresa med komfortbuss är resan gratis och kan beställas
via beställningscentralen.
Metoden att själv betala sjukresan och i efterhand få ersättning kan anses
vara rimlig. Jag har dock kommit i kontakt med äldre människor som uppger
att de med sina knappa ekonomiska resurser upplever metoden som mycket
påfrestande.
Jag föreslår därför att det utreds om inte systemet skulle kunna ändras, så att
alla eller de som önskar skulle kunna få beställa sjukresa med buss eller tåg
via beställningscentralen eller på annat sätt och därigenom inte behöva betala själva.

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Motionärens förslag om att bussresenärer ska kunna beställa resa via beställningscentralen, undantaget resor där kostnaden understiger 60 kronor, kommer att genomföras successivt och vara helt genomfört under år 2008.
Beträffande tågresor krävs en överenskommelse med tågentreprenören och
troligen en nyutveckling av datorstöd. Frågan kommer att bevakas.
Mot bakgrund av det redovisade föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
Motionen anses besvarad.
-----------------------------------------------------
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Yrkanden och propositionsordning
Yrkande

Kent Ögren (s) och Kenneth Backgård (ns):
• Förslaget till yttrande och beslut bifalls med följande komplettering av
stycke 2:
Beträffande tågresor krävs en överenskommelse med tågentreprenören
och troligen en nyutveckling av datorstöd. Frågan kommer att bevakas
med målsättningen att beställningarna ska ske på samma sätt som för
buss.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förslaget till yttrande och beslut med föreslagen komplettering och finner att det antas.
-----------------------------------------------------

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
Enligt beslutsförslaget med föreslagen komplettering.

§ 160

Motion nr 8/07 om inrättande av en
tjänst med ansvar för barnrättsfrågor,
ett s k regionalt barnombud
Dnr 1124-07

Motionen
Väckt av Birgit Stöckel (kd):
Svenska staten ratificerade år 1990 FN:s konvention om barnets rättigheter.
Därmed tog staten det övergripande ansvaret för att barnkonventionens principer skulle införlivas i den nationella lagstiftningen.
Men för att dessa principer ska få ett verkligt genomslag bland barn och
unga så krävs en medveten och strukturerad insats på lokal och regional
nivå. Efter 17 års arbete med barnkonventionen borde dess efterlevnad vara
betydligt större i Sverige. I princip alla vuxna och beslutsfattare känner till
konventionen men för många barn som lever i en svår situation har mindre
hänt. På sjutton år har många barn redan hunnit bli vuxna och gått ut i livet
med de sår som en svår uppväxt för med sig. En uppväxt som förutom personligt lidande också kan orsaka konsekvenser för samhället i form av sjukvårdskostnader, kriminalitet o s v. Det är mycket angeläget att landstinget
som folkvalt regionalt organ tar ett ansvar för barnen i Norrbotten genom att
arbeta metodiskt och långsiktigt för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter.
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Ett sätt att driva på arbetet med barnkonventionen är att landstinget inrättar
en tjänst med ansvar för barnrättsfrågor, ett s k regionalt barnombud.
Barnombudet skulle ansvara för att samordna och driva på arbetet med att
förverkliga barnkonventionens intentioner inom landstingets verksamheter.
Barnombudet skulle vara den naturliga kontakten utåt mot kommuner, BO
(barnombudsmannen) och andra organisationer.
Barnombudet skulle övervaka att alla landstingets verksamheter gör barnkonsekvensanalyser inför beslut som rör barn och bevaka att barns synpunkter efterfrågas och beaktas. Barnombudet skulle lämpligen också ansvara för
att anordna adekvata och återkommande utbildningar i barnrättsfrågor för
landstingets politiker och personal.
En viktig uppgift för det regionala barnombudet är att initiera och följa upp
att de genomförs en kartläggning kring vilka insatser för barn som redan
görs, vilka insatser som saknas och hur barns synpunkter idag tas tillvara.
Detta för att landstingets politiker ska kunna fatta ett väl förankrat beslut
kring ett övergripande policydokument som tydligt beskriver de mål landstinget satt upp, hur målen konkret ska uppfyllas, och hur arbetet med detta
ska utvärderas.
Med ledning av ovanstående föreslår Kristdemokraterna:
- Att landstinget inrättar en tjänst med ansvar för barnrättsfrågor, ett s k
regionalt barnombud.

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Huvudprinciperna i barnkonventionen är allas lika rätt, barnets bästa, rätt till
liv och överlevnad, samt rätten att bli hörd och lyssnad till. 1999 antog riksdagen en nationell strategi för att förverkliga barnkonventionen med målsättning att barnkonventionens anda och intentioner ska genomsyra allt beslutsfattande som rör barn.
Regeringen tillsatte våren 2005 en arbetsgrupp med uppgift att utveckla uppföljningen av barnpolitiken, vars främsta syfte är att förverkliga intentionerna i barnkonventionen. Gruppen har nyligen presenterat ett förslag som f n
remissbehandlas. Landstinget ställde sig i sitt yttrande mycket positiv till det
pågående arbetet. Även om de föreslagna indikatorerna i första hand är till
för att följa utvecklingen på nationell nivå, blir de ofta vägledande för verksamheter i kommuner och landsting.
I den i år antagna folkhälsopolitiska strategin, har landstinget skrivit under
på att barnkonventionen ska genomsyra alla verksamheter, att de förtroendevalda har ett särskilt ansvar i detta arbete, samt att god kompetens om barnkonventionen ska upprätthållas fortlöpande inom alla verksamheter som arbetar med barn och ungdom. Till landstingsplanen 2008-2010 infördes att
landstinget ska efterleva och tillämpa konventionen om de mänskliga rättigheterna med speciellt fokus på barnkonventionen, samt att kunskapen om
och innebörden av att arbeta för att förverkliga konventionerna genom aktiva
insatser ska öka bland såväl förtroendevalda som landstingets anställda. Motionens fokus ligger därmed i linje med landstingets uttalade intentioner att
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sätta ökat fokus att på förverkliga både barnkonventionen och konventionen
om de mänskliga rättigheterna.
Inom landstinget pågår ett omfattande arbete med barns hälsa och levnadsvillkor, vilket också har intensifierats under året. Som exempel har samarbetet med skolsköterskor för att samla in information om norrbottniska barns
hälsovanor utökats till fler kommuner. En hemsida är under uppbyggnad, där
information om barns och ungdomars hälsa ska samlas. Norrlandstingen har
enats om att fokusera på psykisk hälsa hos barn och ungdomar, som ett av tre
strategiska områden. Inom exempelvis division medicin har barnkonventionen länge genomsyrat verksamheten och man sätter barnets behov i tydligt
fokus. Kännetecknande för landstinget är dock att en medveten koppling till
barnkonventionen ofta saknas och att genomförandet av konventionen inte
görs på ett systematiskt sätt. Djupare utbildning i barnkonventionen och dess
genomförande behövs, liksom kvalitetsdokument och struktur för att långsiktigt följa konventionens intentioner.
Landstingsstyrelsen beslutade 2006 att en årlig dialogkonferens ska genomföras där beslutsfattare möter unga människor för att diskutera frågor som
dessa valt. Det beslutades också att en ungdomspanel, knuten till landstingsstyrelsen, skulle inrättas med uppgift att följa landstingsstyrelsens frågor och
föra in ungdomsperspektivet i dessa. Dessa beslut har ännu inte satts i verket, men kommer då att utgöra en viktig del i att inhämta ungdomars synpunkter, i enlighet med barnkonventionens huvudprinciper.
Landstinget ska enligt landstingsplanen efterleva och tillämpa konventionerna om de mänskliga rättigheterna med speciellt fokus på barnkonventionen.
En fördel med att vika resurser i form av tid till just barn, är att, till skillnad
från andra grupper som riskerar diskriminering i samhället, barn inte kan
föra sin egen talan, och deras behov kan därför drunkna till andra gruppers
förmån. Samma välbehövliga fokus behövs dock också på andra utsatta
grupper, som riskerar diskrimineras på grund av kön, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, ålder,
sexuell läggning eller annan liknande omständighet. Diskriminering strider
mot de mänskliga rättigheterna och utgör också hinder för människors förutsättningar till en god hälsa på lika villkor. Man ska inte heller glömma att
även barn och ungdomar kan drabbas av diskriminering utifrån denna gruppindelning. Barnens rättigheter och mänskliga rättigheter går hand i hand och
en satsning på att efterleva och förverkliga bägge konventioner utgör en
samlad satsning för jämlik hälsa.
Dessa frågor har hög prioritet och landstinget kommer med befintliga resurser att göra en kraftsamling för jämlik hälsa, med inriktning på att efterleva
och tillämpa konventionen om de mänskliga rättigheterna och med speciellt
fokus på förverkligande av barnkonventionens intentioner. För genomförandet ska en samordningsansvarig utses och tydliga handlingsplaner upprättas.

Mot bakgrund av det redovisade föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
Motionen anses besvarad.
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-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Jens Sundström (fp):
• Motionen bifalls
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Särskilt yttrande

Av Birgit Stöckel (kd) till förmån för yrkande 2.

§ 161

Motion 9/07 om att förmedla
information om ICE
Dnr 1212-07

Motionen
Väckt av Erik Berg (c):
Viktigt att sprida budskapet!
Ambulans och sjukvårdspersonal har noterat att de flesta skadade har mobiltelefon på sig, men de vet inte vem de närmast anhöriga är i kontaktlistan.
Det är viktigt att så fort som möjligt få kontakt med de närmast anhöriga, när
man råkat ut för en olycka eller sjukdomsattack. Då behöver räddnings- och
sjukvårdspersonal få tag i anhöriga.
Hur gör man?
Skriv i telefonboken i din mobil in ICE förnamn efternamn den person du
som du anser bör kontaktas, under rubrikens namn. Under telefonnumret
skriver du numret till den som skall kontaktas med plustecken och Sveriges
utlandsprefix 46. Då fungerar numret med en knapptryckning oberoende av i
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vilket land du befinner dig. Slopa första nollan i riktnumret. För mobiltelefon med riktnummer 070 ser det ut så här: 4670XXXXXXX.
Man kan även lägga in flera kontaktpersoner under ICE1, ICE2 och så vidare. Kom ihåg att informera den person vars telefonnummer du anger som
ICE-nummer. Ett smart och enkelt sätt att vara förberedd.
Vi ringer när du som drabbats inte kan.
Kan man tänka sig att Norrbottens läns landsting på något sätt kan medverka
till att sprida denna information vidare? Ja, som ledamot i landstingsfullmäktige ser jag det som en uppgift där landstinget kan bidra till upplysning och
information till medborgarna i Norrbottens län.
Med anledning av det som ovan anförts, yrkar undertecknad att landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsen att till medborgarna
förmedla information om ICE.

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Idén till ICE (In Case of Emergency) lär ursprungligen komma från en engelsk ambulanssjukvårdare som tröttnade på att leta efter anhörigas telefonnummer. ICE har successivt spritts i Storbritannien och USA. På SOS Alarms hemsida på webben gör man bedömningen att användandet av ICE
kommer att öka i Sverige.
Landstingsstyrelsen delar åsikten att metoden är ett enkelt, snabbt och billigt
sätt att få kontakt med anhöriga i samband med sjukdoms- och olyckssituationer. Det bör påpekas att det primärt är den enskildes ansvar att tillämpa
metoden.
Användningsområdet inom ambulanssjukvården är dock något överskattat
och något större behov av att på en sjukdoms- eller skadeplats börja kontakta
anhöriga finns enligt ambulanssjukvården inte. Det är först då den sjuke/
skadade anlänt till en vårdinrättning som metoden kan vara användbar.
I de fall en person avlidit, inte är vid medvetande, inte kan göra sig förstådd
eller ingen anhörig finns tillhanda och identifieringen på något sätt är osäker
är det polisens ansvar att efterforska identiteten. I övriga fall, alltså där identiteten är säkerställd, brukar vården ta på sig ansvaret att kontakta anhöriga.
Landstingsstyrelsen ställer sig positiv till att landstinget medverkar till att
upplysa allmänheten om metoden. Det kan ske genom information på landstingets webbsida och i DL-annonserna i länets dagspress.
Mot bakgrund av det redovisade föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
Motionen bifalls.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 162

Yttrande över promemoria om
ersättningsetablering m m för vissa
privata vårdgivare
Dnr 1486-07

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över promemorian.
I promemorian föreslås ett antal ändringar i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Det
ska vara möjligt för läkare och sjukgymnaster att i samband med att de upphör med sin verksamhet överlåta praktiken med bibehållen rätt till ersättning
till en kollega, s.k. ersättningsetablering.
Vidare ska läkarna och sjukgymnasterna vara skyldiga att på begäran av
landstinget lämna upplysningar samt förete journal och övrigt material som
rör undersökning, vård eller behandling av en patient. De uppgifter som
lämnas på detta sätt ska vara avidentifierade så att en enskild patients identitet inte röjs. Läkaren respektive sjukgymnasten ska också årligen till Socialstyrelsen och landstingen rapportera uppgifter om vilken personal som arbetar vid mottagningen. En hänvisning i lagen om läkarvårdsersättning ska införas om att läkare är skyldiga att rapportera uppgifter till nationella hälsodataregister.
Därutöver föreslås att en förestående pensionering ska införas som ett skäl
till att verksamheten inte ska behöva bedrivas på heltid. Av samma skäl ska
det också vara möjligt att anlita en vikarie.
Slutligen föreslås i promemorian justeringar av med formell karaktär avseende den högre ersättning som kan utgå i vissa glesbygdsområden och att
lagen om läkarvårdsersättning ska anpassas till den nya indelningen av läkarspecialiteter som infördes den 1 juli 2006.
Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Inledande synpunkter

Landstinget anser att det system som råder idag beträffande ersättning till
privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster, den s.k. nationella taxan, är ett
föråldrat system som ger landstinget liten möjlighet till insyn i vårdgivarnas
verksamhet samt ger liten möjlighet för landstinget att utöva sitt lagstadgade
planeringsansvar av hälso- och sjukvården. Landstinget vill gärna se dagens
system utbytt mot ett nytt system som sätter patienten i centrum, där vården
lokaliseras med utgångspunkt i befolkningens behov av vård.
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Synpunkter på förslagen

Landstingets ansvar innebär att det ska planera för hälso- och sjukvården
med utgångspunkt i befolkningens behov av vård. Landstinget anser att förslaget om ersättningsetablering skulle permanenta dagens system som inte
tillåter en planering efter lokala förhållanden.
Landstinget anser också att lagen om läkarvårdsersättning samt lagen om
ersättning för sjukgymnastik är alltför individinriktade. De reglerar förhållandena för enskilda läkare och sjukgymnaster. Den vård som ges idag sker
alltmer i form av teamarbete.
Landstinget stöder inte heller argumentet att tillåta ersättningsetablering för
att kunna behålla verksamheten vid en gruppmottagning där en eller flera
vårdgivare går i pension, och de kvarvarande vårdgivarna blir för få för att
bära de fasta kostnaderna för praktiken. Detta överensstämmer inte med hälso- och sjukvårdslagens intentioner om landstingets planeringsansvar med
utgångspunkt i befolkningens behov av vård.
Landstinget ser också risker med att privata läkar- och sjukvårdsmottagningar kan bli en ”handelsvara” genom att ersättningsetableringar tillåts. Det kan
medföra att den vårdgivare som har de bästa ekonomiska förutsättningarna
övertar en etablering och inte den vårdgivare som har de bästa förutsättningarna att ge en god vård.
Landstinget välkomnar förslaget om ökad uppföljning ur både medicinsk och
ekonomisk synpunkt. Däremot delar inte landstinget förslagets bedömning
om att uppgifter som landstinget behöver för sin granskning ska avidentifieras så att en enskild patient inte ska gå att identifiera. Alla personalkategorier
som kommer att arbeta med sådana journaluppgifter inom landstinget omfattas av sekretess. Enligt landstingets mening måste det vara möjligt att knyta
en vårdkontakt till en individ.
Landstinget stöder slutligen inte förslaget om att utöka skälen till rätt att anlita vikarie till att gälla även förestående pensionering. Med förestående pensionering avses enligt förslaget det närmaste året eller två åren innan en pensionering. Med dagens flexibla möjligheter att gå i pension ser landstinget
vissa svårigheter med tillämpningen av en sådan regel.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
• Beslutsförslaget bifalls.
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Yrkande 2

Jens Sundström (fp):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Kenneth Backgård (ns), Johnny Åström (ns) och Margareta Henricsson
(ns):
Norrbottens Sjukvårdsparti kan inte instämma i landstingsstyrelsens yttrande
avseende möjligheterna till ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare.
Norrbotten är ett län med förhållandevis få privata vårdgivare. Det finns
dock ett behov som snarare ökar än minskar. Inte minst minns vi turerna
kring dr Ivan Nilssons mottagning, där patientprotester visade på det felaktiga i landstingets hållning.
När en verksam läkare eller annan vårdgivare av olika orsaker behöver avsluta sin verksamhet så innebär detta inte att patientunderlaget försvinner.
Därför är det rimligt att kunna överlåta sin praktik på verksam kollega.
Landstinget har tvärtom haft svårigheter att på vissa håll klara egna patientströmmar, inte minst inom primärvården. Privat verksamhet utgör ett bra
komplement till den helt offentliga verksamheten och det bör inte vara några
som helst svårigheter att kunna planera för landstingets verksamhet med ett
system som tillåter överlåtelse. Däremot bör man överväga vårdavtal som en
nödvändighet vid nya etableringar.
Vidare hävdar landstinget att dagens ersättningssystem är alltför individinriktat och reglerar förhållandet för enskilda läkare och sjukgymnaster. Man
hävdar att vården ges i teamarbete. Resonemanget förefaller märkligt med
hänsyn till att vårdgivare tillhör olika yrkeskategorier. Inte minst landstinget
är mycket noga med att rätt debitering sker i förhållande till erbjuden vårdkompetens. Patientavgiften är därför differentierad på ett ändamålsenligt sätt.
Landstingets luddiga argumentering för tankarna till ett system där man betalar en och samma avgift oavsett vilken slags vård man erhåller. Teamarbete
står inte i motsättning till olika vårdyrkeskompetens eller differentierad lönesättning eller i förlängningen differentierade individuella avgifter.
Särskilt yttrande

Av Hans Swedell (m), Bo Hultin (m), Erik Berg (c), Jens Sundström (fp) och
Birgit Stöckel (kd):
Att lagstifta om rätten till ersättningsetablering är en brandkårsutryckning
från regeringens sida för att värna de sista resterna av mångfald som håller
på att rensas ut i de flesta socialistiskt styrda landsting. Ett mer långtgående
och heltäckande förslag på hur offentligt finansierad vård ska kunna bedrivas
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på lika villkor kommer under 2009. I avvaktan på detta borde landstinget
utveckla vår primärvårdsmodell till att även passa externa vårdgivare, istället
för att tjurigt motsätta sig all form av mångfald i vården.

§ 163

Revisionsrapport om den interna
kontrollen inom division Kultur och
utbildning
Dnr 1414-07

Ärendebeskrivning
Komrev har på landstingets revisorers uppdrag granskat den interna kontrollen inom division Kultur och utbildning. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om den interna kontrollen inom divisionen är tillräcklig.
Granskningen har genomförts genom studier av ett urval om åtta processer/kontrollområden inom divisionen:
• Verksamhetsplanering.
• Verksamhetsuppföljning.
• Styrning och uppföljning av ekonomin.
• Ekonomiska bidrag till kulturverksamhet m m.
• Inriktningsmålet: Kultur ska vara en hälsofrämjande och rehabiliterande
faktor.
• Arbetsmiljö.
• Personal: personalförsörjning, jämställdhet och medarbetarsamtal.
• Länsperspektivet.
Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen är tillräcklig för samtliga av de åtta områden som granskats. Huvudintrycket är att det finns en
hög medvetenhet inom divisionen när det gäller riskbedömningar och intern
kontroll. I vissa delar finns det behov av att ytterligare fokusera på arbetsmiljöarbete, bl a när det gäller tillbudsrapportering och riskbedömningar. Revisorerna konstaterar också att några utvecklingsplaner, enligt landstingsstyrelsens riktlinjer för medarbetarsamtal, inte görs inom divisionen.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Divisionen kommer att vidta ett antal åtgärder/utvecklingsinsatser med anledning av revisionsrapporten.
Vad gäller arbetsmiljöområdet och riskbedömningar är det ett faktum att elever i skolarbete med djur och natur ställer stora krav på säkerhet. Bedömningar har skett på båda skolorna som ligger till grund för planering av elev30
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gruppernas storlek i förhållande till lärartätheten. Under skolåret 2007/08 ska
genomgång göras och dokumentation ske av risker i skolarbetet.
Tillbuds- och skaderapporteringen har diskuterats i divisionens utbildningsoch samverkansgrupp vid årliga genomgångar av arbetsmiljörapporter. Antalet inkomna rapporter har varierat över åren och varit beroende av informations- och utbildningsinsatser. Under hösten 2007 kommer rutinerna för tillbuds- och skaderapporteringar att uppdateras.
I medarbetar- och lönesamtal är det naturligt att diskutera den enskildes arbete relaterat till mål för verksamheten och behov av eventuella utvecklingsinsatser. Behov av utvecklingsplaner för den anställde kommer fortsättningsvis att ingå i medarbetarsamtal.
Under hösten 2007 kommer det att arrangeras en samverkansdag med fackliga företrädare och chefer inom division Kultur och utbildning för att diskutera samverkan i ett brett perspektiv och frågorna ovan kommer att aktualiseras.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 164

Fördelning av
investeringsram för år 2008
Dnr 1761-07

Ärendebeskrivning
I förslaget till Landstingsplan 2008-2010 som behandlades av landstingsfullmäktige den 14-15 juni 2007 fastställdes 2008 års ram för investeringar i
inventarier och fastigheter (inklusive investeringar för externa hyresgäster)
till 200 000 tkr samt att landstingsstyrelsen bemyndigas att besluta om investeringar upp till denna nivå.
Följande förslag till fördelning av den beslutade investeringsramen har utarbetats (tkr):
Division
Diagnostik
Folktandvård
Kultur och utbildning
Landstingsgemensamt
Medicinska specialiteter
Opererande specialiteter

Invest- Fordon Engångs Hjälpbelopp medel
reserv
500
1 000
500
2 300
200
1 400

ITinvest

Konst

Med tekn Övriga Totalt
invest
invest
22 300
23 800
6 000
500 9 300
500
1 400 3 500

200

200

500
500

560
5 380

560
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1 700

4 500

700

6 260

29 700

700

38 540
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Primärvård
Service
Vuxenpsykiatri
Totalt

500
500
200
3 600

2 300

5 380

5 820

25 800

25 000

27 500

25 000

500

64 800

1 100 3 900
2 000 53 300
1 000 1 200
7 400 140 000

Nya investeringar: (varav finansiering av mammografi 5,5 mkr)
Investeringsreserv LD
Investering fastigheter
Investering i fastigheter med externa hyresgäster
Total investeringsram

10 000
5 000
40 000
5 000
200 000

Förslag till beslut
Fördelningsförslaget bifalls.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 165

Fördelningsbudget inom ramen för
division Kultur och utbildning
Dnr 27-07, 51-07, 52-07, 53-07, 56-07

Ärendebeskrivning
Av den rambudget som tilldelats division Kultur och utbildning ska en del
användas till externa verksamhets- och projektbidrag samt till egna kulturaktiviteter. Summan som föreslås fördelas år 2008 är 49 918 900 kr.
Förslag till fördelningsbudget

Förslaget till fördelning innehåller två nya poster för egna kulturinsatser: ett
projekt angående 200-årsminnet av 1809 års fred samt ett projekt med syfte
att motverka rasism och främlingsfientlighet med kulturen som verktyg.
Förslag till nya mottagare av verksamhetsbidrag är Barents Kammarkör vid
Piteå Musikhögskola, Teatercentrum i samverkan med övriga norrlandsting
samt Försvarshistoriskt museum i Boden.
I bidraget till Norrbottens Idrottsförbund är stöden till SISU, Korpen och
Ridsportförbundet samt dessa organisationers ungdomsledarbidrag inbakade.
Till Korpen och Ridsportförbundet ska ett grundbidrag med 200 000 kr vardera vidarefördelas, medan fördelningen av bidraget till SISU och alla i organisationen ingående ungdomsledarbidrag avgörs av Norrbottens Idrottsförbund.
Kultur och hälsa föreslås fortsätta under 2008.
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För projektstöd tillämpas fastställda regelverk och riktlinjer.
Fördelningsförslaget i detalj redovisas nedan (tkr):

Fördelning av ram för kultur år 2008
Inom ramen för division Kultur och utbildning

Följande förslag till fördelning har utarbetats (tkr):
Kulturinstitutioner
Bidrag 2007
12 450,0
1 780,0
1 350,0
750,0
250,0
600,0
500,0
675,0
18 355,0

Ansökt 2008
12 900,0
Enligt avtal
1 600,0
1 800,0
800,0
1 000,0
1 000,0
750,0

Förslag 2008
12 900,0
1 845,0
1 350,0
1 000,0
350,0
600,0
500,0
675,0
19 220,0

Folkbildning
Bidrag 2007
Sunderby folkhögskola
906,3
Kalix folkhögskola
653,9
Framnäs folkhögskola
756,8
Älvsby folkhögskola
464,6
Tornedalens folkhögskola
356,7
Malmfältens folkhögskola
612,5
Sverige-Finska folkhögskolan
574,2
Arbetarnas bildningsförbund, ABF inkl Handikapp
1 224,9
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV
388,4
Studieförbundet vuxenskolan, SV inkl Handikapp
1152,2
Studiefrämjandet, SFR
415,5
Medborgarskolan
245,7
Bilda (fd Frikyrkliga studieförbundet, FS)
256,6
Sensus studieförbund (inkl TBV)
249,3
Svenska idrottsrörelsens idrottsförbund, SISU
229,3
ABF Handikapp
193,5
Vuxenskolan Handikapp
319,6
Summa
9 000,0

Ansökt 2008
Uppges ej
Maximalt
Mera
600,0
Uppges ej
Uppges ej
850,0
Uppges ej
Uppges ej
Uppges ej
Uppges ej
Uppges ej
Uppges ej
Uppges ej
Överfört
Överfört
Överfört

Förslag 2008
942,5
643,8
776,4
444,3
346,6
573,5
603,2
1 357,3
400,0
1 305,3
634,8
230,0
317,7
228,5
0,0
0,0
0,0
8 803,9

Norrbottensteatern
Länsbiblioteket
Ájtte fjäll- och samemuseum
Dans i Nord
Silvermuseet
Sámi Téahter
TOTE-Tornedalsteatern
Folkrörelsernas arkiv
Summa

Egna kulturinsatser
Budget 2007 Förslag 2008
Rubus Arcticus
400,0
400,0
Idrotts- samt heders- och förtjänststipendium
100,0
100,0
Presentationer av konst och litteratur utanför länet
300,0
300,0
Turnebidrag
1 000,0
800,0
Danskonsulent
450,0
400,0
- 225,0
-200,0
Statsbidrag från kulturrådet
Konstkonsulent
450,0
400,0
- 225,0
-200,0
Statsbidrag från kulturrådet
Riksprojekt 1809 års fred
0,0
500,0
Projekt mot främlingsfientlighet
100,0
Ungdomsmusikarrangemang ”Snabba ryck”
100,0
100,0
Ungdomsledarutbildningar
2 800,0
950,0
33
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Bidrag utbetalas med 115 kr per deltagardag
Kultur och Hälsa
NLL´s avgifter till STIM, SAMI/FPI
Interkommunal ersättning enl regelverk
Ungdomskultursamordnare
Projektbidrag – egna initiativ
Projektbidrag – Övriga inkl hälsoprojekt

750,0
150,0
Flyttad
572,0
1 000,0
6 370,0
13 992,0

750,0
150,0
400,0
0,0
1 000,0
7 400,0
13 350,0

Länsövergripande organisationer kultur mm
Bidrag 2007
Ansökt 2008
Skådebanan
100,0
180,0
Riksteatern Norrbotten
400,0
600,0
ATR Amatörteatrarna
150,0
150,0
Teater Scratch
500,0
700,0
Teaterföreningen Bröt, Kalix
250,0
800,0
Lule Stassteater
300,0
400,0
Samernas utbildningscentrum
75,0
150,0
Föreningen Norden
200,0
200,0
Same Ätnam
0,0
50,0
Norrbottens bygderåd
75,0
150,0
Norrbottens hembygdsförbund
50,0
95,0
Hushållningssällskapet/Hemslöjdskonsulenter
500,0
700,0
Konstnärer i Norr KiN (fd KC Konstnärscentrum)
65,0
170,0
SKR Norrbotten (Sveriges Konstföreningar Norrbotten)
65,0
80,0
Norrländska litteratursällskapet, (f d Norrländska För20,0
150,0
fattarsällskapet)
FH Folkets Hus Övre Norrland
25,0
50,0
Norrbottens körsångarförbund
65,0
80,0
Barents litterature centrum, BLC
200,0
300,0
Norrbottens idrottsförbund inkl Korpen, Ridsportför900,0
1 200,0
bundet, SISU idrottsutbildarna och deras ungdomsledarutbildning
Norrbottens handikappidrottsförbund
Flyttad
625,0
Korpen Norrbotten
200,0
250,0
Norrbottens Ridsportförbund
200,0
350,0
Friluftsfrämjandet
50,0
70,0
Vi unga
50,0
Ej sökt
Unga Örnar inkl ungdomslerarutb
300,0
550,0
4 H inkl ungdomsledarutb
140,0
700,0
Aktiv ungdom
25,0
Ej sökt
Övre Norrlands distrikt av Folkdansringen
25,0
100,0
SFRF (Sverige-Finska Riksförbundet)
50,0
STR- Svenska Tornedalningars Riksförbund
100,0
200,0
Norrbottens spelmansförbund
25,0
55,3
Teatercentrum
0,0
75,0
Försvarsmuseum Boden
0,0
500,0
Barents körcentrum
0,0
165,0
Ung företagsamhet
0,0
260,0
Artic Light länskör
0,0
200,0
Svartbjörnsbyns byautvecklingsförening
0,0
180,0
Norrbottens FN-distrikt
0,0
10,0
Idérika kvinnor
0,0
72,6
Teatercentrum
0,0
75,0
Snesuddens hembygdsförening
0,0
60,0
34

Förslag 2008
50,0
400,0
100,0
400,0
300,0
250,0
75,0
200,0
0,0
50,0
30,0
500,0
75,0
65,0
20,0
0,0
50,0
150,0
2 300,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550,0
300,0
0,0
0,0
0,0
75,0
0,0
50,0
500,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 27 SEPTEMBER 2007

Eyvind Jonsson-sällskapet Boden
Magma
Boden Square Dance Team
Hakkas GoIF
Soutujärvi hembygdsförening
Piteå sportfiskeklubb
Summa

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 105,0

Pensionärsorganisationer
Bidrag 2007
Pensionärernas Riksförbund, PRO Norrbotten
392,5
Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF
138,2
Sveriges Pensionärsförbund, SPF
112,9
Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF
56,4
SKTF: pensionärssektion i Piteå
0,0
Summa
700,0
Totalt kultur
47 152,0

Uppges ej
1 224,0
Uppges ej
15,0
100,0
Maximalt

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 060,0

Ansökt 2008
425,0
227,0
115,0
60,0
Uppges ej

Förslag 2008
391,7
138,7
112,8
56,8
0,0
700,0
49 133,9

Länsövergripande organisationer hälso- och sjukvård
Beviljat 2007
Ansökt 2008
FMN - Föräldraföreningen mot narkotika
30,0
50,0
Norrbottens distrikt av IOGT
100,0
300,0
Norra Sveriges Länkråd
150,0
150,0
Rikslänkarnas Norrbottensdistrikt
150,0
250,0
Norrbottens frivilliga samhällsarbetare
30,0
39,0
NTF Norrbotten (Nationalföreningen för Trafiksäker200,0
300,0
hetens Främjande)
RFHL (Riksförbundet För Hjälp åt narkotika och Lä30,0
35,0
kemedelsberoende)
Röda Korsets Region Norra Norrland
30,0
150,0
Röda Korsets ungdomsförbund
10,0
10-0
SPES (Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd)
20,0
35,0
FAMY Norrbotten
20,0
50,0
Hjärtebarnsföreningen, Region Norr
20,0
40,0
Amningshjälpen i Norrbotten
10,0
24,2
Barnens rätt i samhället (BRIS)
50,0
76,3
Kvinnojouren
80,0
104,6
RFSL Nord (Riksförbundet För Sexuellt Likaberät30,0
35,0
tigande
Attention
20,0
45,0
Brottsofferjouren
0,0
Norrbottens handikappidrottsförbund
500,0
Kriminellas revansch i samhället (KRIS)
20,0
0,0
Stöd till hälsoprojekt
499,0
0,0
Interkommunal ersättning
750,0
Ungdomens nykterhetsförbund
0,0
Adoptionscentrum
20,0
25,0
Svenska Smärtföreningen i Norrbotten
0,0
55,0
S:t Lukasföreningen i Luleå
0,0
280,0
Demensföreningen i Kalix
0,0
Uppges ej
Gränslösa läger
0,0
40,0
Summa
2 769,0
Total summa i fördelningsbudgeten div kultur

49 921,0
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Förslag 2008
30,0
100,0
0,0
150,0
30,0
150,0
20,0
30,0
10,0
20,0
20,0
20,0
10,0
50,0
80,0
35,0
20,0
0,0
Flyttad
0,0
0,0
Flyttad
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
785,0
49 918,9
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Förslag till beslut
Fördelningsförslaget bifalls.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 166

Bidrag till Project X
Dnr 1362-07

Ärendebeskrivning
Felipe Wigren, Eargasm Event ansöker om 600 000 kr till projektet
Project X för genomförande under en tre års period.
Man vänder sig till ungdomar i Luleå Kommun samt i närkommunerna. Projektet ska skapa fritidsaktiviteter med ett mervärde genom upplevelsebaserade events, bestående av bl a musik, dans och teater. Eventen planeras att
genomföras på Ebeneser i Luleå.
Projektets totala kostnad för perioden är 7 845 000 kr.

Yttrande och förslag till beslut
Division Kultur och utbildning har inte möjlighet att medge bidrag i den
storleksordning som anges i bidragsansökan.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 167

Bidrag till projektet
Kvinnoliv i ett försvinnande landskap
Dnr 1570-07

Ärendebeskrivning
Lena Olofsson Ergonomic ansöker om 450 000 kronor till projektet Kvinnoliv i ett försvinnande landskap. Projektets mål är att väcka debatt och upptäckarglädje kring Norrbottens kvinnliga kulturarv samt att dokumentera och
samla in material kring kvinnors historia i Malmberget och Kiruna. Delar av
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materialet kan produceras i bok och filmform. Projekttiden är 20 januari
2007 – 31 september 2010.
Projektets totala kostnad är 3 500 000 kr

Yttrande och förslag till beslut
Intresset kring ämnet Kirunas och Malmfältens historia är idag stort, särskilt
kvinnornas roll i samhällsförändringen. Stöd till ett samarbetsprojekt mellan
fyra studieförbund om kvinnornas roll i flytten av Kiruna har beviljats tidigare. Projektet Oplogat har tidigare beviljats stöd.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 168

Delfinansiering av
Gas Power Energy System AB
Dnr 2051-06

Ärendebeskrivning
GPE System AB har för avsikt att under en period på två år genomföra en
affärsutveckling inom energiområdet. Projektet ska arbeta med marknadsanpassning, marknadsetablering samt produkt- och marknadsexpansion. Samtliga produkter är framtagna av Bert Harju i Harads.
Den totala kostnaden för affärsutvecklingsprojektet uppskattas till 5 miljoner
kronor. Extern privat finansiering uppgår till 2 miljoner, Bodens kommun
600 000 kronor, länsstyrelsen 1 200 000 och Norrbottens läns landsting
1 200 000 kronor.

Yttrande och förslag till beslut
Med anledning av att övriga finansiärer inte fattat bindande beslut samt att
länsstyrelsen som större finansiär av offentliga medel beslutat att avslå
ansökan bedöms inte projektet vara moget att bifalla.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 169

Medfinansiering till förlängning av
projektet Swedish Lapland
Dnr 380-05

Ärendebeskrivning
Strukturfondsdelegationen har beviljat förlängning av projektet Swedish
Lapland till och med 2008-03-01. Norrbotten/Lappland ekonomisk förening
ansöker om 1 200 000 kr som medfinansiering till förlängningen av projektet.
Projektet Swedish Lapland

Swedish Lapland är ett EU Mål 1 projekt och har pågått från 2006-03-01 och
hade ursprungligt projektavslut 2007-08-31. Genom riktade kompetenshöjande insatser bland små och medelstora företag ska Swedish Lapland bidra
till stärkt konkurrenskraft, utvidgade marknader och utveckling av produkter
och tjänster inom besöksnäringen i länet. Övergripande mål med projektet är
att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i regionen. Projektet ska utbilda
personer i besöksnäringen i kvalitet och i kulturkännedom, medverka till en
ökad export, hjälpa besöksnäringen med marknadsföring och bistå med information och analyser av branschens utveckling regionalt, nationellt och
internationellt.
I bred samverkan har en strategi utarbetats för hur vi genom att öka länets
attraktions- och konkurrenskraft som besöksmål ska få en ökad tillväxt inom
besöksnäringen. Intervjuer har genomförts med företagare, gäster och researrangörer i Europa. Strategin innehåller följande länsgemensamma utvecklingsområden som projektet ska arbeta med: Informationsbearbetning och
kunskapsutveckling; Kompetensutveckling; Kvalitetssäkring; Marknadsföring och ökad tillgänglighet; företräda näringens gemensamma intressen;
strategisk samordning.
Kontinuerlig kontakt hålls med företrädarna vid de olika destinationerna för
att informera om näringens utveckling, diskutera näringens behov, samordna
aktiviteter och förankra verksamheten. Samordning med Exportrådet och
Sveriges rese- och turistråd sker inom ramen för den satsning som görs för
att turismexporten för länet ska öka.
Projektet har gett hög prioritet åt kompetensutveckling av länets turistföretagare och dess personal. Utöver ett antal olika seminarier för destinationer
och turistorganisationer i länet arrangerar Swedish Lapland gemensamma
studieresor för att lära av goda förebilder i syfte att uppnå egna förbättringar.
Totalt, inklusive projektförlängningen till och med 2008-03-01, finansieras
projektet med medel från EU Mål 1 (6 022 426 kr), länsstyrelsen (5 000 000
kr), landstinget (2 050 000 kr) samt viss finansiering från deltagande företag
(180 000 kr).
Norrbotten/Lappland ekonomisk förening ansöker om 1 200 000 kr som
medfinansiering till projektförlängningen av Swedish Lapland.
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Yttrande och förslag till beslut
Landstinget är medfinansiär till projektet med totalt 850 000 kr. Beslutet
togs vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 april 2006 och anvisades
från anslaget för regionala utvecklingsmedel. Projektets ursprungliga slutdatum var 2007-08-31. Strukturfondsdelegationen har beviljat förlängning av
projektet till och med 2008-03-01 vilket medför en utökning av landstingets
medfinansiering med ytterligare 1 200 000 kr.
Finansiering av projektet Swedish Lapland
Andel i %
Andel i %
Totalt efter
Finansiär
Totalt
projektförlögrundproning
jekt
EU Mål 1
3 637 426
43,21 %
6 076 000
45,44 %
Länsstyrelsen
3 750 000
44,55 %
5 000 000
37,73 %
Landstinget
850 000
10,10 %
2 050 000
15,47 %
Näringen
180 000
2,14 %
180 000
1,36 %
Totalt
8 417 426
13 252 426

Länsstyrelsens minskning beror på att de i grundprojektet tog den största
andelen, även större än andelen EU-medel. Medfinansieringen från Länsstyrelsen och EU Mål 1 är klar.
Swedish Lapland har varit framgångsrika i sitt arbete och antalet gästnätter i
länet ökar stadigt. Enligt SCB hade Swedish Lapland under januari-juni
2007 en ökning av antalet gästnätter med 15,2 % (riket 4,1 %). De utländska
gästnätterna ökade med 14,2 % (riket 1,6 %).
Swedish Lapland har på många sätt lyckats sammanföra de olika destinationerna i länet till att arbeta under samma paraply ”Swedish Lapland”. Swedish Lapland samverkar också med många regionala aktörer där upplevelseoch turistnäringen på olika sätt har en del. En tydlig samverkan finns även
med projekten Attraktiv region och Swedish Lapland Film Commission där
landstinget på olika sätt är involverade. Genom förlängningen kommer projektet att ytterligare förstärka regionens upplevelse- och turistnäring.
I det nya regionala utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling i Norrbotten har ett antal strategiskt viktiga tillväxtområden lyfts fram. Upplevelsenäringen, inkluderat rese- och turistindustrin, är ett av dessa strategiskt viktiga områden.
Mot den bakgrunden förelås landstingsstyrelsen besluta följande:
1 Bidrag beviljas med totalt 1 200 000 kr som medfinansiering till förlängningen av projektet Swedish Lapland.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.
3 Norrbotten/Lappland ska innan 2007-12-31 presentera en plan för hur
länsturismstrategins finansieringsmodell kommer att införas. Det långsiktiga målet ska vara att verksamheten självfinansieras av turistnäringen.
4 Norrbotten/Lappland ska vara delaktiga i länets kontakter och arbete
inom de etablerade internationella samarbetena.
5 Norrbotten/Lappland ska tillsammans med ALMI Företagspartner initiera
insatser för att utveckla affärskunnandet i företag inom upplevelse- och
turistnäringen.
6 Eventuella förändringar i projektet ska ske i samråd med landstinget.
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7 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
8 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
9 Slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
10 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (ns):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 170

Jury för stipendierna Rubus Arcticus
Dnr 44-07

Ärendebeskrivning
Enligt regelverket för 2007 ska en jury bestående av landstingsstyrelsens
vice ordförande, chef och handläggare vid staben för division kultur och utbildning samt fem representanter för länets kulturliv arbeta fram förslaget till
stipendiater 2007 och 2008. Beslutet om stipendiater fattas sedan av landstingsstyrelsens vice ordförande och utdelning av stipendierna sker vid landstingsfullmäktiges möte i november/december.
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Förslag till beslut
Till jury för 2007 och 2008 års Rubus Arcticus-stipendier föreslås Ulla Lyttkens, Luleå, Peo Rask, Luleå, Britta Marakatt-Labba, Övre Soppero och Lars
Hallberg, Piteå musikhögskola.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 171

Landstingsfullmäktiges
sammanträdes- och utbildningsdagar
2008
Dnr 1762-07

Ärendebeskrivning
Av arbetsordningen för landstingsfullmäktige framgår att:
• Fullmäktige bestämmer dagarna för sammanträdena för varje år.
• Fullmäktige sammanträder i Landstingshusets sessionssal i Luleå. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats
inom länet för visst sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs
(KL 5 kap § 7).
Av praktiska skäl är det lämpligt att i sammanhanget även fastställa utbildningsdagar för året.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa följande sammanträdes- och utbildningsdagar för år 2008:
Sammanträde
Torsdag 14 februari
Torsdag 3 april
Tisdag den 17 juni och onsdag 18 juni
Torsdag 9 oktober
Torsdag 18 december

Utbildning
Onsdag 13 februari

Onsdag 8 oktober

Beslut
Enligt beslutsförslaget
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§ 172

Landstingsstyrelsens
sammanträdes- och utbildningsdagar
2008
Dnr 1763-07

Ärendebeskrivning
Av reglementet för landstingsstyrelsen framgår att:
• Tid och plats för sammanträdena ska fastställas i en årlig plan.
• Ordföranden får ändra tidpunkten för eller inställa sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär
det eller ordföranden anser att det behövs (KL 6 kap § 18).
Av praktiska skäl är det lämpligt att i sammanhanget även fastställa utbildningsdagar för året.

Förslag till beslut
1 Följande sammanträdes- och utbildningsdagar fastställs för år 2008:
Sammanträde
Tisdag 29 januari kl 13.00
Tisdag 11 mars, kl 13.00
Tisdag 29 april, kl 13.00
Tisdag 27 maj, kl 13.00
Tisdag 2 september, kl 13.00
Tisdag 23 september, kl 13.00
Tisdag 28 oktober, kl 13.00
Torsdag 27 november, kl 13.00

Utbildning
Onsdag 12 mars

Onsdag 24 september

2 Sammanträdena hålls i Landstingshusets styrelserum i Luleå. Ordföranden får bestämma annan plats för visst sammanträde.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 173

Annonser om
landstingsfullmäktiges sammanträden
2008
Dnr 1764-07

Ärendebeskrivning
Av arbetsordningen för landstingsfullmäktige framgår att fullmäktige för
varje år ska bestämma i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och
plats m m för fullmäktiges sammanträden ska införas.
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Annonser om tid och plats m m för fullmäktiges sammanträden under år
2007 ska införas i tidningarna Norrländska Socialdemokraten, NorrbottensKuriren, Piteå-Tidningen, Haparandabladet och Norra Västerbotten.

§ 174

Fyllnadsval till Tillväxtberedningen
Dnr 20-07

Ärendebeskrivning
Birgitta Spets (fp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Tillväxtberedningen.

Förslag till beslut
Till ny ledamot i Tillväxtberedningen efter Birgitta Spets (fp) utses Anne
Kotavuopio Jatko (fp).

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 175

Ändringar i landstingsstyrelsens
sammanträdesplan 2007
Dnr 1823-07

Ärendebeskrivning
Följande ändringar föreslås i den tidigare fastställlda planen:
• Extra sammanträde den 10 oktober 2007 kl 08.00 med anledning av återremitterat ärende från landstingsfullmäktige 18 september.
• Sammanträdet 1 november utgår.

Förslag till beslut
Ändringarna fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 176

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-07

Förslag till beslut
Följande rapport lämnas till landstingsfullmäktige den 10 oktober 2007:
-----------------------------------------------------

Avsnitt 1: Ur landstingsdirektörens
rapport till styrelsen 3 september 2007
-----------------------------------------------------

Tillgänglighet och vårdgaranti
Aktuell tillgänglighet inom landstinget

Under perioden januari till maj 2007 har tillgängligheten inom landstinget
totalt sett förbättrats till behandling. Det totala antalet väntande till behandling minskade med 857 personer, från 2487 till 1630 och antalet patienter
som fått vänta längre än 90 dagar minskade från 558 till 352 under samma
tidsperiod. Antalet väntande till mottagning sjönk under motsvarande period
med 814 personer, från 9779 till 8965. Uppgifterna är hämtade ur den nationella väntetidsdatabasen.
Under sommaren minskar antalet planerade mottagningsbesök och behandlingar som en naturlig följd av semesterplaneringen.
Antalet väntande till ett första mottagningsbesök har ökat från 8965 per den
31 maj till 9720 per den 31 juli. Antal personer som fått vänta längre än 90
dagar på ett mottagningsbesök har ökat med 814. Under samma tidsperiod
har antalet väntande till behandling ökat från 1630 till 1795 och det antal
som väntat längre än 90 dagar uppgår till 593 personer. Tillgängligheten till
undersökningar har försämrats något under sommarperioden, men skillnaden
är förhållandevis liten.
TILLGÄNGLIGHET INOM LANDSTINGET TOTALT, JAN-JULI
2007
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUNI
MOTTAGNING
Totalt antal väntande 9779
9712
9386
9116
8965
*
Antal patienter som
*
3025
2961
3065
2981
*
väntat >90 dagar
BEHANDLING
Totalt antal väntande
Antal patienter som
väntat >90 dagar
UNDERSÖKNING
Totalt antal väntande

JULI
9720
3795

2487

2279

2035

1917

1630

*

1795

558

514

463

405

352

*

593

*

*

1069

923

*

*

967
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Antal patienter som
väntat >90 dagar

*

*

392

370

*

*

407

* Resultat redovisas ej eftersom svarsfrekvensen understiger 90 procent
Primärvård

Primärvården har fortsatt god telefontillgänglighet och tillgänglighet att träffa läkare. Nästa mätning av tillgängligheten i primärvården sker i oktober
månad.
Specialiserad vård

Under sommaren bedrivs i första hand akut och halvakut verksamhet vilket
innebär att den planerade operationsverksamheten har mycket begränsad
omfattning Även den planerade mottagningsverksamheten är kraftigt reducerad. Sammantaget innebär det att antalet patienter som väntat längre än 90
dagar är fler i slutet av sommaren.
Icke akuta remisser som inkommer under sommaren hanteras först då verksamheten får normal omfattningen igen. Erfarenheten från operationsplanering visar också att patienter som ska genomgå en planerad operation föredrar att göra det på annan tid än under sommarmånaderna. Tillgängligheten
förbättras relativt snabbt under hösten och den nuvarande situationen betraktas inte som alarmerande.
Sommarperioden har inte inneburit större förändringar på området internmedicin, barn- och ungdomsmedicin och reumatologi och bedömningen är att
verksamheterna klarar att erbjuda en tillgänglig vård inom vårdgarantins
gränser. Hud- och smärtmottagningen respektive lungmedicin har fortsatta
för låg tillgänglighet. Inom lungmedicin pågår intensiva rekryteringsansträngningar vad gäller läkarbemanningen vilket resulterat i anställningen av
en lungspecialist. Arbetet med bearbetning av väntelistor till lungmedicin
fortsätter.
Som tidigare rapporterats har smärtbehandling vid Garnis rehabiliteringscenter en väntetid till mottagning på mer än tre månader vilket är en del av planeringsprocessen. Hudsektionen vid Sunderby sjukhus upplever bristande
tillgängliga resurser på sjuksköterskor och undersköterskor samt ett ökat inflöde av remisser. I syfte att förbättra tillgängligheten kommer hudmottagningen att delta i utbildning kring genombrottsmetoden Bra mottagning.
Division Diagnostik har fortsatt ett stort inflöde av remisser. Trots ihärdiga
försök att rekrytera kompetenta radiologer för att klara verksamheten kvarstår problemet med för låg tillgänglighet, framför allt till MR-undersökningar. Koncentrationen ligger nu på att, bl a med hjälp av den digitala tekniken, utnyttja den kompetens som finns i länet för att kunna bedöma så
många undersökningar som möjligt. Den reducerade bemanningen under
sommaren har inneburit att tillgängligheten har försämrats något.
Tillgängligheten inom vuxenpsykiatrin är i stort oförändrad. Tillgängligheten är god vid sjukhusen i Piteå och Gällivare men tillgängligheten är fortfarande inte tillräckligt bra inom verksamheten vid Sunderby sjukhus.
Fortsatt arbete kring tillgänglighet

I samband med de dialoger landstingsdirektören genomför med divisionerna
i planeringsprocessen inför 2008 kommer det bli ett ökat fokus på arbetet för
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att förbättra tillgängligheten. Det nuvarande läget kan förbättras avsevärt de
närmaste månaderna.
I övrigt pågår en utvidgning av flödesmodellen samt en satsning för att få
fler verksamheter att arbeta i enlighet med konceptet Bra mottagning där två
länsövergripande arbeten påbörjas under hösten.

Jourorganisationen i östra Norrbotten
Ny organisation

Den nya jourorganisationen ska bestå av två jourläkare, överläkare och specialistläkare vid medicin- och kirurgkliniken i Kalix samt distriktsläkare från
Kalix, Överkalix och Haparanda.
Rekrytering av jourläkare pågår. Utbildning av läkare som vill delta i nattjouren planeras till början av oktober och verksamheten planeras att starta
under november–december 2007.
Sommaren 2007

Under sommaren 2007 har primärvården i Haparanda och Övertorneå reducerat antalet slutenvårdsplatser och Överkalix har stängt helt under juli mån.
I huvudsak har verksamheterna i Haparanda och Övertorneå klarat sitt uppdrag. Vid Kalix sjukhus noteras en klar ökning av patienter från Överkalix
som har sökt akutsjukvård och blivit inlagda. OBS-platserna i Överkalix har
varit stängda under en period i sommar. Inläggningar av patienter från samma upptagningsområde har också ökat kraftigt, cirka 50 procent jämfört med
2005 och 2006.
Vad gäller läkarbemanningen på jourlinjerna så har det fungerat tillfredställande, även om det rapporteras att vissa läkare har haft tung belastning i
form av täta jourer.

Samordning av radiologijourerna vid
Piteå älvdals sjukhus och Sunderby sjukhus
I landstingsstyrelsens beslut om att digitalisera radiologin i länet ingick ett
uppdrag till division Diagnostik att se över den radiologiska jourverksamheten. Då digitaliseringen nu är genomförd, har första steget i denna översyn
tagits genom att en samordning av jour/beredskap för läkarna har införts i
den radiologiska verksamheten vid Sunderby och Piteå älvdals sjukhus. Till
följd av bemanningssituationen, framför allt i Piteå, har införandet skett fr o
m vecka 29 för att bereda de befintliga läkarna möjlighet att överhuvud taget
ta ut semester.
Praktiskt har detta gått till så att de undersökningar, som av medicinska skäl
har behövt göras i Piteå under kvällar, nätter och helger, precis som tidigare
har utförts av röntgensjuksköterskor, varefter bilderna har granskats med
hjälp av det digitala bildhanteringssystemet och utlåtande har avgivits av
läkare i Sunderbyn eller när så varit möjligt i Piteå.
Erfarenheterna av de fyra första veckornas samordnade jour/beredskap är
enligt ledningen för de berörda radiologiska enheterna att verksamheten har
fungerat bra och att inga avvikelser är rapporterade.
Under tiden 13 juli–6 augusti, som är den period för vilken statistik finns
tillgänglig f n, har totalt 183 radiologiska undersökningar utförts i Piteå un46

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 27 SEPTEMBER 2007

der jour-/beredskapstid (fig 1). Endast en patient har remitterats till Sunderbyn på grund av att läkarmedverkan krävts vid röntgenundersökningen.

13 juli - 6 augusti 2007
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Fig 1 Antalet utförda radiologiska undersökningar under jour/beredskap vid Piteå älvdals
sjukhus under perioden 13 juli–6 augusti 2007. Topparna i statistiken avser helger, då ju
jour/beredskap omfattar hela dygnet och inte enbart kvällar och nätter som under resten av
veckan. Sista helgen i juli röntgenundersöktes fler patienter än en normal helg, vilket har sin
naturliga förklaring i att PDOL då gick av stapeln.

Samordningen av jour/beredskap för läkarna vid radiologin i Piteå och Sunderbyn kommer i fortsättningen att följas upp löpande. Remittenterna vid
Piteå älvdals sjukhus kommer regelbundet att inbjudas till samverkansträffar
för lämna sin syn på samordningen samt utarbeta gemensamma rutiner och
riktlinjer för den fortsatta verksamheten.

Öppna jämförelser
I juni år 2006 publicerade Sveriges Kommuner och Landsting den första
rapporten avseende Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. Den omfattade jämförelser mellan landstingen av knappt 60 parametrar avseende
bl a omfattningen av verksamhet, kvalitetsresultat och effektivitet.
I början av oktober i år kommer nästa rapport med Öppna jämförelser att
publiceras. Den kommer innehållsmässigt till stora delar att ha samma innehåll som förra årets rapport, men fokuseringen kommer att vara tydligare på
att jämföra uppnådda resultat. Redovisningen kommer även i årets rapport
att avse jämförelser mellan landsting. Avsikten är att utveckla rapporteringen
för att möjliggöra vissa jämförelser på kliniknivå inom och mellan landstingen. En anpassning måste göras till landstingens olika organisationer i rapporteringen.

Högt förtroende för vården
Vårdbarometern intervjuar varje år 1 000 slumpvis utvalda norrbottningar
(18 år och äldre) om bemötande, tillgänglighet och information i kontakter
med hälso- och sjukvården. I hela landet intervjuas drygt 40 000 personer.
Resultatet från Vårdbarometern används, tillsammans med andra utvärderingar om tillgänglighet, vårdkvalitet m m, i vårt ständiga förbättringsarbete.
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Norrbottningarna har ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården.
Vårdbarometerns sammanfattning av svaren 2006 visar att 77 procent av
norrbottningarna instämmer helt eller delvis i påståendet att de har tillgång
till den sjukvård de behöver. Av de tillfrågade svarar 13 procent ”varken/
eller”, medan 8 procent ”tar avstånd helt eller delvis” och 4 procent ”ej
svar/vet ej”. Därmed ligger Norrbotten något bättre till än riksgenomsnittet.
På frågan om vad som saknas rankas tillgängligheten som nummer ett, följt
av kortare väntetider/köer, mindre krångel/lättare kontakt och närhet/personlig vård.
Genomgående får hälso- och sjukvården ett högt betyg av norrbottningarna,
inom vissa området högst i landet. Ett exempel är telefontillgängligheten där
76 procent av norrbottningarna uppger att det var mycket lätt eller ganska
lätt att komma fram till vårdcentralen på telefon. Motsvarande siffra för hela
landet är 63 procent. En stor majoritet av norrbottningarna (82 procent) är
också nöjda med den information de fick vid besöket på vårdcentralen. Här
ligger Norrbotten näst bäst i landet efter Kalmar. Norrbotten ligger på femte
plats i statistiken när det gäller påståendet att läkaren/sjuksköterskan gav sig
tid att lyssna.
Resultaten är helt i linje med de mål landstinget satt upp i landstingsplanen
för åren 2008–2010. Norrbotten ska ligga bland de fem bästa vid en jämförelse av ett antal parametrar bland de 20 landsting/regioner som deltar i
Vårdbarometern.
Norrbottningarnas svar i Vårdbarometern visar att intresset för livsstilsfrågor
som alkoholvanor, tobaksbruk, matvanor och motion är stort. Hela 90 procent av de tillfrågade anser att det är positivt att läkaren/sjuksköterskan tar
upp livsstilsfrågor i kontakten med patienten. En tredjedel uppger att läkaren/sjuksköterskan tagit upp sådana frågor det senaste året.
Vårdbarometern visar att allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården
förändras marginellt år från år, men att fokus kan skifta. Ett exempel är internetanvändningen som väntas öka kraftigt de närmaste åren, i takt med att
utbudet av information och tjänster ökar. De flesta Internetanvändare är mellan 20 och 49 år och fler kvinnor än män nyttjar Internet för att komma i
kontakt med vården.

Folkhälsa
Utöver det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete som pågår i
landstingets ordinarie verksamhet finns också en särskild ram för folkhälsoarbete som prioriterar samverkan med andra aktörer och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Inom samverkansområdet ingår, tillsammans med arbetet
med den i maj antagna länsgemensamma folkhälsopolitiska strategin, möjligheten att söka bidrag för folkhälsoinsatser från landstinget, både för landstingsinterna projekt och projekt i samverkan, liksom deltagande i nationella
och internationella projekt i syfte att främja folkhälsan.
Inom området hälsofrämjande hälso- och sjukvård, ingår delmomenten utbildning och hälsofrämjande väntrum. Exempel på andra delar i folkhälsoarbetet är samverkan mellan norrlandstingen samt utdelning av bidrag till insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
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Bidrag till folkhälsoinsatser

Hela 23 ansökningar inkom till vårens ansökningsomgång, vilket är rekord
för ett ansökningstillfälle för bidragsformen. God regional spridning kunde
konstateras, liksom att de allra flesta ansökningarna handlade om projekt i
samverkan. Nio ansökningar (39 procent) beviljades. Sammanlagt beviljades
bidrag för 467 000 kr. Årets bidragsbudget omfattar 600 000 kr.
Projekt
Huvudsökande
Sommarkit - för minskad spridning av Bodens folkhälsoråd
könssjukdomar
Friluftslivet - en resurs i FaR-arbetet Svenskt Friluftsliv
På Gång i Piteå
Folkhälsorådet i Piteå
kommun
Friskare Framtid
Pajala kommuns hälsoråd
Värkstaden i Luleå aktualiserar: Bruk
eller missbruk av läkemedel och alkohol
Jympa som fysisk aktivitet på recept
för bättre folkhälsa i Kiruna
Hälso- och trygghetsråd i Arvidsjaur
Bättre hälsa för män i Haparanda
Prova på-idrott - För barn/ungdomar
med synskada

Beviljat belopp
20 000 kr
20 000 kr
40 000 kr
80 000 kr

Studieförbundet vuxenskolan, Luleå

40 000 kr

Kiruna primärvård

67 000 kr

Arvidsjaurs kommun
Korpen Haparanda
Syn- och hörselenheten,
syncentralen Luleå

80 000 kr
80 000 kr
40 000 kr

Hälsosamtal på webben – kunskap om barns hälsa och levnadsvanor

Landstinget deltar sedan ett par år i ett samarbete med skolsköterskor som
kallas ”hälsosamtal på webben”. Undersökningen utgör en unik möjlighet att
få information om norrbottniska skolbarns självskattade hälsa och levnadsvanor genom att en enkät kopplas till skolsköterskornas hälsosamtal med
elever i årskurs fyra, sju och gymnasiets första år. Svaren förs in i en databas
som förvaltas och analyseras av landstinget.
Under läsåret 2005–2006 deltog tre kommuner i undersökningen. Läsåret
2006–2007 deltog åtta kommuner, varför en bättre övergripande länsbild nu
kommer att kunna erhållas. Analyserna blir klara i början av hösten. Kommuner som deltog 2006–2007 var Jokkmokk, Kalix, Boden, Luleå, Piteå,
Älvsbyn, Övertorneå och Överkalix. Förhoppningen är att samtliga 14 kommuner deltar läsåret 2007–2008.
Utbildning i motiverande samtal

I linje med målsättningen att utbilda 120 personer i motiverande samtalsteknik under 2007 har fyra utbildningar genomförts av psykiatrins utbildare
under våren. Hittills har 76 landstingsanställda utbildats i år. Fler utbildningstillfällen planeras till hösten. Unikt för Sverige är att 16 nätverksgrupper skapats för de utbildade, vilket ska underlätta erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling.
Hälsofrämjande väntrum

Under året pågår ett projekt för att ta fram pilotväntrum som ska fungera
som goda exempel på hälsofrämjande väntrum. Projektet ska också ta fram
en generell konceptbeskrivning som, tillsammans med pilotväntrummen, ska
kunna ge inspiration och stöd för utformning av fler hälsofrämjande väntrum
i landstinget. Konceptet bygger på en helhetstanke som inkluderar atmosfär,
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funktionalitet och information, Ett bildspel ska t ex tas fram för att ge hälsofrämjande information i väntrummen.
Elever från Sunderby Folkhögskola presenterade tre konkurrerande förslag
till utformning av det gemensamma väntrummet för ortopedin, reumatologin
och ortopedtekniska enheten vid Sunderby sjukhus. Under sommaren har två
av de elever som tog fram det vinnande förslaget, ”Haren och Sköldpaddan”,
anställts för att ta fram lösningar också för de återstående pilotväntrummen,
primärvårdens väntrum i Kalix och Hortlax samt folktandvårdens väntrum i
Gällivare. Samtidigt har arbetet påbörjats med att förverkliga Haren och
Sköldpaddan vid Sunderby sjukhus.
Utöver hälsofrämjande väntrum arbetar projektet också med att ta fram förslag till riktlinjer för väntrum.
Samverkan mellan norrlandstingen inom folkhälsoområdet

Arbetsgruppen för folkhälsa inom Norrlandstingens regionförbund fortsätter
sitt arbete med att förverkliga en handlingsplan. Den håller på att uppdateras
för en ny treårsperiod och en ny version ska presenteras under hösten. Bland
annat ska analysen av folkhälsoenkäten från 2006 beaktas i det nya programmet.
En första uppföljningsrapport enligt indikatorerna från hälsofrämjande sjukhus har presenterats för beredningsgruppen under våren. Rapporten har utgått från ett urval av indikatorer som belyser ledning och styrning. Uppföljningen är under utveckling och några analyser med anledning av denna första uppföljning är inte möjlig. Bl a deltog inte Västerbottens läns landsting.
Enligt handlingsplanen är en hemsida för redovisning av barns och ungdomars hälsoförhållanden under framtagande i Norrbotten. Den kommer bl a
att bygga på underlaget från skolsköterskornas hälsosamtal tillsammans med
andra data som möjliggör jämförelser med andra län.
Under hösten planeras ett erfarenhetsutbyte på temat hälsofrämjande hälsooch sjukvård där goda exempel lyfts fram och personal från de fyra landstingen kan jämföra och diskutera hur ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete kan genomföras.
Statsbidrag till insatser mot hiv/aids
och vissa andra smittsamma sjukdomar

Varje år delas bidrag ut för insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma
sjukdomar. Bidraget delas ut av Socialstyrelsen, tidigare Folkhälsoinstitutet,
och samordning av ansökningar, beslut om fördelning och fördelning görs av
landstinget. I år beviljades 400 000 kr till projekt i länet. Åtta ansökningar
inkom, varav sex beviljades bidrag, med fördelning enligt nedan.
Projekt
Klamydia i svalg
Sommarfestivaler
Kärlekens olika ansikten
Hälsa och samhälle
Hiv/STI-prevention
Sommarkit för Hiv/STI-prevention till
värnpliktiga

Huvudsökande
Primärvården, Smittskyddsenheten
Smittskyddsenheten
Studenthälsan, Luleå
tekniska universitet
Flyktingmedicin, Boden
Noaks Ark Barents
Bodens folkhälsoråd
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Beviljat belopp
125 000 kr
25 000 kr
40 000 kr
30 000 kr
150 000 kr
30 000 kr
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Kirunadialogen ska fortsätta
Landstingets politiska ledning har beslutat att genomföra en dialog med lokala organisationer och boende i Kiruna på temat hälso- och sjukvård. Syftet
är att öka kunskaperna om hälso- och sjukvårdens utveckling i stort och om
pågående aktiviteter i Kiruna, samt att få befolkningens synpunkter på den
utveckling och de förändringar som äger rum. Varje ”Kirunadialog” har genomförts i två delar: En träff med representanter för kommun, socialnämnd,
pensionärsråd, handikappråd och landstingets beredning Nord samt ett öppet
möte på kvällen med allmänheten i Kiruna.
Kirunaborna har visat ett stort engagemang och informationsutbytet har varit
mycket givande.
Den 30 maj hölls den fjärde ”Kirunadialogen” och då aktualiserades frågor
om tillgänglighet, läkarförsörjning, ambulanssjukvård och den förestående
IVAK-invigningen.
Deltagarna vid majmötet var överens om att Kirunadialogen ska fortsätta
under hösten.
Referat från samtliga möten finns under www.nll.se/kirunadialogen.

Invigning av IVAK, Kiruna sjukhus
Tisdagen den 19 juni invigdes IVAK i Kiruna av landstingsrådet Kent Ögren
som tillsammans med verksamhetschef Margareta Dahlén och enhetschef
Ann-Marie Lans symboliskt knöt ihop tre band för att illustrera sammanslagningen av de olika enheterna till en. De inbjudna fick tillfälle att se lokalerna och en demonstration av medicinsk utrustning. Totalt medverkade ett
hundratal inbjudna personer.
Invigningen föregicks av en presskonferens där Margareta Dahlén tillsammans med John Mälstam, narkosläkare vid Kiruna sjukhus, svarade på medias frågor. Media gavs sedan möjlighet att bevaka invigningen och detta anammades av bl.a. Nordnytt, NK och NSD.
Senare under dagen hölls öppet hus för allmänheten. Ett uppskattat arrangemang där cirka 200 personer kom för att få en rundvandring i lokalerna och
kaffe med tilltugg.
IVAK innebär i korthet att man samordnar både personal och lokaler kring
det akuta omhändertagandet, d v s ambulans, akutmottagning och intensivvårdsavdelning. Alla inblandade i det akuta omhändertagandet jobbar nära
varandra, vilket gör det enklare att samordna insatserna kring patienten. Det
blir också enklare och rationellare att hantera material och utrustning inom
hela kedjan i akutsjukvården.

Integrerad behandling för psykiskt störda
missbrukare – Case Management
Personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och samtidigt missbruk, de s k ”dubbeldiagnoserna”, är en grupp som kräver särskilda
insatser. De tillhör de mest utsatta i samhället. Behov av stöd från socialtjänsten och vård från psykiatrin uppträder samtidigt. Oklarheter i ansvarsförhållandena mellan huvudmännen kan skapa ”svängdörrspatienter”.
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Mot denna bakgrund har ett metodutvecklingsarbete genomförts under
2005–2006 i regi av Sveriges kommuner och Landsting i tre landsting –
Västra Götaland, Jönköping och Norrbotten. För vår del Luleå och Bodens
kommuner. Tanken är att stödet och vården av patienterna/klienterna ska ske
integrerat med ett gemensamt ansvarstagande av båda huvudmännen.
Arbetet har byggt på införandet av en modell med s k Case Management
(CM), som i internationella studier visat sig framgångsrikt. En CM arbetar
med ansvar för ett visst antal individer som man har personlig kontakt med
och träffar regelbundet. De ska även se till att en integrerad behandling mellan socialtjänst, psykiatri, beroendevård och primärvård genomförs. Utvecklingsarbetet innehåller tre samverkande delar: utbildning, handledning och
organisatoriskt stöd.
Att erfarenheterna av metodutvecklingsarbetet i allt väsentligt har varit goda
visar den utvärdering som Mälardalens Högskola presenterat. Nu inleds därför en andra fas med syftet att konsolidera och bredda möjligheterna att arbeta med CM-metoden. För Norrbottens del innebär det att en ny grupp Case
Managers kommer att utbildas med start i september i år. En geografisk
breddning sker så att även socialtjänstpersonal från Haparanda, Kalix och
Piteå kommuner tillsammans med behandlare från psykiatrin kommer att
utbildas i metoden.

Enkät om klimatarbetet i kommuner och landsting
I juni genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en enkät avseende klimatarbetet i kommuner och landsting.
Enkätsvaret från Norrbottens läns landsting kan sammanfattas enligt följande:
• Mål och planer finns för att minska utsläppen av växthusgaser.
• Primärt handlar det om åtgärder i första hand vad gäller transporter och
fastighetsområdet.
• Policy för ekologisk hållbar upphandling. Den är inarbetad i Landstingets
gemensamma regler och riktlinjer.
• Vad gäller fastighetssidan noteras särskilt det systematiska energieffektiviseringsarbetet samt att landstinget numera inte använder olja för uppvärmning i de egna fastigheterna.
• Inom transportsidan har fordonsupphandlingarna styrts mot mindre- och
mer miljöanpassade fordon.
• Video- och telefonmöten nyttjas i en ökande grad.
• Regionalt arbetar landstinget aktivt inom energi- och kommunikationsområdet.
Av resultatet av enkäten som presenterades vid SKL:s klimatseminarium i
Almedalen den 10 juni framgår sammanfattningsvis att:
• 80 procent av landets kommuner och landsting har, eller planerar, särskilda handlingsplaner för klimatfrågan.
• 90 procent arbetar aktivt för att spara energi inom lokaler och bostäder.
• 90 procent ställer särskilda miljökrav i upphandling och inköp.
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• 50 procent av kommunerna planerar för vindkraft och utbyggnad av
fjärrvärme.
• 90 procent av kommunerna satsar på att öka cykeltrafiken.
Vid seminariet medverkade miljöminister Andreas Carlgren som sade sig
vara positiv till ett formaliserat samarbete med kommuner och landsting.
Det görs mycket, men mer kan göras med rätt förutsättningar, sade SKL:s
ordförande Anders Knape med tydlig adress till Andreas Carlgren och regeringen.
SKL kräver långsiktiga planeringsförutsättningar och en bättre samordning
inom staten för att bättre kunna utnyttja den potential som finns när det gäller klimatarbetet. Förbundet vill också ha en bättre dialog med regeringen om
hur arbetet ska läggas upp.
Jag vet att det är på lokal och regional nivå som merparten av det klimatarbete som regeringen nu satsar på, kommer att utföras, sade Andreas Carlgren.
Därför vill jag skapa en plattform för dialog, även om det inte blir inom ramen för hållbarhetskommissionen.
Materialet i sin helhet nås via:
http://www.skl.se/artikel.asp?C=6094&A=47111.

Kultur och hälsa
Under perioden juni 2006–maj 2007 har arbetet med kultur och hälsa inom
division Kultur och utbildning haft Ingrid Karlsson som projektsamordnare
och inneburit följande: Arbetet har pågått som egna projekt (5), stöd till externa projektägare (10), nätverkande, Socialstyrelsens stimulansmedel (3+3),
information och fortlöpande kunskapsuppbyggande. Uppföljningsmetoden
har bestått av intervjuer och enkäter.
Konkret har aktiviteterna varit:
Egna projekt och pilotprojekt där effektmätning genomförts

• Berättande på tre äldreboenden i Övertorneå kommun i samverkan med
kommunen och Tornedalens folkhögskola. Samtal och berättande utifrån
litteratur, föremål m m på meänkieli och svenska.
• Musik och rörelse (dans) med boende på äldreboende och hemtjänstens
brukare i Arvidsjaur i samverkan med kommunen och Dans i Nord.
• Musik på rehabmedicinska avdelningen 42N vid Sunderby sjukhus i
samverkan med sjukhuset och Framnäs folkhögskola. Deltagarna har
både lyssnat till musik och använt för Share Music-metoden särskilt
framtagna instrument.
• Konst och bild vid Rehabcentrum Björkskatan i samverkan med primärvården. Konstnär Eva-Stina Sandling har lett projektet. Teckning, collage
och samtal om konst har varit aktiviteterna.
• Till dessa kommer förstudie för rehabverksamhet vid folkhögskolorna i
Sunderbyn och Framnäs samt Grans Naturbruksskola, vilken ligger till
grund för fortsatt planering.
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Projekt med stöd från kultur och utbildning

Totalt har tio projekt inom området kultur och hälsa fått stöd från divisionens kultur och hälsabidrag. Alla kulturprojekt och kulturaktiviteter har
gynnsam effekt på hälsan. I utformningen av projekten har divisionens
stabspersonal deltagit.
Socialstyrelsens stimulansmedel

Av den summa, som fördelades till Norrbottens läns landsting, disponerar
kultur och hälsa 500 tkr. T o m maj månad har tre verksamheter påbörjats.
Ytterligare aktiviteter är på gång i fyra kommuner.

Regional utveckling
Samarbeta med andra regionala utvecklingsaktörer
Strukturfondspartnerskapet

Den 1 juli trädde den nya lagen om strukturfondspartnerskap i kraft. Lagen
möjliggör bildandet av sådana organ inom ramen för förvaltningen av EU:s
strukturfonder. Partnerskapen ska bildas regionalt och vara sammansatta av
representanter för kommuner och landsting, Sametinget i vissa fall, arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.
Beslut om stöd från strukturfonderna fattas av en förvaltande myndighet.
Genom den nya lagen ges partnerskapen kompetens att delta i beredningen
av ansökningar om stöd från strukturfonderna genom att avge bindande yttranden om vilka projektansökningar som ska prioriteras. Prioriteringarna ska
ske bland ansökningar som dessförinnan har godkänts av den förvaltande
myndigheten.
Efter nomineringsförfarande har regeringen utsett ordförande i de åtta strukturfondspartnerskapen i landet. Landshövding Per-Ola Eriksson är ordförande i strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland. Till sekreterare har PerOla Eriksson utsett Tina Norgren. Genom ett regionalt nomineringsförfarande utser ordförande sedan det övriga strukturfondspartnerskapet.
Positionera Norrbotten nationellt och inom EU
Intresse för Norrbottens arbete med miljö- och energifrågor

Agneta Granström, folkhälsoråd tog emot delegationen från Troms fylkeskommune som leddes av Synnøve Søndergaard, fylkesråd for samferdsel
samt Knut Werner Hansen, leder av næringskomiteen i fylkestinget, Ellen
Øseth, leder av internasjonal komite i fylkestinget och Bjørn Kavli, fylkessamferdselssjef.
Syftet med mötet var att politiker och tjänstemän från Troms fylkeskommun
skulle ta del av Norrbottens arbete med att främja hållbar energi- och miljöutveckling vad gäller planering av kollektivtrafik och alternativa bränslen.
Delegationen besökte ETC, energitekniskt centrum i Piteå och Luleå tekniska universitet samt Bodens biogasanläggning där en ingående presentation
av pilotprojektet att köra bil och buss på matavfall. Delegationen fick även ta
del av landstingets miljö och energiarbete på politisk nivå samt hur man arbetar med olika miljöplaner inom Länstrafiken och Luleå lokaltrafik.
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Besöket skedde inom ramen för Norrbottens läns landstings vänregionsamarbete med fylkeskommune Troms i Norge som syftar till att stärka samarbetet mellan regionerna inom bland annat områdena näringsliv, infrastruktur
och kommunikation samt samarbete för utbyte av information genom kontakter.
Äga och styra landstingets bolag
Genomförda bolagsstämmor

Almi Företagspartner Norrbotten AB höll bolagsstämma den 25 maj 2007.
Bolaget gjorde under 2006 en vinst på 27 823 000 kr och de balanserade
vinstmedlen uppgick totalt till 38 724 000 kr. Merparten av vinsten avser en
återföring av tidigare erhållna förskottsbetalda medel. Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet. Till ny ordförande valdes Folke Spegel efter Gunnar Liljedahl. Landstinget representerades på stämman av Kent
Ögren.
Informationsteknik i Norrbotten AB höll bolagsstämma den 22 maj 2007.
Bolaget gjorde under 2006 ett nollresultat, vilket också de balanserade vinstmedlen uppgick till. Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet. Göran Wallo fortsätter i styrelsen och stämman valde Yvonne Stålnacke till ny ordförande efter Peter Roslund. Landstinget representerades på
stämman av Kent Ögren.
Filmpool Nord AB höll bolagsstämma den 13 maj 2007. Under 2006 gjorde
bolaget en förlust på 117 209 kr, och hade en samlad förlust på totalt
149 793 kr. Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet. En
förändring gjordes i styrelsen då den kompletterades med Nina Sjömark från
Acusticum. Stämman utser ej ordförande i Filmpool Nord, utan styrelsen
konstituerar sig själv. Landstinget representerades på stämman av Johan Sjökvist, regionala enheten.
Länstrafiken i Norrbotten AB höll bolagsstämma den 19 juni 2007. Koncernen redovisade för 2006 en vinst på 3 780 286 kr och de balanserade vinstmedlen uppgick till totalt 13 401 682 kr. Styrelsen och verkställande direktör
beviljades ansvarsfrihet. Leif Hjalmarsson valdes till ordförande. Landstinget representerades på stämman av Bengt Ek.
För de tre sistnämnda bolagen planeras extra bolagsstämma till senhösten
2007 med anledning av att en översyn av samtliga bolagsordningar, ägardirektiv och i förekommande fall konsortialavtal nu görs.
Gemensamt Almi-bolag för Norrbotten och Västerbotten

De tre ägarna till de två nordligaste Almi-bolagen, Almi Företagspartner AB,
Norrbottens läns landsting och Västerbottens läns landsting har i en avsiktsförklaring tagit initiativ till en samordning av verksamheterna inom de två
bolagen i Norrbotten och Västerbotten.
Arbetet med samordningen av de två verksamheterna sker i två steg där det
första steget är att Sten-Anders Gustafsson, vd för Almi Västerbotten,
fr o m 1 juni 2007 tar över vd-rollen även i Almi Norrbotten. Det andra steget innebär att vd tillsammans med bolagens två styrelser svarar för planering och genomförande av samordningen av verksamheterna.
Parallellt med det arbetet pågår ett arbete tillsammans med de andra ägarna
för att ta fram nya gemensamma ägardirektiv till det nya bolaget. Under hös55
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ten 2007 bereds samgåendet i respektive landsting med målet att verksamheterna innan utgången av 2007 är samordnade i ett nytt bolag, Almi Företagspartner Övre Norrland AB.
Verksamheten kommer som tidigare att bedrivas med utgångspunkt både
från Norrbotten och Västerbotten. Länet samverkar med Västerbotten på
många områden med bl a ett gemensamt strukturfondsprogram. Syftet med
sammanslagningen är att optimalt nyttja resurserna för att främja tillväxt och
nyföretagande i övre Norrland. Till ordförande för det nya gemensamma
Almi-bolaget har Almi Norrbottens ordförande Folke Spegel nominerats.
Energifrågor
CPMR/Inter Baltic i Bodö

Mötet den 14–16 juni behandlade frågor om energi och infrastruktur. Inter
Baltic har inrättat en energiarbetsgrupp som administreras av landstinget i
Västerbotten. Kontakter kommer att tas mellan landstingen i Norrbotten och
Västerbotten för att koordinera arbetet med såväl CPMR och AER där Norrbotten är aktiva. Infrastrukturgruppen inom Inter Baltic har genomgått en
period med svagt intresse från deltagande regioner. Ordförande i gruppen,
som kommer från Norge, har avgått och en eventuell nystart kommer att tas
upp till behandling senare i år. Landstinget i Norrbotten representerades av
Lars Sandström, regionala enheten.
Rådslag för energi

Landstinget, Kommunförbundet samt länsstyrelsen har gemensamt genomfört ett rådslag för energi den 17 augusti. Rådslaget var det andra i ordningen
och samlade politiker, näringsliv, universitet, LRF, energimyndigheten samt
andra intresserade aktörer. Under rådslaget presenterades ett inriktningsdokument för en länsövergripande strategi för hållbar energi. Dokumentet antogs av samtliga med smärre justeringar. Det unika med dokumentet är att
man för första gången gjort politiska prioriteringar vad avser fördjupade insatser på energiområdet. De områden som beslutats vara av strategisk betydelse för länet är vattenkraft, vindkraft, bioenergi, bioraffinaderi samt energieffektivisering.
Rådslaget gav klartecken till fördjupade analyser inom respektive prioriterat
energiområde. Analyserna skall vara klara under 2008 och ange inriktningen
för länets satsningar på långsiktigt hållbar energi. Rådslaget beslutade också
att den styrgrupp som arbetat fram inriktningsdokumentet och som representeras av kommunförbundet, länsstyrelsen samt landstinget (Lars Sandström,
regionala enheten) ska vara den styrgrupp som håller i det fortsatta fördjupningsarbetet. På politisk nivå representeras landstinget av Kent Ögren. Inriktningsdokumentet kommer att redigeras och publiceras under september
2007.
Länstrafiken i Norrbotten

Vid länstrafikens bolagsstämma i juni beslutades om ett ägartillskott på 9
miljoner kr för verksamhetsåret 2008. Detta trots att landstinget meddelat ett
oförändrat anslag. Vid ett extrainkallat ägarsamråd den 28 juni, i samband
med länsstyrelsens studieresa till Österrike, beslutades att inkalla till en extra
bolagsstämma. Stämman kommer att avhållas den 29 augusti klockan 11.00 i
Överkalix. Det extrainkallade ägarsamrådet var överens om att ägartillskottet
för 2008 skall vara det samma som 2007. Dessutom har styrelsen för Läns56
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trafiken uppmanats att ta fram alla extraavtal som är tecknade med länets
kommuner. Landstinget representerades vid det extrainkallade ägarsamrådet
av Kent Ögren.

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

Avsnitt 2: Vissa styrelsebeslut 3 september 2007
-----------------------------------------------------

Yttrande över rapporten (Ds 2007:9) Ett
uppföljningssystem för barnpolitiken
Regeringen beslutade våren 2005 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att
utveckla indikatorer för uppföljning av barnpolitiken. Arbetsgruppen har
bestått av experter från olika departement, nationella myndigheter och intresseorganisationer. Bland annat har Sveriges Kommuner och Landsting,
Ungdomsstyrelsen och Barnombudsmannen medverkat.
Förslaget ”Ett uppföljningssystem för barnpolitiken” (Ds 2007:9) utgår från
målet för barnpolitiken, att ”Barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande”. Barnpolitikens syfte är framförallt att förverkliga principerna i FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen). Den innehåller rättigheter som rör de
flesta områden i barnets liv och vardag upp till 18 år, vilket gör att många
politikområden berörs, t ex utbildnings- och folkhälsopolitik, kulturpolitik,
socialtjänstpolitik, ekonomisk politik.
De föreslagna indikatorerna är i första hand till för att följa utvecklingen på
nationell nivå och har indelats i nedanstående huvudområden, som i sin tur
har delområden med ett antal indikatorer inom sig:
• En god levnadsstandard (ekonomi, boende)
• Bästa möjliga hälsa (fysisk och psykisk hälsa, tandhälsa, alkohol och tobak)
• En god utbildning (studieresultat, pedagogisk personal och barnens miljö)
• En trygg uppväxt (otrygghet, olycksfall och skador, tonårsgraviditet)
• Delaktighet i samhället (medbestämmande i skolan, delaktighet och information)
• Samhällets stöd och skydd (barn i samhällsvård, utsatthet eller delaktighet i brott)
Vissa av indikatorerna är också anpassade till internationella jämförelser.
Styrelsens beslut

Följande yttrande avges: Norrbottens läns landsting ser mycket positivt på
att ett arbete har inletts med att utveckla målområden och indikatorer som är
särskilt framtagna för uppföljning av barnpolitiken.
Nationella indikatorer eller nationella studier blir ofta vägledande för verksamheter inom primär- och landstingskommunal verksamhet. Som
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arbetsgruppen påpekar har den lokala politiken inom kommunerna stor betydelse för en positiv utveckling inom barnpolitiken. Landstinget vill betona
vikten av att de geografiska uppgifterna så långt som möjligt utvecklas till
läns- eller kommunredovisningar. Det skulle bidra till likvärdig kvalitet i
datauppgifterna och jämförbarhet över hela landet. Som exempel kunde
övervägas om inte undersökningar som görs inom Barn-Ulf kan utökas till
länsredovisningar. I brist på andra jämförelsedata kan detta vara särskilt intressant vad gäller den psykiska hälsan hos barn. Detsamma gäller alkoholoch tobakskonsumtionen bland elever i årskurs 9.
Landstinget tycker att det är bra att arbetsgruppen i hög grad har använt sig
av datakällor som finns tillgängliga idag. Målet är inte att ha så många indikatorer som möjligt utan att de utvalda indikatorerna ger vägledning till behov av åtgärder och förhoppningsvis också gör det möjligt att se effekter av
åtgärder inom barnpolitiken.
Det finns däremot behov av att vidareutveckla och samordna indikatorernas
definitioner och avgränsningar för gemensam användning med andra nationella uppföljningar som görs bland annat inom Socialstyrelsen, Statens
Folkhälsoinstitut eller Ungdomsstyrelsen. Som exempel kan nämnas den
planerade nationella databasen för skolsköterskors hälsosamtal, den internationella undersökningen om skolbarns hälsovanor och abortstatistik. Samordning kan exempelvis behövas vad gäller vilka åldersgrupper som data
presenteras för, gemensamma frågekonstruktioner och hur den psykiska hälsan bland barn ska kartläggas. En fördel är att nationella definitioner också
skulle kunna användas i lokala undersökningar.
Landstinget ser positivt på förslaget att SCB ska sköta databasen och redovisningen av indikatorerna. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra ansvaret
för vidareutveckling av indikatorerna och för uppföljning av att redovisningarna sker enligt överenskommelse. Redovisningarna på Internet bör vara
lättillgängliga och ge möjlighet för kommuner och landsting till egna uttag
med de avgränsningar som är statistiskt säkerställda.
De operationella definitionerna beskriver bättre det egentliga innehållet i
indikatorerna än deras övergripande namn. Det är ibland inte helt klart vilka
åldersgrupper som ska redovisas. Eftersom det är viktigt hur indikatorerna
ska tolkas, vore det en fördel att komplettera med ett kunskapsunderlag om
faktorernas betydelse i olika sammanhang.
Landstinget vill särskilt framhålla att eftersom det idag är svårt att finna statistiska underlag om barn i utsatta situationer, är en fortsatt utveckling på
detta område viktig. I befintligt förslag nämns barn som deltagit i brott eller
utsatts för våld och barn som växer upp under sämre ekonomiska förhållanden. Samtidigt vore det också önskvärt att ha kännedom om hur många barn
som bor i familjer där missbruksproblem förekommer. Att samla kunskap
om levnadsvillkor för barn med funktionshinder bör ges hög prioritet i kommande utvecklingsarbete.
Barns delaktighet i samhället föreslås bland annat mätas via frågor om barns
delaktighet i vuxenledda fritidsaktiviteter exklusive idrott (5:7) och om de
deltar i idrottsaktiviteter med att träna i någon klubb eller förening (5:6).
Landstinget menar att det samtidigt är olyckligt att det saknas uppgifter om
allmän fysisk aktivitet och kost inom området ”Bästa möjliga hälsa”. Möjligen kunde Barn-Ulf tillföras en allmän fråga om fysisk aktivitet och frukost-
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vanor samtidigt som indikatorerna 5:6 och 5:7 på området delaktighet omarbetas till att visa en totalbild av föreningsaktiviteten.

Upphandling av tvätt- och textiltjänster
Landstingsstyrelsen beslutade (§231/2004) att ge landstingsstyrelsens ordförande fullmakt att besluta om och teckna avtal med Bodens kommun om
tvättjänster för tiden 1 januari 2005 till och med 31 december 2010. Bodens
kommun har i sin tur tecknat avtal med företaget Tvättjänster AB i Boden
om att faktiskt utföra tvättjänsterna.
EG-kommissionen har på grund av klagomål från en enskild intressent tillskrivit nationen Sverige med anledning av landstingets avtal med Bodens
kommun. Ärendet handlades av Finansdepartementet.
Finansdepartementet ansåg att det stod helt klart att kommissionen kommer
att stämma Sverige vid EG-domstolen för fördragsbrott om avtalet mellan
landstinget och Bodens kommun inte hävs.
Mot bakgrund av det ovan redovisade beslutade landstingsstyrelsen den 1
mars 2007 att häva avtalet avseende textilservice med Bodens kommun på
grund av force majeure och att en ny upphandling skulle genomföras under
år 2007. Landstinget underrättade Bodens kommun den 26 mars 2007 om att
det på grund av ovan angivna skäl förelåg befrielsegrund för fullgörande av
avtalet mellan landstinget och kommunen.
För att trygga textilförsörjningen med ett nytt avtal fr o m den 1 mars 2008
inleddes en ny upphandling av textilservice med anbudstid t o m den 23 juli
2007. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit från:
• Textilservice i Boden AB
• Textilia Tvätt & Textilservice AB
• Oulun Keskuspesula OY.
Enligt utvärderingssammanställningen erhöll Textilia Tvätt & Textilservice
AB högsta totalpoäng.
Styrelsens beslut

Textilia Tvätt & Textilservice AB antas som leverantör av textilservice.
----------------------------------------------------Ärendets behandling i styrelsen
Yrkande 1

Kent Ögren (s) och Jens Sundström (fp):
• Förslaget till beslut bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (ns):
• Ärendet återremitteras.
Yrkande 3

Kenneth Backgård (ns):
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• Om återremiss enligt yrkande 2 inte bifalls ska en förnyad upphandling
genomföras.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremiss och finner att det avslås. Votering begärs.
Ordföranden meddelar att ja-röst gäller för bifall till yrkande 1 och nej-röst
för bifall till yrkande 2.
Omröstningsresultat

Med 12 ja-röster för bifall till yrkande 1 och 3 nej-röster för bifall till yrkande 2, antas yrkande 1.
Ledamöterna röstar enligt följande:
Ledamot
Kent Ögren (s)
Britt Westerlund (s)
Leif Bogren (s)
Agneta Burman (s)
Lars Holmqvist (s)
Ann Kristin Nilsson (s)
Monica Carlsson (v)
Agneta Granström (mp)
Kenneth Backgård (ns)
Margareta Henricsson (ns)
Björn Lundqvist (ns)
Hans Swedell (m)
Bo Hultin (m)
Erik Berg (c)
Jens Sundström (fp)

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x

Ordföranden ställer proposition på yrkande 1 och 3 och finner att yrkande 1
bifalls.
Särskilt yttrande 1

Av Kenneth Backgård (ns), Margareta Henricsson (ns), och Björn Lundqvist
(ns):
Vi är ifrån Sjukvårdspartiets sida inte övertygade om att berörda företag
kunnat tolka förutsättningarna på likartat sätt. Det föreligger väldiga skillnader mellan lägsta och högsta anbud, närmare 10 milj kronor. Det finns anledning att återremittera ärendet för vidare penetration. Eftersom vi är det
enda parti som har den uppfattningen och förlorar den omröstningen så kan
vi bara konstatera att just skillnaden mellan anbudsgivarna sannolikt kommer att leda till fortsatt turbulens och överklaganden.
Särskilt yttrande 2

Birgit Stöckel (kd) instämmer i yrkande 1.
-----------------------------------------------------
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Avsnitt 3: Ur landstingsdirektörens
rapport till styrelsen 27 september 2007
-----------------------------------------------------

Jämställd vård
Svenska kvinnor lever i genomsnitt 4,6 år längre än män, men de är mer sjuka och söker oftare vård än männen. Fler kvinnor än män drabbas av problem i vården. Det kan tyda på att mannen är norm och att vården i mindre
grad är anpassad efter kvinnors behov. Det här visar en ny kunskapsöversikt
från Sveriges Kommuner och Landsting, som nyligen presenterades vid konferensen (O)jämställdhet i hälsa och vård.
I landstinget pågår ett arbete med att bygga upp kompetens inom området
jämställd vård. Att det förekommer medicinska felaktigheter som orsakas av
medvetna eller omedvetna föreställningar om kön är inte bra. Genom att systematiskt höja kompetensen och att lägga ett genusperspektiv på verksamheterna, ökar förutsättningarna för en vård som är jämställd såväl när det gäller
tillgång som kvalitet och säkerhet. Att erbjuda norrbottningarna vård på jämställda villkor är viktigt inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
För att gå vidare i arbetet har landstinget avsatt resurser i form av en handläggare som arbetar delar av sin tid inom området. För att kunna erbjuda en
jämställd vård krävs att personalen på ett tydligt sätt blir medveten om sina
egna handlingar. På varje arbetsplats bör personalen fundera över hur jämställd den egna verksamheten verkligen är. Ser man skillnader mellan könen
där de inte finns eller bortser man från skillnader och könsspecifika behov
där de faktiskt existerar?
I möjligast mån bör insamlig av statistik redovisas uppdelad på kön. Landstinget medverkar under hösten i en nationell studie av könsuppdelad väntetidsstatistik för att kartlägga om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors tillgänglighet till vård.
Närmast vidtar planering för ett utvecklingsarbete inom verksamheterna i
dessa frågor. Internutbildningar och seminarier kommer att genomföras för
att medvetandegöra personal om och hur man kan upptäcka skillnaderna i
den egna verksamheten. Utöver detta planeras för en genusmedicinsk konferens i Norrbotten under vinterhalvåret.

Sjukskrivning utifrån miljardsatsningen
År 2006 träffade Sveriges Kommuner och Landsting ett treårigt avtal med
staten om att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Det innebär att
landstingen har möjlighet att få högst en miljard per år i tre år om sjukpenningdagarna minskar. Pengarna ska fördelas ut i länen och regionerna efter
hur mycket ohälsan minskar. Utfallet 2006 blev mycket bra – i Norrbotten
minskade sjukpenningdagarna med drygt 17 procent och landstinget fick 52
miljoner kronor som betalades ut i mitten av januari 2007.
Den 27 augusti hade division Primärvård besök av Anna Östbom från Sveriges Kommuner och Landsting och Sievert Gårdestig från Försäkringskassan.
Anna Östbom gick igenom avtalet, de Nationella riktlinjerna för sjukskrivning och rapporten Hälsovårdens ledning och styrning av arbetet med patien-
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ters sjukskrivning. Sivert Gårdestig berättade om Försäkringskassans utveckling och framtid.
Antal sjukpenningdagar fortsätter att sjunka i Norrbotten, 11 procent t o m
juli 2007, medan sjuk- och aktivitetsersättningarna ökar. Utvecklingen framgår av följande tabell:
Kommun/
län/riket
Arvidsjaur
Arjeplog
Jokkmokk
Överkalix
Kalix
Övertorneå
Pajala
Gällivare
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Boden
Haparanda
Kiruna
Norrbotten
Hela riket

Sjukpenningdagar (netto, 12 månader)
2006

2007-07

53 632
20 450
40 917
26 333
115 161
31 150
26 342
142 715
66 147
641 373
345 338
286 260
54 525
164 376
2 014 718
61 096 444

53 011
19 318
30 984
22 683
105 326
26 744
21 046
123 951
57 068
596 967
287 089
250 700
50 667
147 512
1 793 065
57 084 302

Förändring
-1,2%
-5,5%
-24,3%
-13,9%
-8,5%
-14,1%
-20,1%
-13,1%
-13,7%
-6,9%
-16,9%
-12,4%
-7,1%
-10,3%
-11,0%
-6,6%

Sjuk- och aktivitetsersättningar (nybeviljade under 12 månader)
2006
2007-07
Förändring
25
46
21
7
13
6
49
54
5
30
37
7
110
138
28
21
33
12
31
33
2
154
157
3
56
86
30
391
455
64
384
412
28
202
254
52
56
61
5
102
164
62
1618
1 943
325
46 945
49 457
2 512

Pågående arbete inom landstinget

I landstingsdirektörens rapport till styrelsen den 31 maj beskrevs hur samarbetet med Försäkringskassan är upplagt. I det följande redovisas pågående
aktiviteter.
När det gäller sjukskrivningsprocessen så har sjukskrivningskommittèn
främst arbetat med det försäkringsmedicinska beslutstödet. Detta introduceras den 1 oktober för alla läkare. Det består av två delar: ett antal övergripande principer för sjukskrivning och förslag om sjukskrivningstid för ca 90 riktade diagnoser.
Den 1 mars 2008 kommer Försäkringskassan att börja använda sig av stödet
och då införs också ett nytt medicinskt underlag där en viss arbetsförmågebedömning finns med. Vidare kommer beslutsstödet att finnas på Internet
och vara åtkomligt även för de patienter som sjukskrivs. Anledningen till att
det ska finnas på Internet och inte upptryckt är att det ska kunna revideras
och alltid finnas i den slutgiltiga versionen. Projektet kommer att ha informationsmöten för läkare och övrig berörd personal under det närmaste halvåret.
För primärvårdens del är förhoppningen att de flesta vårdcentralerna kommer att göra sin egen handlingsplan för sjukskrivningsarbetet. Det är viktigt
hur sjukskrivningen sker och hur uppföljningen av arbetet sker för att kunna
se vad effekterna blir.
Projektet kommer vidare att arbeta med att försöka hitta en bra metod att
göra arbetsförmågebedömningar i primärvården för att stödja läkarna i detta.
Projektet försöker hitta bra metoder för rehabilitering och ta fram goda exempel på detta. Vidare ska projektet arbeta fram en bra sjukskrivningsstati62
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stik för hela landstinget. Detta för att sjukskrivande läkare ska få en möjlighet att följa upp sitt arbete.
FaR- och Fyssprojektet fortsätter, bl a har antalet recept ökat något.
Smärtprojektet avslutas nu i höst och de arbetar med utvärderingen.
Projektet Hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser (Mindfulness) har startat sin verksamhet nu i höst. Utvärderingsarbetet pågår parallellt.
Det pågår några samverkansprojekt med Försäkringskassan och arbetsförmedlingen när det gäller Unga Vuxna och patienter med sjuk- och aktivitetsersättning.
Ett genusarbete är under planering i det stora projektet.
Under den närmaste tiden kommer diskussioner att föras med vuxenpsykiatrin och ortopedin för att få med dem i projektet. De deltar redan i sjukskrivningskommittèen.

Patientens rätt i vården
Regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att lämna förslag på hur
patientens ställning och inflytande över vården kan stärkas. Enligt direktiven
är uppdragen följande:
• Särskilt se över hur patientens möjlighet att fritt välja vårdgivare efterlevs
samt lämna förslag till lagreglering av det fria vårdvalet.
• Analysera tillämpningen av vårdgarantin och lämna förslag till lagreglering av densamma.
• Lämna förslag till nödvändiga kompletteringar av det lagförslag om patientlagstiftning som Ansvarskommittén lämnade i sitt betänkande Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft.
• Lämna förslag till stärkt rätt till fast vårdkontakt som ska fungera som en
vårdlots för framförallt äldre och multisjuka patienter.
• Föreslå hur fri etableringsrätt kan införas i primärvården.
Utredningen ska lämna ett delbetänkande om fri etableringsrätt senast den 15
april 2008. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete senast den 15 december
2008. Till utredare har Toivo Heinsoo utsetts.

Invigning av IVAK i Piteå
Måndagen den 10 september invigdes IVAK i Piteå med tal av landstingsrådet Kent Ögren som därefter tillsammans med verksamhetschef Marie Asplund klippte bandet. Möjlighet till guidad rundvandring gavs. Byggnationerna har pågått sedan februari månad och verksamheten startade den 20 augusti.
Invigningen föregicks av en presskonferens där verksamhetschef Marie Asplund, enhetschef Birgitta Carlsson, divisionschef Hans Rönnkvist, landstingsråden Kent Ögren, Monica Carlsson och Britt Westerlund, samt landstingsdirektören svarade på medias frågor. Media gavs sedan möjlighet att
bevaka invigningen.
IVAK innebär i korthet att både personal och lokaler samordnas kring det
akuta omhändertagandet, d v s ambulans, akutmottagning och intensivvårds63
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avdelning. Alla inblandade i det akuta omhändertagandet jobbar nära varandra vilket gör det enklare att samordna insatserna kring patienten. Det blir
också enklare och rationellare att hantera material och utrustning inom hela
kedjan i akutsjukvården.

Ombyggnadsprogrammet på Piteå älvdals sjukhus
I och med att IVAK startat sin verksamhet har huvudanledningen till ombyggnadsprogrammet vid Piteå älvdals sjukhus kommit på plats och lagt
grunden för en långsiktigt positiv utveckling av den akuta sjukvården vid
sjukhuset.
Tandvårdsbygget påbörjades i början av augusti och planeras stå klart den 1
april 2008. I denna etapp ingår även att renovera lokaler för behandlingsenheten som kommer att placeras i IVA:s gamla lokal på plan 6 senare under
hösten. När tandvårdsetappen färdigställs under våren 2008, avslutas ett omfattande ombyggnadsprojekt vid sjukhuset som pågått under tre år och kostat
ca 80 miljoner kr.

Fortsatt etablering av IVAK i Kiruna
IVAK i Kiruna är i full drift sedan den 3 september. Förhandlingarna om
bemanningen med Kommunal och Vårdförbundet var avklarade innan hopslagningen och bemanningen är fastlagd.
F n pågår inskolning av den personal som inte blev klar före sammanslagningen. Arbetet med att revidera tidigare rutiner för IVA respektive akuten
och göra om dem till gemensamma rutiner pågår. Schemagrupperna för IVA
och akuten har slagits samman till en gemensam schemagrupp. Uppvakningsavdelningen, som tidigare organisatoriskt tillhörde IVA, ingår nu i operation. Personal från IVAK och operation bemannar numera uppvakningsavdelningen gemensamt.

Diabetsvård
Ledningsgruppen för hälso- och sjukvården har godkänt slutrapporten från
diabetesprojektet. Rapporten innehåller främst en konsekvensanalys med
åtgärdsförslag för diabetesvårdens struktur och processer. Den fortsatta processen ska diskuteras i respektive divisionsledning och nödvändiga beslut
inarbetas i divisionsplanerna för år 2008.
En handläggningsöverenskommelse har utarbetats, vilken förväntas fastställas av styrgruppen i slutet av november. Ambitionen är att den ska börja gälla från den 1 januari 2008. Länsgruppens uppdrag kvarstår under hösten
2007 då arbetet ska implementeras, förankras och utbildningsönskemål ska
inhämtas. Implementeringsmöten för primärvården sker i de fyra regionerna
med start i Haparanda den 19 september och avslutning i Gällivare den 4
oktober. För sjukhusens del är alla datum ännu inte fastlagda.
I det fortsatta uppdraget ingår att inför 2008 komplettera insatserna med bl a
effektmål och uppföljning av vårdresultat i ett systematiskt förändringsarbete.

Etablering av dialysverksamhet i Kalix
Ombyggnationer och utbildning av dialyssköterskor fortlöper enligt planering. Eventuellt kommer starten av verksamheten att försenas p g a att dia64
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lysmaskinerna levereras först i början av december. Därefter ska de ställas i
ordning, vilket tar ca tre veckor. Planeringen av starten sker i samråd med
njursektionen vid Sunderby sjukhus. Bedömningen är att verksamheten kan
vara i full drift tidigast i slutet av januari 2008.

Regional utveckling
Stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet
Regionfrågan – aktuellt läge

Remisstiden för Ansvarskommitténs slutbetänkande är satt till 21 september.
I dagsläget har ett fyrtiotal remissyttranden inkommit och i stort sett stödjer
alla ansvarskommitténs förslag på en ny samhällsorganisation
(http://www.regeringen.se/sb/d/9255).
Den av regeringen utsedde regionsamordnaren, Jan-Åke Björklund, har besökt Norrbotten och representanter för landstinget för att ta del av länets tankar avseende framtida regionbildningar.
Kommunförbundets styrelse i Norrbotten har antagit ett remissyttrande som
tillstyrker ansvarskommitténs förslag och som stödjer både en tvåläns och en
fyra läns region i Norrland omfattande Norrbotten. Västernorrlands landsting
har med stor majoritet antagit sitt remissyttrande som stödjer förslaget och
förordar en framtida region bestående av alla de fyra nordligaste länen.
Möta unga människor
Youth Summer School 2007

I augusti månad reste Andreas Flygare och Jonas Grafström till Devon i
England för att representera Norrbotten på Assembly of European Regions
årliga Youth Summer School. På plats i England skrev de två ambassadörerna blogg på adressen http://www.eya2007.blogspot.com om sina upplevelser.
Årets tema var Youth & Sustainable Development in Europe’s Regions och
genom föreläsningar, diskussioner och studiebesök fick deltagarna inte bara
högre kompetens inom området utan också inspiration av andra projekt. På
bloggen står att läsa, ”Socialt har det varit en underbar vecka. Jag har träffat
massor med spännande människor och knutit nyttiga kontakter”. Genom att
lyfta aktuella politiska ämnen och arbeta tillsammans med ungdomar från
hela Europa är förhoppningen att de unga återvände hemåt stärkta av sina
upplevelser och med nya idéer.
För andra året i rad skickar landstinget unga representanter till sommarskolan. Efter sitt deltagande på sommarskolan initierade 2006 års stipendiater
projekt MIO. Landstingets medvetna satsning på detta avspeglas också i strategin som handlar om att positionera Norrbotten inom EU.
Samarbeta med andra regionala utvecklingsaktörer
Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är utsett

Regeringens utsedda ordförande i strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, landshövding Per-Ola Eriksson, har utsett övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapet omfattar Norrbottens län och
Västerbottens län och är ett av åtta regionala partnerskap.
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Strukturfondspartnerskapet ska bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet för det berörda programmet, Nutek respektive ESFrådet, yttra sig över vilka ansökningar som skall prioriteras. Strukturfondspartnerskapets yttrande skall vara bindande för Nutek och ESF-rådet i den
fortsatta handläggningen.
Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland består av totalt 22 ledamöter,
varav 11 från vardera länet samt jämnt fördelat antal kvinnor och män. I riktlinjerna för strukturfondspartnerskapets sammansättning har regeringen angett att kommuner och landsting i respektive programområde gemensamt ska
nominera ledamöter.
I sammanhanget bedömdes att landstinget borde kunna göra anspråk på två
av de fem ledamöterna – en representant för majoriteten och en för oppositionen. Efter överläggningar med landstingets gruppledare nominerades Kent
Ögren och Ann Kristin Nilsson samt Kenneth Backgård och Margareta Henriksson.
Ordföranden har utsett följande ledamöter:
Kommuner och landsting
Olle Lindström (m), Boden
Sven-Erik Bucht (s), Haparanda
Karl Petersen (s), Luleå
Tommy Nyström (s), Gällivare
Christina Hjelm (c), Överkalix
Erik Bergkvist (s), Umeå
Kerstin Nilsson (c), Tavelsjö
Marie Louise Rönnmark (s), Umeå
Harriet Classon (s), Skellefteå
Gunnar Åström (m), Stensele
Arbetsmarknadens organisationer
Ewa-May Karlsson (c), Vindeln
Marianne Aava, Luleå
Marita Mattson, Umeå
Micke Brännström, Luleå
Länsstyrelser
Per-Ola Eriksson (ordförande)
Lorentz Andersson
Britt-Marie Häggberg
Länsarbetsnämnder
Lena Jatko, Umeå
Thomas Furby, Umeå
Intresseorganisationer
Barbro Lindgren, Umeå
Sametinget
Ingrid Inga, Jokkmokk
Torkel Stinnerbom, Dikanäs

Kommunalråd i Boden
Kommunalråd i Haparanda
Kommunalråd i Luleå
Kommunalråd i Gällivare
Landstingsfullmäktige i Norrbotten
Landstingsråd i Västerbotten
Landstingsfullmäktige i Västerbotten
Kommunalråd i Umeå
Kommunalråd i Skellefteå
Kommunalråd i Storuman
Kommunalråd i Vindeln
Regionchef LRF
LO
TCO
Landshövding i Norrbottens län
Landshövding i Västerbottens län (avgått som
landshövding den 31 augusti 2007)
Avdelningschef Länsstyrelsen i Norrbotten
Länsarbetsnämnden i Västerbotten (Gällivare
fr o m januari 2008)
Länsarbetsnämnden i Västerbotten
HSO
Sametinget
Sametinget

Strukturfondspartnerskapets mandattid är mellan den 1 september 2007 och
31 december 2010.
Till sekreterare har ordförande utsett Tina Norgren, chef för enheten Tillväxt
och kommunikation vid Länsstyrelsen i Norrbotten.
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Positionera Norrbotten nationellt och inom EU
AER:s byrå och AER:s kommitté för institutionella frågor

AER:s byrå och kommitté för institutionella frågor hade ett gemensamt möte
i Istanbul den 7 september. Maria Salmgren och Monica Carlsson, representanter i AER:s byrå och Britt Westerlund, representant i kommittén för institutionella frågor deltog vid mötet.
På agendan fanns förslag till ett första positionspapper från AER angående
EU:s framtida sammanhållningspolitik. Efter en lång och intensiv diskussion
ställde sig AER:s styrelse bakom ett förslag till hur de europeiska regionerna
vill att EU:s framtida regionalpolitik ska utformas. Monica Carlsson, Norrbotten, underströk tillsammans med Jämtlands representant Tomas Andersson, att förutom BNP per capita bör även geografiska och demografiska utmaningar kunna vara grund för att allokering av strukturfondsmedel jämte
andra kriterier såsom arbetslöshet, migration och lönenivåer.
Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp, där Tomas Andersson är ordförande. Uppdraget är att ta fram rekommendationer för AER:s syn på EU:s
regionalpolitik efter 2013, när den nuvarande programperioden upphör. Förslaget var det första steget i ett långsiktigt arbete, som kommer att fortsätta
och bli allt intensivare under kommande år.
Under byråmötet informerades om vilka aktiveter som skett och vilka som är
på gång i de olika kommittéerna och arbetsgrupperna. Dagordningen för
kommittén för institutionella frågor innehöll information om pågående aktiviteter. Därtill antogs kommitténs arbetsprogram för 2008. Nyckelprioriteringarna för 2008 är att genom olika aktiviteter överbrygga gapet mellan Europa och dess medborgare, främja utvecklingen av innovativa, delaktiga och
inkluderande regionala företrädare, arbeta för att stärka den regionala demokratin i alla länder i Europa samt arbeta för en större involverig av regioner i
Europeiska beslutsprocesser.
Vänregionsamarbete

Kent Ögren och Agneta Granström har tillsammans med fylkespolitikerna
Paul Dalø och Synnøve Søndergaard från Troms fylkeskommun genomfört
en tre dagar lång studieresa till Svalbard och samhället Longyearbyen där de
tog del av hur man planerar samhällsservice i ett samhälle långt ute i periferin. Politikerna återföljdes av tjänstemän från sina respektive administrationer. Studiebesöket skedde inom ramen för Norrbottens läns landstings vänregionsamarbete med fylkeskommune Troms i Norge. Ett vänskapsavtal avtal som undertecknades i början av 2006 mellan Norrbottens läns landsting
och Troms fylkeskommune. Avtalet syftar till att stärka samarbetet mellan
regionerna inom bl a områdena näringsliv, infrastruktur och kommunikation
samt samarbete för utbyte av information genom kontakter
Longyearbyen som är Svalbards största samhälle med cirka 2 000 invånare
består i stort finns tre huvudnäringar; kolgruvnäringen, forskning och turism.
Programmet för studieresan omfattade besök på institutioner och företag
inom alla dessa tre näringar. Besök gjordes på Store Norske Spitsbergen
Kolkompaniet, universitetet, forskningsstationer, Longyearbyens sjukhus
samt på Svalbards och Longyearbyens förvaltningsmyndigheter.
Longyearbyens fortlevnad grundar sig på en god samhällsplanering och gott
samarbete med andra samhällen på fastlandet. Samarbete med andra samhällsserviceinstanser och användningen av distansöverbryggande teknik har
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blivit allt vanligare. Inom hälso- och sjukvården finns ett väl fungerande
samarbete med Tromsö sjukhus på fastlandet. Framförallt nyttjas distansöverbryggande teknik i allt större utsträckning för att ge tillgång till den allra
bästa möjliga vården.
Samarbete med andra instanser på fastlandet och nyttjandet av distansöverbryggande teknik gäller även universitetets studenter och forskare. Man har
byggt ut kommunikationssystemet som nu består av två fiberoptikkablar
mellan Svalbard och fastlandet, vilket möjliggör hög hastighet på kommunikationsnätet och är av största vikt för både sjukhuset och forskningsmöjligheterna på Svalbard. Därtill gjordes även besök på forskningsstationen Eiscat för att ta del av deras arbete.
Ny processledare för Attraktiv Region

Attraktiv region är en satsning på marknadsföring av Norrbotten som tillsammans med andra insatser för utveckling och tillväxt inom det regionala
utvecklingsprogrammet RUP etablerar Norrbotten som en dynamisk och attraktiv region.
Lars Wallrup tillträdde som processledare den 1 september och efterträdde
Eva Moe. Närmast kommer han från en konsultverksamhet som är specialiserad på platsmarknadsföring och kommunikationsprocesser. Lars Wallrup
har även varit marknads- och kommunikationschef på Sveriges Rese- och
Turistråd 1996–2005.
Övergripande mål för Attraktiv region är:
• Norrbotten är känt som en dynamisk tillväxtregion.
• Norrbotten präglas av en positiv självbild.
Styrgruppen består av landshövding P-O Eriksson, landstingsråd Kent Ögren, Kommunförbundets ordförande Bo Johansson och LTU:s rektor Pia
Sandvik-Wiklund. Projektperioden är fem år med avslutning den 31 december 2011.
Arbeta för väl fungerande infrastruktur
Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten

Kommunikationspolitiska rådet har beslutat att arbeta fram en kommunikationspolitisk plattform. Uppdraget genomförs av regionala enheten i samverkan med Kommunförbundet. Dokumentet ska vara klart för behandling i rådet i slutet av september. I plattformen görs nödvändiga politiska prioriteringar inom infrastruktursektorn för att öka konkurrenskraften.
Rapport från Interbaltic i Bodö

Interbaltic-projektets infrastrukturgrupp träffades 4 september för gemensamma överläggningar med anledning av den nya strukturfondsperioden.
Under mötet framkom indikationer om att den norska regeringen inte prioriterar fortsatt utveckling av den så kallade NEW-korridoren. Politiskt finns ett
uttalat stöd för NEW-korridoren från det kommunikationspolitiska rådet
samt Europaforum Norra Sverige. Det är en strategiskt viktig fråga i arbetet
med att hävda TEN-T status för Norrbotniabanan som kommer att diskuteras
vid Europaforum Norra Sveriges möte den 25–26 oktober i Skellefteå.
Några norska regioner undersöker möjligheten att tillskjuta medel för upprustning av NEW-korridoren.
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Rikstrafikens upphandling av dagtågstrafik mellan Luleå och Kiruna

Rikstrafiken har den 7 september beslutat tilldela SJ rätten att trafikera
sträckan Luleå-Kiruna från 2008. Detta innebär att den lokala lösning som
landstinget lämnade förslag till har avslagits. Motivet är att Rikstrafiken inte
har de ekonomiska förutsättningarna att svara upp med medfinansiering för
en lokal lösning. Till detta kan läggas att Rikstrafikens kostnad för beslutad
upphandling blev dyrare än den föreslagna lokala lösningen.
Lägesrapport Norrtåg AB

Staten har inte fattat något beslut om medfinansiering avseende Norrtåg AB.
Projektet är intressant enligt sittande regering, men det lutar åt ett större ekonomiskt ansvar från inblandade regioner. Förhandlingar pågår fortfarande.
Arbeta för hållbar energiförsörjning
Länsgemensam strategiplan för energi

Arbetet med den länsgemensamma strategiplanen för energi har påbörjats.
Ett enigt energisamråd med företrädare från det offentliga, näringslivet, universitetet, energimyndigheten, LRF samt andra intressenter beslutade uppdra
till landstinget, Kommunförbundet samt länsstyrelsen att påbörja strategin i
samverkan med bl a näringslivet. Energistrategin ska redovisas till uppdragsgivarna under den senare hälften av 2008. Det av arbetsgruppen framtagna
inriktningsdokumentet för energi kommer att offentliggöras i början av oktober. Underlaget kommer också att vara länsstyrelsens inlaga till energimyndigheten.
Äga och styra landstingets bolag
Extra bolagsstämma i Länstrafiken AB

Enligt beslut av ett extrainkallat ägarsamråd för länstrafiken i Norrbotten
hölls en extra bolagsstämma den 29 augusti. Stämman hade att ta ställning
till ett förslag om oförändrat ägartillskott för verksamhetsåret 2008. Bolagsstämman beslutade att länstrafiken i Norrbotten ska ha oförändrat ägartillskott för verksamhetsåret 2008. Bolaget bedöms ha en god finansiell status
vad avser eget kapital.
Lars Sandström innehade fullmakt att företräda landstingets samtliga aktier
samt talan vid bolagsstämman.
Ny finansieringsmodell för länstrafiken i Norrbotten

Arbetet med en ny finansieringsmodell har i princip avstannat. Några kommuner, Pajala, Övertorneå samt Arjeplog anser sig inte kunna acceptera en
ny modell där landstinget ansvarar för stomlinjenätet. Boden, Luleå samt
Piteå kommuner är villiga att tillskjuta medel för att kompensera de kommuner som får fördyringar. Nya politiska överläggningar kommer att genomföras under hösten för att försöka uppnå enighet. Om den gamla modellen behålls medför detta att kommunerna också kommer att få delfinansiera planerad tågtrafik från Sundsvall och norrut.
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Bilaga
Delegationsbeslut
1 Ordföranden har:
⎯

Utfärdat fullmakt till Lars Sandström att vid Länstrafiken i Norrbotten
AB:s extra bolagsstämma den 29 augusti 2007 föra landstingets talan
samt utöva landstingets rösträtt. (dnr 1578-07)

⎯

Ur anslaget för energiprojekt:
⎯

Beviljat 125 000 kronor till förstudie av pyrolysanläggning i Piteå.
(dnr 1253/07)

⎯

Beviljat 200 000 kronor till musikteaterföreställning ”Scenario”.
(dnr 1252/07)

2 Förteckning över delegationsbeslut m m inom kulturområdet (dnr 17/07)
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