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§ 78

Val av protokolljusterare
Anna-Karin Johansson (m) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 79

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs med följande ändringar:
• Ärendet Utredning avseende förutsättningarna för införande av vårdvalsystem inom primärvården i Norrbotten utgår.
• Ärendet Förstudie i syfte att engagera företag och entreprenörer i regional
utveckling utgår.
• Yttrande till länsrätten över överklagat fullmäktigebeslut tillkommer.

§ 80

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 81

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.
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§ 82

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-08

Tillgänglighet och vårdgaranti
Nationellt
Socialstyrelsens uppföljning av vårdgarantin

I regleringsbrevet för 2006 fick Socialstyrelsen uppdraget att i samverkan
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under två år följa upp effekterna av den nationella vårdgarantin och den fortsatta satsningen på förbättrad tillgänglighet. Under 2006 och 2007 (senast den 1 mars) skulle landstingen rapportera till Socialstyrelsen hur de uppfyller åtagandena i vårdgarantin, bl a vilka åtgärder de vidtagit för att förbättra tillgängligheten och hur
detta påverkat väntetiderna.
Socialstyrelsen kommer även att detta år, på begäran av Socialdepartementet, begära in uppgifter från landstingen hur de uppfyller åtagandena. Begäran om dessa uppgifter kommer att skickas ut till landstingen i början av
sommaren, denna gång i mer kortfattad och strukturerad form för att lättare
kunna göra jämförelser.
Fortsatt nationellt arbete

Hittills har projektet med Nationella Medicinska Indikationer (NMI) omfattat 16 diagnos-/åtgärdsområden inom sju specialiteter. Erfarenheterna kommer nu att användas i ett bredare upplägg och omfatta ett större antal områden. För detta fortsatta arbete har två projektledare anställts vid SKL, Gunnar Moa, med dr och medicinsk rådgivare, Jämtlands läns landsting samt
Helene Törnqvist, SBU.
Den 8 april besökte Gunnar Moa och Helene Törnqvist min ledningsgrupp
för hälso- och sjukvård och länscheferna för att presentera arbetet kring medicinska indikationer samt för att diskutera den framtida implementeringen
av det arbete som hittills utförts.
Väntetidsdatabasen

Från nationell nivå framhålls vikten av att inrapporteringen av väntetidsuppgifterna ska täcka samtliga enheter och att uppgifternas kvalitet är så hög
som möjligt för att kunna göra nationella jämförelser. Norrbottens rapportering är dock fullgod, d v s hundraprocentig, och kvaliteten bedöms också
vara god.
Siffrorna avseende april månad kommer att ligga till grund för avsnittet om
tillgänglighet i nästa rapport om Öppna Jämförelser.
Landstinget fortsätter arbetet med att anpassa sin rapportering till förändringarna på nationell nivå och inriktningen är att detta ska kunna vara klart
någon gång under hösten 2008. Arbete pågår även med att se över möjligheten till rapportering med filöverföring för att minska risken med manuella fel
samt att frigöra personella resurser.
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Under mars månad pågår vårens mätning inom primärvården när det gäller
telefontillgänglighet samt väntetider för att få komma till läkare.
Nationell uppföljning

I början av april presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en lägesrapport kring vårdgarantin för den specialiserade vården avseende väntetidsläget per februari 2008. Mätningarna avsåg:
• Patienter som väntat längre än 90 dagar på besök.
Norrbotten var sämst i landet med 37 procent, bäst i landet var Västmanland med 8 procent.
• Andelen patienter som väntat längre än 90 dagar på behandling/operation.
Norrbotten ligger på en sjätte plats med 19 procent, bäst var Gotland med
13 procent och sämst var Jämtland med 42 procent.
Norrbotten
Aktuell tillgänglighet för första kvartalet 2008

Under första kvartalet i år har det totala antalet väntande på besök minskat,
detsamma gäller andelen som väntat längre än 90 dagar.
Det totala antalet väntande till operation/åtgärd och antalet som väntat längre
än 90 dagar har minskat från föregående månad. När det gäller andelen som
väntat längre än 90 dagar ligger denna siffra förhållandevis konstant under
första kvartalet.

Januari
Februari
Mars

Besök
Totalt antal
Antal som väntat
väntande
> 90 dagar
8 917
3 415
8 902
3 300
8 390
2 913

Andel av total som
väntat > 90 dagar
38 %
37 %
35 %

Januari
Februari
Mars

Operation/åtgärd
Totalt antal
Antal som väntat
väntande
> 90 dagar
1 762
292
1 771
333
1 641
298

Andel av total som
väntat > 90 dagar
17 %
19 %
18 %

Nedan följer redovisning av hur tillgängligheten för besök såg ut per den 31
mars 2008 uppdelat på olika verksamhetsområden.
Kirurgi
Medicin
Psykiatri - barn
Psykiatri – vuxna
Totalt

Totalt antal
väntande
4 291
3 859
48
192
8 390

Antal som väntat
> 90 dagar
482
2 393
1
37
2 913

Andel av total som
väntat > 90 dagar
11 %
62 %
2%
19 %
35 %

Totala andelen väntande över 90 dagar till besök är 12 procent om hudsjukvård och lungmedicin exkluderas. Inom verksamhetsområde medicin blir
andelen väntande över 90 dagar 12 procent om hudsjukvård och lungmedicin
exkluderas.
Tillgängligheten för operation/åtgärd per den 31 mars uppdelat på verksamhetsområde var följande:
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Totalt antal
väntande
Gynekologi
Handkirurgi
Kirurgi
Ortopedi
Plastikkirurgi
Ryggkirurgi
Urologi
Ögonsjukvård
Öron-näsa-hals
Totalt

Antal som väntat
> 90 dagar

73
140
279
403
37
23
83
396
207
1 641

0
35
81
62
24
8
22
49
17
298

Andel av total som
väntat > 90 dagar
0%
25 %
29 %
15 %
65 %
35 %
27 %
12 %
8%
18 %

Patientnämndens verksamhet 2007
Patientnämnden avslutade sammanlagt 370 ärenden under 2007. Motsvarande siffra för 2006 var 447 ärenden. Fördelningen av ärendena per division
och område framgår av tabellen. Inom parentes redovisas antalet ärenden
2006.
Division/Övrigt
Primärvård
Opererande specialiteter
Medicinska specialiteter
Vuxenpsykiatri
Diagnostik
Folktandvård
Service
Kommuner
Annat landsting/annan
vårdgivare/övr ej spec
Totalt
Varav kvinnor
Varav män

Bemötande/ Organisation/
kommunikaregler/
tion
resurser
34 (34)
38 (29)
24 (37)
44 (62)
13 (12)
20 (25)
11 (16)
6 (19)
0 (0)
7 (8)
2 (1)
6 (14)
0 (2)
5 (2)
3 (4)
3 (5)
1 (0)
1 (1)
88 (106)
57 (66)
31 (40)

130 (165)
74 (91)
56 (74)

Vård och
behandling

Totalt 2007

37 (45)
66 (67)
27 (27)
15 (18)
1 (1)
5 (12)
0 (0)
1 (4)
0 (2)

109 (108)
134 (166)
60 (64)
32 (53)
8 (9)
13 (27)
5 (4)
7 (13)
2 (3)

152 (176)
86 (105)
66 (71)

370 (447)
217 (262)
153 (185)

Bemötandeärenden innehåller främst påpekanden om ovänligt och nonchalant bemötande, upplevelser av att läkaren inte tror på patienten och att uppföljningen var dålig i svåra situationer. Bemötandeaspekter återfinns även
under de övriga två områdena, men då ligger tyngdpunkten på frågor inom
ett annat område.
I ärenden om Organisation m m återfinns ofta beskrivningar om brister i
vårdkedjor och prioriteringar.
Vård- och behandlingsärenden avser ofta brister i behandling och biverkningar/komplikationer. Dessutom påtalas ofta försenade och ofullständiga
diagnoser.
Alla divisioner utom primärvård och service har minskat antalet ärenden
mellan 2006 och 2007. Opererande specialiteter har minskat med 32 ärenden
(19 procent), vuxenpsykiatri med 21 ärenden (40 procent) och folktandvård
med 14 ärenden (52 procent).
Minskningen för kvinnor och män är vardera 17 procent.
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Fördelningen mellan huvudområden är likartad mellan åren. Området Vård
och behandlings andel av totala antalet ärenden har ökat med 2 procentenheter medan området Organisation m m har minskat med 2 procentenheter.
Ställt i relation till det totala antalet ärenden har primärvården ökat sin andel
med 5 procentenheter mellan 2006 och 2007, medicinska specialiteter har
ökat med 2 procentenheter, medan vuxenpsykiatri och folktandvård har
minskat med vardera 3 procentenheter.
I min rapport till styrelsen den 29 november 2007 beskrev jag hur divisionerna arbetar med patientnämndsärenden. Det aktiva arbetet med patientnämndsärenden i verksamheten torde ha gett resultat. Följande kommentarer
begränsar sig till vissa divisioner.
Primärvård

Inom primärvården pågår ett etikprojekt, vilket i förlängningen avgör vilket
bemötande de anställda ger patienterna. Vår etik och vår moral har sin grund
i våra värderingar.
Alla individuella patientnämndsärenden som berör divisionen skickas till
respektive regionchef. De bedömer tillsammans med aktuell verksamhetschef vilka lokala åtgärder som ska sättas in.
Primärvården utbildar personal i motiverande samtal, som är en samtalsmetod som används vid alkohol- och diabetesvård, rökavvänjning, kronisk
smärta samt vid olika typer av psykiatriska problem. Den fokuserar också på
förhållningssätt och hur man är mot patienten.
I november 2007 hade divisionen sin första patientsäkerhetskonferens. Konferensen riktade sig till verksamhetschefer, medicinskt ansvariga, avvikelseansvariga m fl. Under konferensen presenterades en checklista för patientsäkerhet - "Patientsäkerhetsguiden". Guiden är ett verktyg som ska användas
för att granska verksamheten med fokus på tillgänglighet, rådgivning, kompetensutveckling, läkemedel, vårdhygien och övrig säkerhet. Kollegor reviderar varandra vilket kommer att förbättra säkerheten och förhoppningsvis
minska fel.
Opererande specialiteter

En orsak till att antalet ärenden minskat inom divisionen torde vara att verksamheten börjar komma till rätta med köerna till mottagningarna. Minskar
väntetiderna till vård och behandling innebär det att sådana ärenden också
minskar.
Divisionen arbetar aktivt med patientnämndsärenden. Patientnämnden inbjuds till arbetsplatsträffar för att informera om sitt arbete och rutiner för
handläggning av ärendena finns. Verksamhetschefer bedömer inkomna ärenden och kontaktar patienten, per brev eller per telefon, så skyndsamt som
möjligt. I de fall det är relevant erbjuds patienten alltid ett besök, antingen
hos berörd vårdpersonal eller hos verksamhetschefen. Berörd personal informeras alltid om ärendet.
Patienterna informeras också om möjligheten att vända sig till patientnämnden och när centrala riktlinjer för klagomålshantering har utarbetats finns
förhoppningsvis ännu fler instrument för att förbättra vården.
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Vuxenpsykiatri

Minskningen av ärenden inom vuxenpsykiatrin har skett inom alla tre huvudområdena Bemötande, Organisation samt Vård och behandling. Den ligger väl i linje med divisionens mål att antalet ärenden till patientnämnden
ska minska med 20 procent per år under åren 2008–2010.
Frågor rörande patientsäkerhet i allmänhet och bemötandefrågor i synnerhet
har uppmärksammats tydligare i divisionen och det är troligt att nedgången i
antalet ärenden till Patientnämnden till en del kan förklaras av detta. Ett aktivt arbete med att i verksamheterna följa upp patientnämndsärenden är ett av
flera sätt att utveckla verksamheten för ett gott bemötande och en god vård.
Folktandvård

Flera av patientklagomålen genom åren har gällt bristande eller felaktig information om behandlingskostnader, i några fall har klagomålen gällt bemötandefrågor. Såväl vikten av korrekt information som det berättigade kravet
på ett korrekt bemötande har behandlats ingående med Folktandvårdens
verksamhetschefer i samband med arbetet med Folktandvårdens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Förhoppningsvis kan detta ha bidragit
till minskningen av antalet patientklagomål under år 2007.

Vårdförbundets konfliktvarsel
Vårdförbundet utfärdade den 16 april ett nytt varsel som berör landstinget.
De varslade åtgärderna träder i kraft den 5 maj kl 12.00 om inte en förhandlingsuppgörelse nåtts innan dess.
Det nya varslet berör enheter på alla sjukhus i länet, bl a operationsavdelningar, röntgenavdelningar samt kem lab och blodcentraler. Åtgärderna får,
om de verkställs, effekter på den planerade verksamheten.
Jag har påbörjat en planering för att hantera en eventuell konflikt.

Preliminär sommarplanering
Denna rapport avser det aktuella läget inom divisionerna beträffande planeringen inför sommaren. Ytterligare information kommer att ges på styrelsens
sammanträde den 27 maj.
Den akuta och halvakuta vården beräknas bedrivas i samma omfattning som
tidigare år. Patienterna ska på vanligt sätt vända sig till primärvården i första
hand vid behov av vård. Vid allvarliga och livshotande tillstånd ska SOS
Alarm och akutmottagningarna kontaktas.
Primärvård

Primärvårdens preliminära planering är klar och behandlades på ledningsgruppen den 16 april. Verksamhetsneddragningar och växelstängningar
kommer att ske. Följande kan nämnas:
• Gammelstads vårdcentral i Luleå samordnas med Stadsvikens vårdcentral. Gammelstads vårdcentral har stängt v 25–32.
• Ingen läkarberedskap på kvällar, nätteroch helger i Överkalix under tiden
28 juni–27 juli.
• Eventuellt stängs OBS-platserna i Jokkmokk under hela sommaren p g a
vikariebrist.
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Opererande specialiteter

Divisionen ser problem med bemanningen inom akutsjukvården vid sjukhusen i Sunderbyn och Gällivare. Verksamheten kan inte klaras utan att sommarförmåner tillämpas. Bristen på specialistsjuksköterskor inom anestesi
och IVA är stor. Bemanningsföretagen har inte heller personal att tillgå. I
Gällivare har akutsjukvården även svårigheter med bemanningen av undersköterskor.
Vad gäller övrig verksamhet inom divisionen verkar det lösa sig. Den ortopediska verksamheten har vissa problem med sjuksköterskebemanningen på
vårdavdelningen i Sunderbyn.
Medicinska specialiteter

Divisionerna Opererande specialiteter och Medicinska specialiteter inledde
redan i februari en dialog om planeringen av sommaren 2008. Frågor som
ventilerades var bl a:
• Sommarplaneringen för olika verksamheter och hur dessa eventuellt påverkar varandra (medicin i Piteå, Kalix och Sunderbyn, dialys i länet, rehab, allmänkirurgi och akutsjukvård i Sunderbyn).
• Sommarförmåner.
• Samsyn kring förekomsten av semester i kombination med särskild föräldrapenning.
• Behovet av vårdplatskoordinator.
Dialogen har fortsatt efter detta möte. Bl a kommer sommarfrågorna att diskuteras på ett för divisionerna gemensamt personalspecialistmöte den 24
april.
Beträffande de medicinska specialiteterna är sommarplaneringen klar, med
reservationen att alla scheman ännu inte är helt klara. Inom flera verksamheter är man redan klar med introduktionen av sommarvikarierna.
Situationen för läkarbemanningen i Kiruna ser f n mycket besvärlig ut.
För att bemanningen ska hålla krävs att alla inbokade vikarier tjänstgör.
Inom någon verksamhet återstår att täcka behovet av specialistsjuksköterskor
med vikarier.
Vissa verksamheter har samplanerat sommarperioden. Andra verksamheter
har arbetat utifrån att förlägga ordinarie personals semester så att ingen arbetsplats ska vara bemannad med endast semestervikarier.
Vuxenpsykiatri

Planeringen inför sommaren följer liknande mönster som tidigare år, d v s
närpsykiatrin bedrivs med reducerad verksamhet under fyra–fem veckor,
mellan mitten av juni och juli. Slutenvården kommer att bedrivas i oförändrad omfattning.
Diagnostik

Divisionen är helt beroende av hur de andra divisionerna inom hälso- och
sjukvården planerar. Än så länge finns inga rapporter om problem från vare
sig radiologin eller laboratoriemedicin. Verksamheterna reduceras så mycket
som möjligt.
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Återföring till landstingsfullmäktiges beredningar
Den 1 april genomfördes en återföringsdag på Sunderby folkhögskola från
verksamheterna till hälso- och sjukvårdsberedningarna och programberedningen avseende deras verksamhetsrapporter från år 2005. Återföringen syftade till att ge beredningarnas ledamöter en återkoppling på hur divisionerna,
med utgångspunkt från landstingsstyrelsens svar på rapporterna, arbetat för
att utveckla och förbättra verksamheterna utifrån beredningarnas redovisade
synpunkter. En motsvarande återföringsdag genomfördes också i mars 2007.
Programmet för återföringsdagen var strukturerat utifrån de områden som
styrelsens svar på beredningarnas rapporter innehöll, nämligen:
• Folkhälsa.
• Psykisk ohälsa.
• Kvalitets- och förbättringsarbete.
• Tillgänglighet.
• Samverkan och informationsöverföring.
För återföringen svarade företrädare för divisionerna samt landstingsdirektörens stab och sekretariatet.
Utvärdering av dagen innehåller övervägande positiva synpunkter på innehållet och presentationerna under dagen. Det material, inklusive utvärderingen, som presenterades under dagen finns tillgängligt på Insidan på adressen:
http://www.nll.se/twosection.aspx?id=83907.

Möte med kommunalråd och ledamöter i
kommunstyrelsernas arbetsutskott
Landstinget inbjuder två gånger per år kommunalråden och ledamöter i
kommunstyrelsernas arbetsutskott till överläggningar i aktuella och gemensamma frågor. Tisdagen den 15 april genomfördes det senaste mötet på Sunderby folkhögskola i närvaro av ett trettiotal deltagare från sex kommuner.
De frågor som berördes under dagen var följande:
• Risk- och sårbarhetsanalyser inklusive smittskydds- och pandemifrågor.
• Den nationella IT-strategin och behovet av samverkan mellan landstinget
och kommunerna i IT-frågor.
• Landstingsfullmäktiges beslut om utveckling av den palliativa vården och
minskning av antalet vårdplatser.
• Regionutvidgningen och pågående handläggning av den frågan i länet.
• Förutsättningarna för landstingsplanen år 2009–2011.
• Genomförandet av den gemensamma folkhälsostrategin.
• Pågående diskussion och förhandlingar avseende naturbruksutbildningarna.
Dessa möten är en arena för politiker i landstinget och kommunerna att mötas för att diskutera aktuella och viktiga frågor av ömsesidig betydelse. I min
roll som landstingsdirektör ser jag dessa möten som mycket betydelsefulla
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för att bygga goda relationer mellan landstinget och kommunerna på högsta
ledningsnivå. Nästa möte är planerat att äga rum den 26 november 2008.

Sjunkande sjukfrånvaro i kommuner och landsting
Nya siffror från Sveriges Kommuner och Landsting visar att sjukfrånvaron
sjunker mellan 2006 och 2007 i kommuner och landsting. Lägst sjukfrånvaro
har Pajala kommun och Kalmar läns landsting.
Den överväldigande majoriteten av kommuner och landsting uppvisar en
lägre sjukfrånvaro 2007 än 2006. Pajala kommun hade den lägsta sjukfrånvaron under förra året, 4,0 procent mot 5,7 procent året före.
Bland landstingen ligger Kalmar läns landsting lägst med 5,2 procents sjukfrånvaro. År 2006 var det Västerbotten som låg bäst till med 4,9 procent.
Högst sjukfrånvaro hade Jämtlands läns landsting både 2006 och 2007, dock
med en minskning från 8,5 procent till 8,3.
Kvinnors sjukskrivningar ligger generellt fortfarande högre än männens i
både landsting och kommuner.
Den vanligaste diagnosen är sjukdomar i rörelseorganen, men de psykiska
diagnoserna ökar i antal.
Ohälsotalet, det antal dagar en person är frånvarande från arbetsmarknaden
till följd av sjukskrivning eller sjuk- och aktivitetsersättning, sjunker. I januari 2007 var talet för riket 43,3 (Norrbotten 47,8). I februari 2008 är det 37,9
i riket och 45 i Norrbotten.
Utvecklingen av sjukpenningdagar samt sjuk- och aktivitetsersättningen ser
ut på följande sätt under början av 2008:
Antal sjukpenningdagar
Förändring jämfört med motsvarande period 2007
Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar
Förändring jämfört med motsvarande period 2007

Januari 2008
Norrbotten
Riket
120 065
4 224 564
-23,4 %
-14,9 %

Februari 2008
Norrbotten
Riket
118 595
4 012 205
-20,8 %
-15,0 %

13

1 423

28

2 545

+77,0 %

-99,5 %

+61,0 %

-99,2 %

Länsdiabetesdagen
Den 15 april anordnades Länsdiabetesdagen i Landstingshuset. Jag inledde
dagen och hade glädjen att se närmare 240 deltagare i sessionssalen.
Sedan projektet ”Diabetesvård med patientfokus” började arbeta för ett och
ett halvt år sedan har mycket hänt inom diabetesvården i länet och kommer
att hända.
Bland de frågor som togs upp under dagen kan nämnas inrapporteringen till
kvalitetsregister och handläggningsöverenskommelsen. Genom att alla enheter som vårdar diabetespatienter i fortsättningen rapporterar in till det Nationella Diabetesregistret (NDR) kan vi följa upp olika indikatorer och jämföra
oss nationellt. Det är en viktig del i det systematiska förbättringsarbete som
vi bedriver inom landstinget.
Den framtagna handläggningsöverenskommelsen är ett dokument som anger
hur vi finner och utreder länets diabetiker, hur vi erbjuder dem fortsatta kon11
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troller och hur vi följer upp vården och gör kvalitetsjämförelser. Det är viktigt att överenskommelsen hålls levande och tillgänglig.
I programmet ingick också bl a läkemedelsfrågor, IT-stöd och yrkesspecifika
möten.

Nationell psykiatrisamordning i Norrbotten
”Från vision till verklighet – en bit på väg” var titeln på den fjärde länskonferensen utifrån Miltonsatsningen som arrangerades i Luleå den 13 mars.
Konferensen samlade cirka 180 deltagare från landstinget och länets kommuner samt brukare/närstående.
Psykiatrisamordnaren Anders Miltons besök i länet i mars 2005 utgjorde
startskottet för ett brett samverkansarbete i länet med syfte att förbättra livssituationen för människor med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder eller människor som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. I
samverkan har representanter för psykiatri, primärvård och kommuner prioriterat 15 lokala projekt.
Som rubriken på konferensen antyder är det gemensamma arbetet i länet på
intet sätt ett avslutat kapitel. Tvärtom är det nu synnerligen angeläget att de
metoder och arbetssätt som visat sig vara framgångsrika integreras i de ordinarie verksamheterna – något som också i de allra flesta fall redan gjorts.
Viktigt är nu att ta ytterligare ett steg i att successivt utveckla mätmetoder
för att kunna redovisa vilka effekter som de samlade insatserna haft i ett patientperspektiv. Att Miltonpengarna fungerat som smörjmedel för att utveckla och stimulera den lokala samverkan visar entydigt Socialstyrelsens uppföljning av psykiatrisatsningen.
P-O Sjöblom, psykiater, biträdande sjukvårdsdirektör inom Stockholms läns
landsting och anställd som psykiatrikoordinator vid Socialdepartementet uttryckte att satsning på psykiatri och psykisk ohälsa är ett av de prioriterade
områdena på nationell nivå. Den Nationella psykiatrisamordningens slutbetänkande och förslag ligger som grund för det fortsatta arbetet. Hittills finns
det inte så mycket av konkreta förslag till regeringsbeslut, men det kommer
att handla om insatser inom följande områden: Barn- och ungdom, arbete
och sysselsättning, utbildning/kompetensutveckling, den psykiatriska slutenvården, tvångsvården, missbruk/beroende och uppföljning/kvalitetsarbete.
Ett angeläget område är också att koordinera insatserna på nationell nivå
mellan de olika departementen. P-O Sjöblom underströk särskilt vikten av
samverkan och samordning av insatserna mellan de olika huvudmännen. Att
cheferna är med och ger sitt tydliga stöd till arbetet detta arbetssätt är en förutsättning för ett lyckat resultat.
Under dagen gavs ett flertal exempel på det lokala arbetet som bedrivits på
bred front i länet. Redovisningarna gjordes både i form av posterutställningar
och i form av muntliga projektpresentationer. Ett par brukar- och anhörigorganisationer hade också arrangerat ambitiösa posterpresentationer av sina
verksamheter.
De sex samverkansprojekt som presenterades under dagen var:
• FFT (Funktionell Familjeterapi) – samarbete mellan socialtjänstens öppenvård i Luleå och Barn- och ungdomspsykiatrin i Luleå som vänder sig
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till familjer med ungdomar i åldern 11–18 år med utagerande beteende,
missbruk eller brottslighet.
• Case Management – ett av tre metodutvecklingsområden i landet för gemensamma och samtidiga insatser för personer med psykisk störning och
samtidigt missbruk. Samarbete mellan vuxenpsykiatrin, primärvården
samt Luleå och Bodens kommuner för att undvika att patienter/klienter
med dessa komplexa vårdproblem faller mellan stolarna. En utvärdering
från Mälardalens högskola visar att arbetet i Norrbotten kommit längst i
landet med att bygga strukturer för samverkan kring denna målgrupp.
Planering pågår för studie av effekter ur ett patientperspektiv.
• Samverkan psykisk ohälsa/psykiska funktionshinder – samarbete mellan
Bodens kommun och Närpsykiatrin i Boden. Efter en kartläggningsfas
och samverkansöverenskommelse har det gemensamma arbetet resulterat
i bl a en gemensam aktivitetslokal (”Compassen”) som nu ingår i ordinarie drift. Långt framskridna planer på en konsthantverksutbildning finns
också.
• Den psykiskt funktionshindrades rätt till insats från rätt aktör i samverkan
med andra – Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner i
samarbete med vuxenpsykiatrin. Kompetensutveckling, samverkan och
utveckling av arbetssätt så att den enskilde individen får adekvat hjälp
och stöd.
• Unga vuxna i Piteå Älvdal. Samarbetspartners är Vuxenpsykiatrin och
Primärvården tillsammans med Piteå, Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner. Tack vare ett strukturerat och gemensamt arbete med individuella
vårdplaner och regelbundna uppföljningar har antalet inskrivningar i psykiatrisk slutenvård och antalet vårddagar minskat avsevärt.
• Personer med neuropsykiatriska funktionshinder – kartläggning och förslag till utredning och stödverksamhet. Primärvården i samarbete med
vuxenpsykiatrin och kommunerna i Norrbotten. Den länsövergripande utredningen har resulterat i förslag till inrättande av utrednings- och stödteam för vuxna med neuropsykiatriska svårigheter i Norrbotten.
Dessutom presenterades följande posterutställningar:
• ”Sammanhållen rehabilitering och habilitering för psykiskt funktionshindrade”, Malmfältens psykiatri i samarbete med kommunerna Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala.
• ”Samverkansprojekten Barn till psykiskt sjuka föräldrar i Luleå respektive Boden”, BUP- mottagningen Luleå-Boden, Vuxenpsykiatrin samt Socialtjänsten i Luleå respektive Boden.
• ”Gemensamma utbildningsdagar gällande värdegrund/samsyn” Luleå
kommun i samarbete med Vuxenpsykiatrin och Primärvården.
Dagen avslutades med ett tydligt besked från ledningsnivån i landstinget och
kommunerna att detta samarbete i länet gällande psykisk ohälsa ska fortsätta
över huvudmannagränserna och med individens behov i centrum. Kommande länskonferenser kommer att ske i två ”spår” – dels insatser riktade till
barn- och unga och dels riktade till vuxna inklusive äldre.
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Hedersrelaterat våld och förtryck
Mellanösternvetaren Hanna Cinthio åstadkom ett djupt intryck på den personal som deltog i den av landstinget initierade utbildningen kring hedersrelaterat våld och förtryck som gavs vid två separata tillfällen under mars månad. Utbildningsinsatsen är ett led i det arbete som landstinget bedriver för
att förhindra det våld och förtryck som främst drabbar kvinnor och barn.
Hot, tvång, våld och mord i hederns namn förekommer i samhällen eller
grupper med starkt patriarkala familjesystem och ett gruppcentrerat strukturerat skamtänkande. Hederskulturen är transnationell och gränsöverskridande, vilket innebär att handlingar utförda i Sverige kan förstöra ryktet för
släktingar även utanför landets gränser. Brott mot familjens normer anses
inom hederskulturen som oåterkalleligt och medför att den som brutit mot
normen måste straffas fysiskt och/eller socialt för att familjens heder ska
återupprättas.
Våld i hederns tecken skiljer sig från det traditionella våldet mot kvinnor
såtillvida att det är institutionaliserat och ibland även ritualiserat. Våldet behöver inte vara av grövre karaktär än mäns våld mot kvinnor, det är istället
strukturerna kring våldet och förtrycket som ser annorlunda ut. Hedersvåld
är könsöverskridande, men drabbar främst flickor i olika åldrar.
På samma sätt som det är viktigt att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor
och barn är det också angeläget att hälso- och sjukvårdspersonal har nödvändiga kunskaper kring hur hedersvåld kan upptäckas inom vården. Det är väsentligt att skapa gemensamma rutiner för hur personalen ska arbeta i uppkomna situationer. Vi måste våga synliggöra det hedersrelaterade våldet,
våga ställa de rätta frågorna, även om det kan leda till att människor känner
sig utpekade som förövare.
Sedan ett antal år tillbaka finns handlingsplaner upprättade i länets 14 kommuner för att förhindra mäns våld mot kvinnor. Våra medarbetare behöver
även få ökad kunskap och insikt i hur de kan upptäcka och därefter ta hand
om patienter som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Som ett led
i detta arbete pågår nu ett arbete för att upprätta handlingsplaner inom respektive kommun i länet. I Luleå och Boden har socialförvaltningarna, skolförvaltningarna, polisen, primärvården och Sunderby sjukhus nyligen antagit
ett gemensamt handlingsprogram mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Min förhoppning är att landstinget tillsammans med andra aktörer i länet
genom utbildning och gemensamma ansträngningar kan bidra till att höja
kompetensen och förbättra bemötandet samt öka tryggheten för både anställda och individer utsatta för hedersrelaterade problem i Norrbotten. För den
som är intresserad finns möjlighet att beställa ett gratis exemplar av Hanna
Cinthios bok ”Hedersrelaterat våld och förtryck – ett kunskapsunderlag för
hälso- och sjukvården” på www.hedersfortryck.se.

Kunskapsbaserad hiv-prevention
Fler och fler blir smittade av klamydia och hiv i Sverige. Trots att de allra
flesta vet hur man skyddar sig, visar de stigande siffrorna att många ändå har
oskyddat sex. Den 23 april hölls i landstingshuset en konferens om hur man
kan arbeta för att förebygga spridning av hiv och andra sexuellt överförbara
infektioner. Konferensen är en av nio som Socialstyrelsen arrangerar i landet, i samarbete med landsting och regioner.
14
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Forskarna Margareta Forsberg och Ronny Tikkanen presenterade två kunskapsunderlag om effektiv hivprevention riktad till ungdomar och män som
har sex med män. Dessutom presenterades två norrbottniska exempel på förebyggande arbete, i form av Luleå ungdomsmottagning och RFSL Nords
projekt ”Ett bättre HBT-Norrland”.
Konferensen riktade sig till personal inom hälso- och sjukvården, skolan,
ideella organisationer och andra som i sitt jobb har kontakt med ungdomar
och män som har sex med män. Bland sextiotalet deltagare fanns barnmorskor, skolsköterskor och andra yrkeskategorier från sammantaget sju av
länets 14 kommuner, Luleå, Boden, Haparanda, Älvsbyn, Kalix, Pajala och
Kiruna. Pedagoger inom skolan saknades tyvärr, trots att skolan är en central
arena för det förebyggande arbetet.

Pris till ortopedin i Piteå
Vid en konferens i Paris "International Forum on Quality and Safety in
Health Care 2008” belönades ortopedin i Piteå med "Best poster award" för
sin poster om VRISS-projektet. För erkännandet får verksamheten en plats
för muntlig presentation vid ett seminarium, får delta vid nästa års konferens
och får en artikel om arbetet publicerad i en internationell tidskrift.
Noterbart är att landstinget vann även förra året, då genom Akutsjuvården i
Gällivare. De hade en muntlig presentation av sitt arbete vid konferensen
och i övrigt gäller motsvarande förutsättningar för dem som för ortopedin i
Piteå.

Fördelning av bidrag för folkhälsa
Till vårens ansökningstillfälle inkom 19 ansökningar, varav sex (32 procent)
beviljades bidrag med ett sammanlagt belopp av 149 000 kr. Beviljade projekt riktade in sig på mötesplatser för barn och ungdomar, kost och motion,
delaktighet, äldre, samt psykiskt funktionshindrade.
Beviljade projekt våren 2008
Projekt
Huvudsökande
Hälsofrämjande mötesplats Hertsön Unga Örnar, Luleåkretsen
Rörelse av vikt – en aktiv
Stiftelsen Teknikens Hus,
temautställning för barn i Norrbotten Luleå
Må bra
Grans Naturbruksskola,
Öjebyn
Think Walk-projektet
Sävast Byautveckling,
Boden
Vad är god hälsa för dig? En
SPF Norrbotten, Luleå
inspirationsdag för att förebygga
ohälsa!
Konstträffar
Älvsby kommun stödgruppen, Älvsbyn

Beviljat belopp
40 000 kr
10 000 kr
29 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
20 000 kr

Det totala anslaget för 2008 uppgår till 600 000 kr.

Efterfrågan är större än tillgången
på läkare, tandläkare och barnmorskor
Socialstyrelsen tar årligen ta fram underlag för bedömning av hälso- och
sjukvårdens tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, samt tandvårdens tillgång och efterfrågan på tandhygienister och tand15
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läkare. Den senaste rapporten bygger i huvudsak på statistik som publicerats
av Socialstyrelsen under 2007. Rapporten innehåller bl a beskrivningar och
analyser av tillgång och efterfrågan på berörda yrkesgrupper samt prognoser
över den framtida tillgången.
Sjukvårdspersonal

Tillgången på barnmorskor, sjuksköterskor och läkare inom hälso- och sjukvården har ökat under perioden 1995–2005. För barnmorskor och sjuksköterskor har ökningen varit 13 procent och för läkare 24 procent.
Personaltätheten varierar mellan landets sjukvårdsregioner. Det högsta antalet barnmorskor per 100 000 invånare återfanns år 2005 i den västsvenska
sjukvårdregionen (83), i den norra sjukvårdsregionen var antalet 72. Högst
sjukskötersketäthet fanns i den norra sjukvårdsregionen med 1 180 per
100 000 invånare. Högst läkartäthet hade Stockholms sjukvårdsregion (419
per 100 000 invånare), medan motsvarande siffra för norra sjukvårdsregionen var 324.
Den regionala fördelningen av specialistläkare är ojämn. Tillgången på vissa
specialiteter som psykiatrer varierar mycket mellan sjukvårdsregionerna,
medan exempelvis tillgången på allmänläkare är jämnare.
Fram mot år 2023 förväntas tillgången på barnmorskor minska med 20 procent och antalet sjuksköterskor öka med 11 procent.
Tillgången på läkare förväntas, utifrån dagens utbildningsdimensionering,
vara oförändrad jämfört med år 2005. Socialstyrelsen konstaterar att det är
mycket vanskligt att göra antaganden om den framtida migrationen av läkare. Tillgången på specialister i allmänmedicin och psykiatri har beräknats
med bl a antalet utfärdade specialistbevis mellan åren 2001–2005 som grund.
Resultatet blev att det beräknas finnas färre specialister i allmänmedicin år
2023 jämfört med år 2005. Tillgången på specialister i psykiatri beräknas
vara lika stor 2023 som 2005.
Tandvårdspersonal

Tillgången på tandhygienister har under perioden 1995–2005 ökat med 57
procent, medan tillgången på tandläkare minskat med 3 procent.
Tandläkartätheten var år 2005 högst i Västra Götaland (90 per 100 000 invånare). I Norrbotten var tandläkartätheten 76 per 100 000 invånare, medan
riksgenomsnittet låg på 82.
Tätheten av tandhygienister var högst i Gävleborgs län, 64 per 100 000 invånare, riksgenomsnittet var 36. I Norrbotten fanns 32 tandhygienister per
100 000 invånare.
Tillgången på tandhygienister fram till år 2023 förväntas att öka med 47 procent. Tandläkartillgången förväntas däremot att fortsatt minska. Med inflöde
enbart från svensk utbildning förväntas tillgången sjunka med 26 procent. En
årlig positiv nettoimmigration om 25 tandläkare innebär en något mindre
tillgångsminskning om 20 procent. Hur migrationen kommer att se ut de
närmaste 15 åren för tandläkare är dock svårt att bedöma.
Slutsatser

Efterfrågan definieras i rapporten som det sammantagna resultatet av en organisations vilja och ekonomiska möjligheter att rekrytera personal. Social-
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styrelsen har använt arbetslöshet, migration och etablering på arbetsmarknaden efter examen som indikatorer på efterfrågan. Som komplement har det
Socialstyrelsen genomfört enkätundersökningar i landstingen samt tagit del
av andra aktörers bedömningar. Samtliga indikatorer pekar på att de undersökta yrkesgrupperna har en låg arbetslöshet, ingen eller positiv nettoimmigration och en hög etablering på arbetsmarknaden efter examen.
Utifrån dessa indikatorer gör Socialstyrelsen bedömningen att arbetsmarknaden för tandhygienister och sjuksköterskor är i balans, dock uppger landstingen att specialistsjuksköterskor i hög grad är svårrekryterade. Socialstyrelsen bedömer att arbetsmarknaden för barnmorskor, läkare och tandläkare
är i obalans. Socialstyrelsen bedömer att de viktigaste instrumenten för att
åtgärda dessa obalanser på arbetsmarknaden är utbildningsdimensionering,
personalsammansättning samt migration.

Uppvaktning om utökad läkarutbildning
Fredagen den 11 april uppvaktades utbildningsdepartementet av företrädare
för Norrlandstingens regionförbund för att kräva fler utbildningsplatser vid
Umeå universitet för läkare och tandläkare.
Bakgrunden till uppvaktningen är läkar- och tandläkarbristen i Norrlandslänen samt de kommande stora pensionsavgångarna. Vid den senaste mätningen av läkarsituationen i de fyra Norrlandstingen konstaterades att omkring
250 specialistläkartjänster var vakanta jämfört med 200 ett år tidigare.
Allvarligast är situationen inom allmänläkarvården där nästan var tredje distriktsläkartjänst är vakant. Det finns även stora brister inom psykiatri och
andra specialiteter. För att den regionaliserade utbildningen ska bli kostnadseffektiv och välfungerande krävs dock att läkarutbildningen utökas med ytterligare 20 årsplatser. Den ökande läkarbristen i Norrland talar också starkt
för detta.

Introduktionsdag för nya chefer
Landstingets årliga introduktionsdag för nya chefer genomfördes vid Sunderby folkhögskola den 10 april.
Syftet med introduktionsdagen är att nya chefer ska få en bra inblick i landstinget som organisation, landstingets verksamheter, landstinget i ett större
sammanhang, krav och förväntningar på chefs- och ledarskapet liksom de
möjligheter och utmaningar som chefer i landstinget har.
Under rubrikerna ”Att vara chef i landstinget – en spännande utmaning i en
dynamisk miljö”, ”Att leda för framtiden är att förstå det som varit”, ”Stora
utmaningar inom HR-området”, ”Hur använder vi våra resurser, och hur kan
vi använda dem för att ta tillvara de resurser vi har på bästa sätt” samt ”Styrning och ledning av divisioner” informerade, talade och samtalade jag, funktionschefer och divisionschefer med 16 nya chefer i landstinget.

Medarbetarenkät
Under våren 2008 kommer landstinget att genomföra en medarbetarundersökning som ska ge underlag till det gemensamma förbättringsarbetet. Alla
medarbetare som är tillsvidareanställda eller visstidsanställda vid undersökningstillfället och som har en pågående anställning tre månader före det att
undersökningen genomförs kommer att få besvara enkäten. De som är lång17
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tidssjukskrivna, föräldralediga, förtroendevalda, uppdragstagare eller timanställda kommer inte att delta.
Undersökningen ska fånga medarbetarnas syn på målkvalitet, arbetstillfredsställelse, frisknärvaro, ledarskap, kompetens, jämställdhet och likabehandling.
Resultatet ger landstinget möjlighet att dels göra interna och externa jämförelser av de områden som enkäten mäter och dels ger det ett underlag till
utvecklings- och förbättringsarbeten vid respektive arbetsplats/enhet.
Undersökningen genomförs av Springlife. Den kommer att upprepas våren
2009.

Ambulanslarm på sekunden
Norrbottens läns landsting blir först i Sverige med att larma ambulanserna
sekundsnabbt. Alla 16 ambulansstationer blir under 2008 anslutna till ett
bredbandsnät via IT Norrbotten.
Systemet fungerar så att SOS Alarm skickar larminformation till en central
server i landstinget som larmar berörd ambulansstation och ambulanspersonalens personmottagare. Hela förloppet tar en sekund.
Tidigare gick larmet via uppringt telefonmodem och analogt utlarmningssystem på ambulansstationen som kvitterade till SOS Alarm. Därefter gick larmet vidare till ambulanspersonalens sökare, som måste kvittera det via direktansluten telefon eller ambulansens mobitexutrustning.
Utöver tidsvinsten, ambulanserna kan rycka ut snabbare, innebär det nya
systemet också bl a att verksamheten får en enhetlig och lättadministrerad
standard att hantera.

Antibiotikapolicy
Förutom väl fungerande hygienrutiner är rationell antibiotikaanvändning en
av de viktigaste komponenterna i arbetet med att motverka antibiotikaresistens. För att stärka landstingets arbete med rätt och lagom användning av
antibiotika har det i landstingsplanen slagits fast att en antibiotikapolicy ska
utarbetas. Den har nu antagits i min ledningsgrupp. Detta är mycket viktiga
frågor som vi kommer att sätta fokus på under året bl a i styrgrupp Läkemedel, som har uppdraget att hålla ihop arbetet, och i den lokala Stramagruppen.
Antibiotikapolicyn består av uppdrag till:
1 Ansvariga för patientvårdande verksamheter att:
- Utse personer med uppgift att tillse att antibiotikaanvändningen inom
verksamheten följer nationella, regionala och/eller lokala rekommendationer och vårdprogram.
- Ange mål och mått för antibiotikaanvändningen i verksamhetsplanerna.
2 Läkemedelskommittén att:
- Förse verksamheterna med den läkemedelsstatistik som behövs för kvalitetsarbetet enligt 1 ovan.
- Verka för ett förbättrat förskrivarstöd i journalsystemet VAS.
3 Stramagruppen att:
- Förse verksamheterna med aktuella nationella, regionala och lokala re18
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kommendationer och vårdprogram för kvalitetsarbetet enligt 1 ovan.
- Stödja verksamheterna i arbetet med att ta fram mål och mått för antibiotikaanvändningen enligt 1 ovan.
4 Ansvarig för det mikrobiologiska laboratoriet vid Sunderby sjukhus att
- Ta fram den statistik över antibiotikaresistens som behövs för kvalitetsarbetet enligt 1 ovan.

MRSA-utbrott i Finland
Ett stort utbrott av Meticillin Resistenta Staphylococcus Aureus (MRSA)
pågår i Tornio med ett stort antal insjuknade patienter. MRSA är en allmänfarlig sjukdom som är anmälnings- och spårningspliktig enligt smittskyddslagen.
Den vårdhygieniska enheten har utarbetat nya rutiner som ska tillämpas för
både patienter som vårdats och personal som arbetat i norra Finland sedan ett
år tillbaka. Inom landstinget sker en aktiv samverkan mellan vårdhygien och
smittskyddet.

Analyser för genetisk utredning
Landstingsfullmäktige behandlade den 14 februari 2008 (§ 14) en motion av
Erik Berg avseende solidarisk finansiering av analyser tagna för genetisk
utredning. Landstingsfullmäktiges beslut blev att motionen skulle anses besvarad mot bakgrund av att den aktuella frågan var föremål för beredning
inom Norrlandstingens regionförbund i anslutning till Socialstyrelsens framtagande av riktlinjer för hjärtsjukvård. Det ansågs därför lämpligt att överlämna till regionförbundet att närmare utreda vilka riktlinjer som krävs för
att säkerställa att genetiska utredningar sker på korrekt indikation, för rätt
individ samt hur verksamheten ska organiseras och vilka kostnader som är
förenade med åtagandet.
I den fortsatta beredningen av de nya riktlinjerna kan konstateras att utredningar avseende de analyser som motionen tar sikte på ingår i de nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård som inom kort kommer att börja gälla.
Kostnaderna för utredningarna är även identifierade och ingår i den regionala prislistan för år 2008. Det är även klarlagt vilka personer som ska utredas
när en s k proband eller sjuk individ identifierats. I sådana fall är det barn,
syskon och föräldrar till individen som undersöks.
Mot bakgrund av det redovisade får det anses att de åtgärder som landstingsfullmäktige ansåg nödvändiga i sin behandling av motionen är vidtagna. Jag
har därför meddelat regionförbundets tjänstemannaledning att Norrbottens
läns landsting avslutar ärendet och inte förväntar sig någon ytterligare beredning av frågan inom regionförbundet.

En ny myndighet för samhällsskydd och
beredskap
I takt med att hoten och riskerna i samhället förändras måste sätten att hantera dem utvecklas. I propositionen 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull, som överlämnades till riksdagen den 18 mars, redovisar regeringen hur samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser kommer att
stärkas.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inrättas den 1 januari
2009. Generaldirektör blir Helena Lindberg, idag generaldirektör på Krisberedskapsmyndigheten.
Den nya myndigheten får sammanhållande och stödjande uppgifter före, under och efter en kris. Myndigheten ska ha förmåga att kunna stödja samhällets aktörer under extrema förhållanden som t ex stormar, skogsbränder,
översvämningar, ras och skred.
Genom bildandet av en ny myndighet skapas förutsättningar för att bedriva
ett bättre arbete med skydd mot olyckor och krisberedskap än med nuvarande uppdelning på tre skilda myndigheter.
Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar och Krisberedskapsmyndigheten avvecklas den 31 december 2008.
Myndighetsledningen ska vara placerad i Stockholmsområdet för att underlätta nära samverkan med Kansliet för krishantering som är placerat i regeringskansliet. Dessa två enheter ingår som centrala delar i det nationella krishanteringssystemet.
Myndigheten kommer dessutom att ha verksamhet i bl a Stockholm, Karlstad, Sandö och Revinge. Beträffande nuvarande verksamhet i Sollefteå har
organisationskommittén fått i uppdrag att återkomma med förslag.

Telefonhaveri vid Sunderby sjukhus
Torsdagen den 27 mars 2008 ca kl 20.15 meddelade driftjouren platschefen
att det uppstått ett telefonhaveri vid Sunderby sjukhus. Haveriet innebar att
det inte gick att ringa in till eller ut från sjukhuset. Den interna telefonin och
telefonin mellan sjukhusen fungerade utan problem.
Driftjouren påbörjade omedelbart intern felsökning och kunde efter ett antal
åtgärder konstatera att det var ett externt fel. Luleå Energi kontaktades och
de hittade, ca kl 01.00, ett fiberbrott ett par kilometer från sjukhuset. Vid
4-tiden på morgonen den 28 mars var felet lagat och telefonerna åter i funktion.
Delar av lokala katastrofledningen kallades in och sattes i förstärkningsläge.
Följande åtgärder vidtogs:
• SOS Alarm informerades.
• Kontroll att larm- och sökarsystemet fungerade genomfördes
• Mobiltelefoner fördelades till prioriterade verksamheter inom sjukhuset
och till sjukvårdsupplysningen.
• Tjänsteman i beredskap (TIB) informerades löpande.
• SOS Alarm meddelades de tillfälliga mobiltelefonnumren.
• Intern och extern information skickades ut via hemsidan, webben och
brev till samtliga chefer
• Meddelande via radio både vid avbrottet och när felet var lagat.
• Vakten informerades.
Omkring kl 24 avbröts förstärkningsläget och lokala katastrofledningen åkte
hem. Platschefen låg i beredskap hela natten.
20
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De personer som varit aktiva under kvällen träffades morgonen därpå och
gick igenom händelsen samt utvärderade arbetet.
Några rapporter om att verksamheten inte fungerat p g a telefoniproblemen
har inte lämnats.

Rapportering i media första kvartalet 2008
Medias rapportering om Norrbotten läns landsting har i stort varit positiv
under årets inledning. Under januari och februari månad har det skrivits
många positiva saker om landstingets verksamhet både nationellt och regionalt. Under mars månad vände rapporteringen och fick en mer negativ efterklang. Undantaget är kulturen där medierapporteringen nästan uteslutande
är positiv.
Invigning av dialysverksamhet i Kalix och hälsofrämjande väntrum

Den första arbetsdagen på 2008 blev en bra nyhetsdag för landstinget. Invigningen av dialysen i Kalix fick stor uppmärksamhet både i press och etermedia. En annan invigning som fick positiv uppmärksamhet i media var invigningen av det först hälsofrämjande väntrummet. Alla lokala medier uppmärksammade invigningen av väntrummet.
Norrbottens läns landsting lyftes fram i den nationella pressen

Att allt färre sjukskriver sig var en nationell nyhet under februari månad, där
landstinget lyftes fram som ett positivt exempel eftersom Norrbotten är det
landsting där sjukskrivningarna har minskat mest.
Även nyheten om rökavvänjning gav landstinget i Norrbotten positiv uppmärksamhet i nationell media. I endast fem landsting finns rökavvänjare vid
varje vårdcentral och landstinget är ett av dessa.
Läkarbrist och telefonproblem på hemmaplan

Negativ uppmärksamhet i media under denna period har bl a handlat om läkarsituationen i Haparanda, som enligt det kommunala pensionärsrådet är
ohållbar. Telefonproblem på Sunderby sjukhus gav landstinget negativ uppmärksamhet i media i slutet av mars månad.
Kategori

Sammanfattning
Förstärkande
Försvagande

Neutralt

Kultur

142

1

7

Landstinget i pressen (utom kultur)
Landstinget i etermedia
(utom kultur)
Totalt

76

90

110

44

27

26

262

118

203

Totalt antal klipp under perioden var 583 eller 6,4 inslag/pressklipp per dag.

Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola
Utredaren om den nya gymnasieskolan, Anita Ferm, har överlämnat sitt betänkande (SOU 2008:27) till regeringen den 31 mars. En informationskonferens hölls i Luleå den 1 april.
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Utredaren tar sin utgångspunkt i att stärka elevens rätt till en god utbildning,
förtydliga ansvar, struktur och regelverk, öka samverkan mellan skolhuvudmän och avnämare och att förslagen ska gälla nya gymnasieskolan, oavsett
huvudman samt gymnasial vuxenutbildning. Gymnasiet ska bygga på grundskolan, inte vara en fortsättning på den.
I korthet innebär utredarens förslag att:
• Gymnasiet ska innehålla 14 yrkesprogram. Dessa är bygg och anläggning, el och energiteknik, flygteknik, fordon och transporter, handel och
administrativ service, hantverk, hotell och turism, industriell teknik, ledarskap och friskvård, restaurang och livsmedel, sjöfartsteknik, VVSklimat och fastighetsteknik samt vård och omsorg. De högskoleförberedande programmen är fem: ekonomi, estetik och humaniora, samhällsvetenskap och media, naturvetenskap samt teknik.
• I varje program finns en stomme av gymnasiegemensamma ämnen
(svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, naturkunskap samt idrott och hälsa), inriktningsgemensamma karaktärsämnen samt programfördjupningar och
individuella val. Lokala inriktningar kommer inte att godkännas. En examensuppgift avslutar varje program.
• En examen ska avsluta gymnasiet. För den krävs 2 500 poäng med minst
2 250 godkända, samt en godkänd examensuppgift.
• För att antas till yrkesprogram ska eleven ha godkända betyg från grundskolan i minst åtta ämnen och för de studieförberedande i minst 12.
• Gymnasiestudierna också kan bedrivas som lärlingsutbildning i samarbete med lokala avnämare.
• Ett preparandår införs i grundskolan för elever som inte är behöriga för
nationella program, men bedöms ha förutsättningar att bli det inom ett år.
Detta är tvingande för kommunerna.
• Råd på nationell, regional och lokal nivå ska samverka kring gymnasiet
och ett större ansvar kommer att krävas av avnämarna (näringarna) för
genomförandet.
Förslaget kommer på remiss inom kort och en proposition planeras i början
av 2009.

Yrkeshögskola i Sverige
Utredaren för eftergymnasiala utbildningar utanför högskolan, Anders Franzén, har lämnat sitt betänkande (SOU 2008:29) till regeringen den 25 mars.
I korthet innebär förslaget att:
• En yrkeshögskola skapas den 1 juli 2009 och tar över de nuvarande utbildningarna kvalificerad yrkesutbildning (KY), påbyggnadsutbildning
inom kommunal vuxenutbildning (PU), kompletterande utbildningar och
lärlingsutbildningar för hantverksyrken. Inga eftergymnasiala yrkesutbildningar ska finnas utanför högskolan.
• En ny myndighet för yrkeshögskolan skapas, den föreslås ligga i Norrköping.
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• Arbetslivet ska ha ett avgörande inflytande på utbildningarna. En utvidgning av arbetslivets engagemang och insatser krävs.
• Två olika examina ska finnas:
⎯

Yrkeshögskoleexamen med minimum 300 poäng.

⎯

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen med minimum 400 poäng samt att
minst ¼ av utbildningen varit lärande i arbete.

• Den gymnasiala pilotutbildningen i Arvidsjaur upphör (även den i Västerås). Utredaren föreslår en prövning av om en mindre del av den nya pilotutbildningen inom yrkeshögskolan kan förläggas till Arvidsjaur istället, och då i samverkan med flygteknikerutbildningen i Luleå.
Utredningen kommer ut på remiss och i höst läggs en proposition till riksdagen i syfte att yrkeshögskolan ska kunna införas den 1 juli 2009.

Positionera Norrbotten nationellt och
internationellt
Nationellt forum hölls den 14 april i Stockholm där Erik Söderlund deltog
som representant för Norrbotten. Nationellt forum är ett forum för politisk
dialog mellan den regionala nivån och regeringsföreträdare i frågor som rör
regional utveckling med olika teman för varje möte. Lissabonstrategin, d v s
EU:s gemensamma arbete för tillväxt och sysselsättning, var temat för Nationellt forum denna gång och från den nationella nivån deltog EU-minister
Cecilia Malmström. Inför Nationellt forum hölls ett förmöte på Sveriges
Kommuner och Landsting.
De regionala representanterna betonade att Lissabonstrategin i praktiken
genomförs på lokal och regional nivå genom arbetet med regional utveckling. Sammanhållningspolitiken och strukturfonderna är viktiga medel för att
nå de politiska målen i Lissabonstrategin och på den regionala nivån ses
sammanhållningspolitiken och strukturfonderna som viktiga verktyg i det
regionala utvecklingsarbetet. Dessa bör således finnas kvar i en framtida EUbudget efter 2013.
Den territoriella dimensionen i det regionala utvecklingsarbetet, som bl a
innebär att den regionala nivån tar ett helhetsansvar för utvecklingsfrågorna
inom det egna geografiska området, framhölls som en central utgångspunkt.
Till sin karaktär skär regionala utvecklingsfrågor över olika sektorer och behovet av en sammanhållande helhet stort.

Stödja utvecklingen av
det regionala företrädarskapet
Uppföljning av lämnade yttranden

Under 2007 yttrade sig landstinget över bland annat Näringsdepartementets
förslag till tre handlingsvägar för Glesbygdsverket, Verket för näringslivsutveckling (Nutek) och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) samt Norrlandsutredningens förslag att minska antalet tingsrätter. Regeringen beslutade i mars att inte anta utredningens förslag att minska antalet tingsrätter från
dagens elva till fem. Samtliga tingsrätter i Norrland blir kvar. Beslutet ligger
i linje med landstingets yttrande över förslaget om förbättrad samordning av
rättsväsendets myndigheter i Norrland.
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Glesbygdsverket, Nutek och ITPS avvecklas vid kommande årsskifte och
istället inrättas två nya myndigheter. Till de nya myndigheterna förs också
den verksamhet inom Konsumentverket som rör kommersiell service. Det är
innehållet i en proposition som regeringen beslutat. Detta ligger i linje med
landstingets yttrande.

Möta unga människor
UF-mässan 11–12 mars

Ung Företagsamhets (UF) årligen återkommande regionala mässa avslutar
ett år av eget företagande för gymnasieelever runt om i Norrbotten. Den regionala mässan i år fyllde hallarna med 70 företagare. Sju av dessa representerar sedan Norrbotten på den stora nationella mässan. Inledningstalare på
UF-mässan var bl a Kent Ögren som inledde med att konstatera att det var en
sann ära att stå framför Norrbottens framtida företagare. Ung Företagsamhet
erhåller ett verksamhetsbidrag från landstinget.
Unga mentorer

Unga Mentorer är ett projekt som genomförs av Luleå kommuns ungdomslots majbritt.nu med bidrag från landstinget. Runt 160 ungdomar mellan 15
och 30 år anmälde sig till Majbrittprojektet för att få bli unga mentorer till
politiker och tjänstemän inom kommunen och landstinget. Av dem har nu ett
tjugotal valts ut till uppdraget.
De unga mentorerna har tilldelats varsin lärjunge, som de kommer att träffa
några gånger under det kommande året. Arton personer från kommunen och
sex från landstinget har anmält sig och under mars månad träffades mentorer
och lärjungar för första gången. Från landstinget har förutom jag, Kurt-Åke
Hammarstedt, Kent Ögren, Monica Carlsson, Britt Westerlund och Agneta
Granström tilldelats en ung mentor. Att lära sig andra perspektiv och ikläda
sig rollen som adept är lockande. Projektet ska utvärderas efter 2008.
Ungas delaktighet i byarna i Norrbotten

Projektet Ungas delaktighet i byarna i Norrbotten är ett initiativ från det regionala landsbygdsforumet. Initiativet handlade om att starta ett projekt för
ungdomar bosatta på landsbygden för att tillvarata deras kreativitet och göra
dem delaktiga i den lokala utvecklingen. Projektet har utvärderats och alla de
mål som projektet satt upp har uppnåtts, d v s antal byar, jämvikt mellan delaktiga vuxna och unga samt att de unga upplevde att de gjort skillnad.
Byarna Hakkas, Vidsel, Påläng och Jämtön har arbetat målmedvetet med de
ungas delaktighet, och resultaten har inte låtit vänta på sig. Gym, ungdomsgårdar och replokaler är bara några av de resultat som de unga och vuxna
tillsammans åstadkom med hjälp av projektledaren Jim Broström.

Samarbeta med andra regionala
utvecklingsaktörer
Regional framsyn för ökad samverkan

Tillsammans med Umeå universitet har Luleå tekniska universitet initierat
det gemensamma projektet DARE, Development arena for research and entrepreneurship – En utvecklingsarena för forskning och entreprenörskap. Projektet finansieras med medel ur EU:s regionala fond samt av VINNOVA och
Nutek. Projektet syftar till att utveckla universitetens samverkan med regio24
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nen och leda till ökad tillväxt och en starkare utveckling som bättre knyter
an till regionens möjligheter. Det innebär bl a forskning ska omsättas i konkreta affärs- och/eller produktidéer.
Inom ramen för projektet ska en regional framsyn genomföras, d v s en
strukturerad framtidsanalys inom de två valda områdena som är grönare näringsliv samt den demografiska utvecklingen och dess möjligheter.
Den demografiska utvecklingen och dess möjligheter berör frågor som t ex
att mobilisera äldre, seniorutbildningar, attrahera unga, kvinnors företagande, integrera invandrare, produkter och tjänster för export, nya utbildningar
samt nya organisationsformer. Ett grönare näringsliv handlar om ny profil
för regionens tunga industri, nya marknader, ny samverkan mellan industrier
och andra aktörer, attrahera unga, stärka rekrytering till utbildningar, efterutbildningar, tillväxt av regionala små och medelstora företag som servar basindustriernas behov och nya näringar.
Landstinget avser att delta i arbetet med den regionala framsynen som pågår
till september 2009. Kopplingen till det regionala utvecklingsprogrammet
(RUP) är tydlig och valda delområden är av hög relevans. Inom delområdet
demografisk utveckling bör även möjligheterna att behålla de som idag arbetar i arbete fram till pensionen beaktas. Arbetet har en tydlig koppling till det
regionala utvecklingsprogrammet. Från landstinget deltar Agneta Granström
och Anna Lindberg från regionala enheten.
Nordkalottrådets verksamhet 2008

Nordkalottrådets verksamhet ska under 2008 riktas mot näringsliv och innovationer, Nordkalotten - Europas naturresursregion, Nordkalottens energiforum, transport- och infrastrukturutveckling, gränshinder, forsknings- och
utbildningssamarbete, kultur och förstärkning av Nordkalottidentitet, miljöoch naturresursförvaltning, erfarenhetsutbyte, information och språkförståelse.
Det bestämdes på det möte som hölls i Rovaniemi den 6 mars. Från landstinget deltog Leif Hjalmarsson som lyfte fram de viktiga transportkorridorerna Botniska korridoren och Northern axis, och det Interregprojekt som
kommer att genomföras för att stärka Northern axis med deltagare från de
nordliga länen.
I Nordkalottrådet ingår representanter för de regionalpolitiskt ansvariga
myndigheterna och näringslivet från Nordland-, Troms- och Finnmark fylke
i Nord-Norge, Norrbottens län i Sverige och landskapet Lappland i Finland.
Synergieffekter mellan befolkningstäta områden och de mer perifera

Huvudfrågan när Assembly of European Regions (AER) kommitté 1 möttes i
Lillehammer 27–29 februari 2008 var hur och på vilket sätt regioner kan hitta sin plats i ett globalt perspektiv med en ökande konkurrens. I rekommendationerna från mötet framkom att EU måste använda de existerande möjligheter som finns i regionerna.
Slutsatsen är att det måste finnas synergieffekter som kan uppnås mellan befolkningstäta områden och de mer perifera. Europa har en uppgift när det
gäller att hitta nya vägar att hantera avstånd mellan de mera urbana områdena och omlandet. Detta i synnerhet som klimataspekten blir allt viktigare.
Finansiell uppbackning, upprätthållande av nödvändig offentlig service och
politiskt ledarskap måste utvecklas. I mötet deltog 180 delegater från 59 re25

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 29 APRIL 2008

gioner i 20 länder. Från landstinget deltog Kenneth Backgård och Lars Sandström från regionala enheten.

Arbeta för väl fungerande infrastruktur
Möte i kommunikationspolitiska rådet

Det kommunikationspolitiska rådet (KPR) hade ett möte den 26 mars. På
mötet togs upp att länsstyrelsen har inbjudit till dialog den 17 april rörande
den systemanalys som pågår som underlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen och som genomförs tillsammans i de fyra nordligaste länen. Dialogmöten genomförs länsvis i de fyra nordligaste länen med andra aktörer.
Ett politiskt dokument ska tas fram senast 13 april som ett underlag/inspel
till bl a systemanalysen.
En skrivelse ska också tas fram angående kommissionens meddelande om ett
järnvägsnät för gods
TEN-T skrivelse till Banverket och regeringen

Företrädare för de fem nordligaste länen har undertecknat en gemensam
skrivelse till trafikverken och regeringen för att lyfta fram Botniska korridoren och Northern axis inför EU:s revidering av TEN-T. I Norrbottens län har
landstingsråd Kent Ögren, kommunförbundets ordförande Karl Petersén och
landshövding Per-Ola Eriksson undertecknat skrivelsen.
.

Identifiera och stärka tillväxtområden, kluster och
innovationssystem
Möte med kommissionären

Agneta Granström besökte, i egenskap av ordförande för AER:s nätverk för
e-hälsa, EU-kommissionen i Bryssel den 18 februari och träffade chefen för
EU-kommissionens e-hälsoprogram, Ilias Iakovidis, för att diskutera samverkan. Mötet resulterade i att EU-kommissionens e-hälsoprogram inbjöd
AER:s nätverk för e-hälsa till ett nära samarbete, vilket ger nätverket konkreta möjligheter att påverka framtida strategiska satsningar och tillfällen att
föra fram regionernas kompetens inom området.
Av särskilt intresse fann Iakovidis länets arbete med att gemensamt verka för
e-hälsa i ett bredare perspektiv än vård och omsorg, d v s e-hälsa som ett utpekat tillväxtområde inom det regionala tillväxtprogrammet (RTP) med syfte
att förena styrkorna inom forskning, näring och samhälle.
Studieresa till Kanada

I samband med den pågående e-hälsasatsningen har en grupp medarbetare
från landstinget och Luleå Tekniska Universitet (LTU) genomfört en studieresa till Kanada under tiden 26 mars–1 april. De städer som besöktes var
Edmonton och Calgary i provinsen Alberta, Vancouver i provinsen British
Columbia samt Toronto i provinsen Ontario. Från landstinget deltog jag,
Agneta Granström, Stefan Bergström (division Vuxenpsykiatri), Jonas Törnqvist (division Primärvård), Kristina Jonsson och Thomas Hansson (Länsteknik), Åke Hellström (division Folktandvård) samt från regionala enheten
Kurt-Åke Hammarstedt, Maria Magdalena Holmgren, Per-Olof Egnell, och
Kenneth Sjaunja. Från LTU, institutionen för hälsovetenskap, deltog Siv Sö26
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derberg, adjungerad professor i omvårdnad samt styrelseordförande för
Centrum för distansöverbryggande hälsovård (CDH).
Resan kom till tack vare en personlig inbjudan från Dr Penny Jennet, Professor Emeritus vid University of Calgary, tillika före detta President för Canadian Society of Telehealth, och den kanadensiska regeringens kontaktperson
med EU och AER. Dr Jennet har tidigare besökt Norrbotten, varför vi nu
blev inbjudna till Kanada.
Huvudsyftet med studieresan var att bedriva omvärldsbevakning inom ehälsaområdet för att få insikt, inspiration, ökad kunskap och idéer till den
pågående utvecklingen i Norrbotten. Viktigt var att få kunskap om hur man i
Kanada arbetar konkret med området – hur de går från behov till lösning i
verksamheterna. Andra uttalande syftet var att etablera strategiska allianser
och närverk för samverkan samt att få uppslag till hur landstinget kan skapa
utvidgade plattformar för ändamålsenlig finansiering av den inriktning mot
e-hälsacentrum som planeras.
Kanadas hälso- och sjukvårdssystem liknar i stort det svenska med en i huvudsak offentlig finansierad sjukvård. Kanada har liknande demografiska
och geografiska förutsättningar som Norrbotten med en allt åldrande befolkning, speciellt i vissa delar av landet, samt stora regioner med hög gleshet.
Kanada har en relativt lång erfarenhet av att arbeta med e-hälsalösningar och
anses internationellt som en föregångare, bl a när det gäller användning av
videokonferensteknik för att överbrygga långa avstånd.
De fokusområden som specialbevakades under studieresan var:
• Strategiska satsningar på e-hälsa och telemedicin – hur Kanada och dess
regioner strategiskt och operativt arbetar med förutsättningar och möjligheter.
• Psykiatrisk behandling på distans – hur tekniska lösningar används inom
psykiatrin (mental ohälsa) för att överbrygga avstånd (telepsykiatri).
• Primärvård och telemedicin – hur e-hälsa och telemedicin använd för att
överbrygga avstånd inom primärvården.
• Finansiering, uppbyggnad och verksamhet i centrumbildningar för ehälsa – hur man i Kanada arbetar med dessa satsningar i samverkan mellan näringsliv, universitet och samhälle (Triple Helix) i syfte att skapa innovationssystem och ekonomisk tillväxt genom kommersialisering av innovationer och gränsöverskridande branschsamverkan.
• Testplattformar – hur man arbetar med testplattformar för att skapa nya
tjänster och produkter för hälso- och sjukvården.
• Preventiv sjukvård och livsstilsprogram – hur man utnyttjar ny teknik för
att förändra livsstilen hos medborgare så att de håller sig friskare och inte
behöver komma i kontakt med sjukvården i samma utsträckning.
• Arbetssätt och telemedicinska lösningar inom njursjukvården.
• E-hälsa och telemedicin i praktiken – besök vid sjukhus där dessa lösningar används.
Under resan besöktes följande organisationer:
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Alberta Health and Wellness (AHW) inklusive Alberta Telehealth,
Edmonton. AHW är provinsen Albertas myndighet för hälso- och
sjukvård.



Ward of the 21st Century vid University of Calgary. Enhet där nya
tjänster och lösningar utvecklas och testas vid universitetssjukhuset i
Calgary.



Ministry of Health, British Columbia, Vancouver. Organisationen är
provinsen British Columbias myndighet för hälso- och sjukvård



The University of British Columbia, Vancouver. Universitetssjukhuset i Vancouver.



Canada Health Infoway (CHI), Toronto. CHI är den organisation på
federal nivå i Kanada som ansvarar för alla federala satsningar inom
e-hälsa och telemedicin i Kanada.



University Health Network vid Toronto General Hospital. Universitetssjukhuset i Toronto.



Ontario Telemedicine Network (OTN), Toronto. OTN är den organisation i provinsen Ontario som har det strategiska och operativa ansvaret för telemedicin i provinsen

Under studieresan fick deltagarna en god insikt i hur man i Kanada arbetar
med e-hälsa och telemedicin inbegripet de prioriterade fokusområdena. Insikterna och erfarenheterna kommer att bidra till det fortsatta arbetet med ehälsa i Norrbotten och inom landstinget. Erfarenheterna kommer också att
beaktas i det svenska arbetet med en nationell IT-strategi. Vi fick möjlighet
att ta del av Kanadas motsvarande arbete.
Dessutom skapades ett antal personliga kontakter som kommer att ge förutsättningar för ett framtida erfarenhets- och utvecklingsarbete mellan organisationer i Kanada och i Norrbotten. VAS väckte ett särskilt intresse och flera
förfrågningar gjordes om ett besök i Norrbotten från de kanadensiska värdorganisationerna som en del i fortsatta kontakter inom e-hälsaområdet..
En mer detaljerade reserapport kommer att upprättas under april månad.

Arbeta för hållbar energiförsörjning
Energikonferensen i Wels

Temat för årets Världsenergikonferens i Wels, Österrike den 5–7 mars var
energieffektivisering. Under den första dagens föreläsningar var många
överens om att det var ett för stort tekniskt angreppssätt på problemen. Resterande konferensdagar hade en mycket praktiskt uppläggning.
Det framstår tydligt att såväl Sverige som Norden har mycket att lära vad
gäller energieffektivisering. Inte minst gäller detta den offentliga belysningen såsom vägbelysning där man i övriga Europa i vissa avseenden hunnit
väldigt långt.
Konferensen lockade över 900 deltagare från 90 länder. Från landstinget deltog Kenneth Backgård (ns) med tjänstemannastöd från regionala enheten.
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AER kommitté 1 möttes i Lillehammer

Vid AER:s möte i Lillehammer 27–29 februari påbörjades diskussionerna
om de målsättningar inom energiområdet som EU-kommissionen presenterat
med sikte på 2020. Regionen Oppland, där Lillehammer ligger, presenterade
sina strategier inför framtiden. Regionen är redan i dag en stor vattenkraftsregion och kommer i framtiden bland annat att satsa på vindenergi och effektivisering. Arbetsgruppens möte valde Kenneth Backgård (ns) till ordförande.
Inom ramen för mötet genomfördes också förberedande diskussioner inför
konferensen ”Wood for Energy” i Piteå den 8–9 juni 2008 som är ett samarrangemang mellan AER, landstinget och Piteå kommun.

Äga och styra landstingets bolag
Ägarsamråd för Filmpool Nord AB

Den 1 april genomfördes ett ägarsamråd för Filmpool Nord AB. Representanter för samtliga ägare deltog förutom Överkalix och Arvidsjaur kommun.
Bolaget representerades av VD Per-Erik Svensson, styrelseordförande Kenneth Nilsson och styrelseledamot Ulf Johansson.
Per-Erik Svensson informerade om nuläget i bolaget. Bl a planeras Interregprojektet Filmbågen för att tillsammans med Västerbotten, norra Finland och
norra Norge stärka de branschrelaterade företagen i och runtom filmen. En
förstudie har även genomförts att undersöka möjligheten att etablera en investeringsfond för helt privata insatser i långfilmsproduktioner. Arbetsnamnet
är Film Invest Nord AB och inga ägarkopplingar kommer att finnas till
Filmpool Nord AB själv eller ägarna.
Ägarsamrådet enades om att rekommendera de mindre ägarna att om möjligt
öka sitt ägartillskott till bolaget fr o m 2009. Ägarsamrådet antog även förslag till gemensamma ägardirektiv för bolaget.
Ägarsamråd för Länstrafiken Norrbotten AB

Ägarsamråd för Länstrafiken i Norrbotten AB genomfördes den 1 april. Representanter för samtliga ägare deltog förutom Överkalix och Arvidsjaurs
kommuner. Bolaget representerades av tf VD Lars Nilsson.
Lars Nilsson informerade om bolagets verksamhet. Bl a har en rikstäckande
kvalitets- och attitydundersökning genomförts där länstrafiken i Norrbotten
fick högsta sammanfattande betyg i landet tillsammans med Jämtland. Vidare redovisades samverkan med Rikstrafiken, och att rekrytering av VD pågår. Information lämnades också om att Norrtåg AB bildats, och att i styrelsen ingår från Norrbottens län Kent Ögren och Kenneth Backgård. Ekonomin för de senaste åren redovisades, och för år 2009 föreslogs en ökning av
ägartillskottet från dagens 112 mkr till 128 mkr.
Lennart Wiklund, KPMG, redovisade en ekonomisk analys på uppdrag av
ägarna och en översiktlig belysning av organisationen länstrafiken/bussgods.
Ägarsamrådet enades om principen för den nya kostnadsfördelningsmodellen, men både trafiklinjer och ekonomi måste uppdateras. Ägarna enades
vidare om att bibehålla ägartillskottet på 112 mkr år 2009. Ett ytterligare
ägarsamråd ska dock hållas innan 1 december 2008 för att bedöma behov av
eventuellt ökat ägartillskott. Ägardirektiven ska ses över. Ägarna enades
också om att uppmana länstrafiken styrelse att rekrytera en gemensam VD
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istället för den påbörjade rekryteringen av en VD för länstrafiken och en VD
för bussgods, och ägarna gav sig själva i uppdrag att se över organisationen
för länstrafiken/bussgods.

Stödja regionala utvecklingsprojekt
Projektkonferens

Parallellt med landstingsfullmäktiges sammanträde 3 april genomfördes en
projektkonferens. Projekt som finansieras med regionala utvecklingsmedel
fyllde foajén. I montrarna kunde besökarna, som i huvudsak var fullmäktigeledamöter, lära sig med om varje projekt och hur de bidrar till Norrbottens
utveckling. Utställningen ramades in av en frågesport som handlade om de
olika projekten, regional utveckling i allmänhet och landstingets regionala
utvecklingsmedel. Projektkonferensen syftade även till att skapa kontakter
mellan olika projekt för att utöka deras kunskap om regional utveckling samt
att skapa nya kontakter.

§ 83

Ansvarsfrihet för år 2007 för
Norrlandstingens regionförbund
Dnr 694-08

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2007 och har beslutat att årets underskott
39 tkr balanseras i ny räkning.
Varje medlem i kommunalförbundet har nominerat var sin lekmannarevisor,
de har i sitt arbete biträtts av sakkunniga från medlemslandstingens revisionsorgan. Deras översiktliga granskning av förbundets verksamhet har inte
gett anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets
årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet.
Enligt § 7 i förbundsordningen beslutar respektive medlems fullmäktige om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1 Landstingsfullmäktige beviljar för sin del förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
2 Årsredovisningen för år 2007 läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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Anteckning

Ordföranden Kent Ögren (s), vice ordföranden Britt Westerlund (s), samt
Jens Sundström (fp) anmäler jäv. Som tillfällig ordförande tjänstgör därför
Bengt Ek (s).

§ 84

Revisionsrapport
om årsredovisning 2007
Dnr 713-08

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av landstingets revisorer granskat landstingets årsredovisning för 2007. Syftet med granskningen är att bedöma om landstingets
årsredovisning, inklusive den sammanställda redovisningen, är upprättad i
enlighet med lagstiftning och god redovisningssed samt om räkenskaperna är
rättvisande. Vidare ingår i uppdraget att bedöma den ekonomiska ställningen
och efterlevnaden av balanskravet samt att resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om.
Revisorerna konstaterar att:
• Årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven enligt lagen om kommunal redovisning och att rekommendationer, som Rådet för kommunal
redovisning ger ut, följs. Att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för
utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen.
• Ekonomistyrningen och besparingsarbetet gett vissa effekter. Detta till
trots har divisionerna under en följd av år redovisat negativa resultat och
underskottet uppgår till 206 mkr år 2007.
• Årets resultat innebär att man endast klarar att leva upp till två av de av
landstingsfullmäktige fastställda fem finansiella målen för god ekonomisk hushållning. I beaktande av detta, och andra framtida kända ekonomiska förhållanden, anser de att det är synnerligen viktigt att den ekonomiska styrningen stärks ytterligare.
• Även om årsredovisningen följer lagar, rekommendationer och god sed
finns det områden som kan förbättras.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Styrelsen kan i likhet med revisorerna konstatera att det omfattande förändringsarbete som påbörjats i syfte att reducera kostnadsnivån har börjat ge
vissa resultat. Trots detta måste ytterligare åtgärder vidtas för att nå de finansiella målen som landstingsfullmäktige fastställt i landstingsplan 2008-2010.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 85

Revisionsrapport om översiktlig
granskning av patientnämndens
ansvarsutövande 2007
Dnr 714-08

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av landstingets revisorer granskat patientnämndens
ansvarsutövande under 2007. Med ansvarsutövande avses i detta sammanhang nämndens aktiva åtgärder för att styra/leda, följa upp, kontrollera och
rapportera om den verksamhet nämnden har ansvar för.
Granskningen har sammanfattats i en revisionsrapport.
Rapportens och revisorernas slutsats är att patientnämnden under 2007 på ett
tillfredsställande sätt fullgjort sitt uppdrag.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 86

Revisionsrapport om
Granskning av övertidshanteringen
inom ambulanssjukvården
Dnr 308-08

Ärendebeskrivning
Komrev har på landstingets revisorers uppdrag granskat övertidshanteringen
inom ambulanssjukvården. Syftet med granskningen har varit att analysera
om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen har avgränsats till
ambulansverksamheterna i Älvsbyn, Boden, Kiruna och Vittangi och avser
verksamhetsåret 2007.
Under granskningen tillkom frågan om styrning och kontroll av arbetstidens
förläggning inom Vittangi ambulansverksamhet.
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Granskningen visar att den interna kontrollen i samband med övertidshanteringen inom ambulansverksamheten inte är tillräcklig. Beslut om övertid sker
som regel i efterhand i samband med attestering av övertidsrapport. Inga signaler/spärrar finns för felregistrering vilket kan innebära att övertidsersättningar utbetalas felaktigt. Endast en av fyra granskade enheter kontrollerar
registrerade uppgifter om övertid. Den enhet som åsyftas är Bodens ambulansverksamhet.
Bristen på internkontroll av övertidshanteringen är mest tydlig inom ambulansverksamheten i Vittangi där lön och andra ersättningar utbetalats enligt
fastställt schema trots att tjänstgöringen varit en annan. Beslut om övertid
kopplat till uttagande av extrapersonal har även i praktiken tagits av personalen själva.
Det samlade intrycket av granskningen är att det interna kontrollsystemet är
synnerligen sårbart. I övrigt hänvisas till de iakttagelser som framkommer i
bifogade revisionsrapport.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Initialt har bl a följande åtgärder vidtagits.
• För att minimera felriskerna avseende övertidsredovisning och attestering
har en utveckling av attestrutinen beställts hos leverantören för lönesystemet. En utbildning av cheferna i de krav som ställs på attesterande chef
är också inplanerad.
• Vid Vittangi ambulansverksamhet har en genomgång gjorts av arbetstidens förläggning och nya scheman har fastställts. Åtgärderna har inneburit att behovet av övertid minskat avsevärt. För att komma tillrätta med de
manuella interna kontrollrutinerna har en översyn av enhetschefens arbetsbelastning gjorts och mer tid avsatts för att säkra interna uppgifter innan attestering görs.
Landstingsstyrelsen finner revisorernas iakttagelser oacceptabla och uppdrar
därför till landstingsdirektören att granska förhållandena vid samtliga ambulansstationer samt att säkerställa att tillfredsställande riktlinjer och system
för tidsrapportering införs. Landstingsdirektören ges också i uppdrag att följa
upp att de redan vidtagna åtgärderna får avsedd effekt samt att återrapportera
till landstingsstyrelsen vid sammanträdet den 2 september.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 87

Yttrande över rapporten Vägen till
svensk legitimation för personer med
hälso- och sjukvårdsutbildning från
tredje land (Ds 2007:45)
Dnr 452-08

Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har gett Norrbottens läns landsting tillfälle att yttra sig över rubricerad rapport som syftar till en rättssäker och effektiv ordning för erkännande av legitimationsyrkesutbildningar inom hälso- och sjukvård från tredje land(utanför EU/EES inkl Schweiz).
Utredningen föreslår följande:
• Socialstyrelsen ska vara den myndighet som meddelar föreskrifter om
kraven för legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning
från tredje land samt vara den ingångsmyndighet som tar emot och handlägger ansökningar om bedömning av ovan nämnda utbildningar som
grund för legitimation.
• Högskoleverket, efter remittering av Socialstyrelsen, lämnar yttrande angående den utländska utbildningens nivå, omfattning och innehåll samt
kontrollerar utbildningshandlingars äkthet.
• Uppdraget att anordna kompletterande utbildningar ges till fyra av landets universitet; Karolinska Institutet, Umeå, Göteborgs och Lunds Universitet. Ett av lärosätena får dessutom i uppdrag att vara samordnare.
• Praktik och praktisk tjänstgöring anordnas vid landsting och hos andra
arbetsgivare på samma sätt som för studenter inom de ordinarie högskoleutbildningarna.
• Socialstyrelsen har ansvar för att pröva och meddela beslut angående legitimation.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Sammanfattning

Norrbottens läns landsting ser med tillfredsställelse att ett förslag framlagts
som kan möjliggöra ett bättre system för att ta tillvara kompetensen hos invandrade med hälso- och sjukvårdsutbildningar från tredje land och anser att
förslaget i stora delar är bra men att det också finns punkter att ifrågasätta
och diskutera ytterligare.
Det är bra att erfarenheter från regionala projekt har tagits tillvara i det att
man i förslaget strävar efter att:
• Samverkan mellan myndigheter, lärosäten och arbetsgivare ska förbättras.
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• Individens utbildningsbakgrund tidigt kartläggs och värderas samt att
denne tidigt får information om vägen till legitimation
• Språk- och samhällsutbildning integreras med den yrkesinriktade kompletteringsutbildningen och yrkespraktik i ett sammanhållet individuellt
anpassat utbildningsprogram
Landstinget ställer sig tveksamt till förslaget att Socialstyrelsen ska vara
ingångsmyndighet i godkännandeprocessen och bedömer att Högskoleverket
är den naturliga ingångsmyndigheten.
Landstinget instämmer i förslaget att den kompletterande utbildningen ska
ligga inom högskolan och har inget att erinra mot att kompletteringsutbildningarna föreslås förläggas till fyra lärosäten men understryker vikten av att
möjligheten till distansstudier finns. En fråga som måste utredas ytterligare
är hur högskolans grundläggande behörighetskrav när det gäller svenska och
engelska påverkar möjligheten till kompletteringsutbildning enligt förslaget.
Landstinget vill framhålla att praktik och praktisk tjänstgöring ska kunna
anordnas i all offentligt finansierad verksamhet dvs. även hos kommuner och
privata vårdgivare.
I det följande lämnas kommentarer till förslaget.
Avsnitt 6.2.2 Socialstyrelsen – Ingångsmyndighet
Avsnitt 6.2.3 Högskoleverket

Socialstyrelsen föreslås vara ingångsmyndighet i godkännandeprocessen.
I tidigare förslag från Socialstyrelsen och Högskoleverket(2004) föreslogs
att Högskoleverket skulle vara ingångsmyndighet med uppdrag att bedöma
utbildningen medan Socialstyrelsens uppgift skulle vara att utfärda legitimation.
Även om det hittills varit Socialstyrelsen som har bedömt utländska hälsooch sjukvårdutbildningar och därmed idag torde ha den största erfarenheten
är Högskoleverket den myndighet som har till uppgift att hålla sig uppdaterad om andra länders utbildningssystem och som generellt har stor erfarenhet
och inarbetade rutiner för att bedöma utländska utbildningar. Utredaren själv
konstaterar att Högskoleverket bör ha förutsättningar att bygga upp särskild
kompetens när det gäller hälso- och sjukvårdsutbildningar.
I Valideringsdelegationens slutrapport ”Mot en nationell struktur”
(U 2008/205/SV) föreslås Högskoleverket utgöra den gemensamma ingången dit alla med utländsk utbildning ska vända sig för bedömning av utbildningen. För reglerade yrken ska en remissgång till berörd myndighet finnas.
För att personer som uppenbart inte skulle kunna få legitimation ska hindras
från att påbörja kompletteringsprogram är det nödvändigt att Socialstyrelsen
tidigt får kännedom om sökanden med möjlighet att kontrollera annat än
själva utbildningen. Det kan vara sådant som medborgarskap, uppehålls- och
arbetstillstånd och att behörighet för yrket i hemlandet inte har blivit indragen. Detta kan ske genom den remissgång som föreslås i Valideringsdelegationens slutrapport.
Sammantaget förefaller Högskoleverket vara den rätta ingångsmyndigheten.
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Avsnitt 6.2.4 Kompletterande utbildning inom högskolan

Det är bra att den kompletterande utbildningen föreslås ligga inom högskolan. Det ger förutsättning för att en sammanhållen och effektiv utbildning i
akademisk miljö. Att studiemiljön för person från tredje land på väg mot
svensk legitimation är den samma som för reguljära studerande på väg mot
legitimation har, kan antas underlätta integrering i det svenska samhället.
Att praktik och praktisk tjänstgöring föreslås hanteras på motsvarande sätt
som för studerande i ordinarie högskoleutbildningar underlättar både för individen och för landstinget, då ordning för detta redan finns.
Möjligheten till försörjning underlättas genom möjligheten till studiemedel,
men behöver utredas ytterligare bl a eftersom en del sökande, i synnerhet
specialister med mångårig erfarenhet, kan ha uppnått för hög ålder för att få
studiemedel. Man kan anta att ekonomiskt stöd till bl a litteratur, resor och
uppehälle på studieorten också kommer att behövas, även om studiemedel
beviljas. Detta är dock något som landstingen redan idag satsar resurser på.
Förslaget att kraven på språkkunskaper ändras så att de inte som idag ställs
som villkor redan vid ansökan om bedömning av utbildning, utan längre
fram i erkännandeprocessen är bra. Individen får möjlighet att snabbare
komma i kontakt sitt yrkesområde igen. Tillika stimuleras språkinlärningen
av att integreras i den övriga kompletteringsutbildningen. Här vill Norrbottens läns landsting peka på oklarheter i utredningen. De grundläggande behörighetskraven för högskolestudier(SvenskaB och EngelskaB) kan lägga
hinder i vägen för kompletteringsutbildningen. Ytterligare utredning behövs
för att klargöra hur det kan bli möjligt att påbörja kompletteringsutbildning
utan språkkrav. För denna grupp studenter borde dispensmöjligheter finnas.
6.2.5 Landsting och andra arbetsgivare

För landstingen är det en fördel att person från tredje land kommer in i dess
verksamheter på praktik utifrån en i en reglerad och planerad kompletteringsutbildning med tydliga mål i stället för som idag ofta sker genom att
individen själv söker praktikplats med oklara mål och med oklarheter om var
i erkännandeprocessen denne befinner sig. Säkerheten ökar om det finns ett
tydligt system med kontroll av utbildning, legitimation i ursprungslandet,
uppehålls- och arbetstillstånd, handlingars äkthet etc.
Landstinget ser i utredningens grundintentioner möjligheter till en förhöjd
kvalitetssäkring av studenterna innan de kommer till landstinget på praktik
och förslaget i sig torde inte innebära försämringar eller ökad belastning varken personellt eller ekonomiskt sett ur landstingets perspektiv.
Erfarenhetsmässigt åtgår mer handledarresurser då dessa studenter som regel
behöver mer stöd och handledning än reguljära studenter – men det är resurser som landstinget redan i dag på olika sätt har anslagit. Utmaningen för
landstingen och andra arbetsgivare är att bättre organisera och systematisera
omhändertagandet av dessa studenter i verksamheterna.
Landstinget konstaterar med förvåning att kommunerna som sjukvårdshuvudmän inte tydligt omnämns i utredningen. Åtminstone för sjuksköterskor
är kommunen en stor arbetsgivare.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 88

Begäran om ändring
i indelning i landsting
Dnr 996-08

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting stödjer Ansvarskommitténs förslag om att landstingen avvecklas och ersätts av direktvalda regionkommuner med ansvar för
regionala utvecklingsfrågor samt hälso- och sjukvården. Direktvalda politiker med beskattningsrätt får utvecklingsuppdraget på den regionala nivån.
Samtliga landsting och en klar majoritet av kommunerna i Norrland har till
regeringen aviserat att man antar kommitténs förslag och utmaning. Med
dessa ambitioner inleddes under hösten 2007 en mångfald av överläggningar
inom och mellan partierna i kommuner och landsting och med regeringens
samordningsman. Medborgarnas deltagande i samtalen om för- och nackdelar med regioner, gränsdragning är starkt stigande, vilket återspeglat sig i den
offentliga debatten i olika media.
På initiativ av Norrlandstingens Regionförbund fortsatte samtalen med politiker från de fyra nordliga länen samlade i Östersund den 15 november 2007.
Här kom man överens om att via partierna i de fyra nordliga länen tillsätta en
regionbildningsgrupp. Detta arbete har resulterat i en överenskommelse om
en färdplan för regionbildning i norra Sverige.
Norrbottens län landsting anser att de nordliga länen har, i samverkan med
kommuner och stat, den kritiska massan och storleken som behövs för att
kunna skapa förutsättningar för tillväxt och offentlig välfärdsproduktion
även i framtiden. Sammanfattningsvis finner landstinget att en sådan förändring medför bestående fördelar för medborgarna i norra Sverige.
Förslaget till ansökan om att hos regeringen begära ändring i indelning i
landsting har upprättats.
Med hänvisning till överenskommelse om färdplan för regionbildning i Norra Sverige och Lag 1979:411 om ändring i Sveriges indelning i kommer och
landsting ansöker Norrbottens läns landsting därför om att en ändring i den
landstingskommunala indelningen genomförs så att de nuvarande landstingen i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten från och med den 1 januari
2011 tillsammans utgör en ny regionkommun i enlighet med Ansvarskommitténs förslag.
Landstinget ansöker om att den nya regionkommunen Norra Sverige får ett
sammanhållet regionalt utvecklingsuppdrag som bygger vidare på den av
Ansvarskommitténs föreslagna ”Lag om regionalt utvecklingsarbete”. Detta
innebär att den nya regionkommunen Norra Sverige förutom ansvar för hälso- och sjukvården tar över ansvaret för utvecklingsfrågorna från respektive
länsstyrelse för att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet i den
nya regionen.
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
Ansökan om ändring i indelning i landsting enligt upprättat förslag inges till
regeringen.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Bo Hultin (m) och Björn Lundquist (ns):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Björn Lundquist (ns), Margareta Henricsson (ns), Johnny Åström (ns),
Bo Hultin (m), Anna-Karin Johansson (m) och Jens Sundström (fp):
Vi reserverar oss mot landstingsledningens förslag att bilda en Storregion
Norra Norrland.
Förslaget att bilda en storregion i Norrland innebär en omfattande och genomgripande förändring av samhällsorganisationen med betydande konsekvenser för medborgarna. Förslaget saknar demokratisk folklig förankring,
Norrbottens läns landsting har således inte mandat att utan mellanliggande
val ansöka om föreslagen regionbildning redan 2008. Härutöver saknar förslaget en realistisk planering, kostnadsberäkningar för införande, konsekvensanalys och ekonomisk långsiktig kalkyl.
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§ 89

Norrstyrelsen ideell förening
Dnr 997-08

Ärendebeskrivning
Förberedelserna inför inrättandet av regionkommunen Norra Sverige är omfattande. För att åstadkomma ett effektivt och demokratiskt väl förankrat
arbete, föreslås att en ideell förening, med deltagande av landsting och
kommunförbund/KSO i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, bildas.
En regionbildningsgrupp med representanter för samtliga i landstingen representerade partier i de tre länen har, utöver förslaget till ansökan om att
begära ändring i indelning i landsting, även upprättat förslag till stadgar och
budget för Norrstyrelsen Ideell förening.
Styrelsen föreslås bestå av 26 ledamöter och 26 ersättare. Ledamöterna och
ersättarna utses av respektive landstingsfullmäktige på förslag av de politiska
partierna i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med följande fördelning: Socialdemokraterna 6, Moderaterna 3, Centerpartiet 3, Folkpartiet Liberalerna 3, Kristdemokraterna 3, Vänsterpartiet 3, Miljöpartiet 3 samt Sjukvårdspartiet 2.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av elva ledamöter med
följande fördelning: Socialdemokraterna fyra, en från vart och ett av (c), (m),
(fp), (kd), (v), (mp) samt en från sjukvårdspartiet. Vid förfall tillser respektive parti att någon representerar från styrelsen i arbetsutskottet.
De huvudsakliga kostnadsposterna i den årliga budgeten är projektledning,
2 950 000 kr och kommunikations- och informationsinsatser, 2 000 000 kr.
För 2008 uppgår kostnaderna till 2 600 000 kr. Enligt stadgarna bestrids dessa solidariskt av medlemmar med beskattningsrätt, d v s de tre lands-

tingen. För Norrbottens läns landsting innebär detta en kostnad för
2008 med 867 000 kr.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting inträder som medlemmar i Norrstyrelsen ideell
förening och godkänner föreslagna stadgar.
2 Kostnaden för 2008, 867 000 kr anvisas ur fullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Bo Hultin (m) och Björn Lundquist (ns):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Björn Lundquist (ns), Margareta Henricsson (ns), Johnny Åström (ns),
Bo Hultin (m), Anna-Karin Johansson (m) till förmån för yrkande 2.

§ 90

Bidrag till internationell
konferens om porfyri
Dnr 998-08

Ärendebeskrivning
Med stöd av Svenska Läkarsällskapet anordnas den 14–18 juni 2009 en internationell profyrikonferens i Stockholm. Konferensen arrangeras som Berzeliussymposium, för vilket grundkraven bl a är att forskning på högsta internationella nivå presenteras, att Sverige har en framträdande plats inom
ämnet samt att deltagarantalet uppgår till mellan 100 och 200. Svenska Läkarsällskapet är även garant om ett ekonomiskt underskott skulle uppkomma.
Porfyri är en grupp ovanliga sjukdomar som uppstår när något av de enzym
som deltar i uppbyggnaden av det röda blodfärgämnet uppträder med otillräcklig aktivitet. I Sverige finns över 2 000 individer med porfyri, varav akut
intermittent porfyri är den vanligaste med ca 1 000 anlagsbärare, hälften av
dessa finns i Norrland. I Norrbotten är förekomsten av anlagsbärare för akut
intermittent porfyri högst i världen (1 per 1 000). I Arjeplog är förekomsten
1 per 50 och Arvidsjaur 1 per 200.
Organisationskommittén, i vilken docent Christer Andersson, Umeå universitet och distriktsläkare i Arvidsjaur, docent Pauline Harper, Porfyricentrum
Sverige, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och med dr Dan Andersson, Södersjukhuset ingår, ansöker om bidrag på 100 000 kr från landstinget som en del av finansieringen för konferensen.

Förslag till beslut
1 Bidrag beviljas med 100 000 kr.

40

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 29 APRIL 2008

2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 91

Finansiering av
platser för tandläkarnas
specialiseringstjänstgöring
år 2008
Dnr 1001-08

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting antog 2004 en ny modell för planering
och finansiering av specialiseringstjänstgöring för tandläkare. I den regionaliserade modellen avdelas 8 utbildningsplatser särskilt för att trygga behovet
av rekrytering till fakulteterna. Två platser finns vid tandläkarhögskolan i
Umeå. Utbildningsplatserna betalas solidariskt av samliga huvudmän i förhållande till huvudmannens andel av totalbefolkningen i riket. För år 2008 är
Norrbottens läns landstings andel 132 000 kr.
De övriga ST-platserna i respektive region finansieras solidariskt av regionens huvudmän i förhållande till huvudmannens andel av befolkningen i regionen. I norra regionen finns 5 ST-platser i Umeå. För år 2008 är Norrbottens läns landstings andel 854 000 kr.
Totala kostnaden för Norrbottens läns landsting blir således 986 000 kr.
Pengarna utbetalas till Västerbottens läns landsting och kostnaden belastar
division Folktandvård.

Förslag till beslut
Rekommendationen antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 92

Rekommendation med anledning av
avtalet om influensapandemigaranti
och leverans av pandemivaccin
Dnr 791-08

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen anger i den nationella handlingsplanen för influensa att det
enda långsiktiga sättet att bekämpa en influensa pandemi är att vaccinera
hela befolkningen.
Mot bakgrund av att bl a kapaciteten att producera influensapandemivaccin
är begränsad och att Sverige blir en kraftfullare aktör om upphandlingen var
centralt samordnad antog landstingsstyrelsen (§ 89-06) Sveriges Kommuners
och Landstings (SKL) rekommendation om central samordning av vaccinupphandling.
För att ytterligare förbättra pandemiberedskapen rekommenderade SKL i
november 2006 att landstingen svarar för att centralt, via Stockholms läns
landsting, påbörja ett arbete i samverkan med Socialstyrelsen för att upphandla en influensapandemigaranti. Landstingsstyrelsen har antagit rekommendationen (§ 38-07). Ett avtal om pandemigaranti och leverans av pandemivaccin slöts i november 2007. Socialstyrelsen är avtalspart för garantidelen och Stockholms läns landsting för vaccinleveransdelen. Leverantören har
åtagit sig att leverera 18 miljoner doser till Sverige för att täcka hela befolkningens behov.
Under beredningen av avtalet konstaterades att det måste klargöras vilken
befattning inom landstingen Socialstyrelsen ska vända sig till för att med
kort varsel kunna lösa olika frågor som kan uppstå på grund av avtalet. Den
14 mars 2008 beslöt SKL:s styrelse att rekommendera medlemslandstingen
att omgående uppdra åt smittskyddsläkaren att ansvara för kontakten med
Socialstyrelsen i frågor om avtalet om influensapandemigaranti och leverans
av pandemivaccin.

Förslag till beslut
Rekommendationen antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 93

Avslutande av
borgen till IT Norrbotten AB
Dnr 25-08

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beviljade den 28 april 2005 (§ 61/2005) borgen till IT
Norrbotten AB på 5 500 000 kr för ett lån i Sparbanken Nord.
IT Norrbotten AB löste lånet juni 2006 och Sparbanken Nord skickade den
makulerade borgensförbindelsen i februari 2008 till landstinget.

Förslag till beslut
Borgen för lån till IT Norrbotten AB är avslutad.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 94

Investeringar 2008
Dnr 16-08

Ärendebeskrivning
I Landstingsplan 2008 har fullmäktige angett den totala nivån för investeringar i inventarier och fastigheter, inklusive investeringar för externa hyresgäster, till 200 000 tkr samt bemyndigat landstingsstyrelsen att besluta om
investeringar upp till denna nivå.
Styrelsen har tidigare beslutat om investeringar för 175 462 tkr.
Följande fastighetsinventering föreslås (tkr):
Objekt

Energieffektivisering i länet: belysning samt
styr och övervakning av ventilation samt
konvertering till fjärrvärme
Totalt fastighetsinvesteringar

Totalt

Varav

2 000

FasIntigh
veninvest tarier
1 500

2000

1500

Objektet finns specificerat i bilaga.
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Förslag till beslut
1 Angivet objekt får igångsättas.
2 Totalt för år 2008 har därmed landstingsstyrelsen beslutat om investeringar för 176 962 tkr, varav 1 350 tkr avser externa hyresgäster.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 95

Bidrag till Matteifestival 2009
Dnr 198-08

Ärendebeskrivning
Peter Matteifestivalen genom Peter G Georgson, Kulturbranschrådet inom
Luleå Näringsliv AB, ansöker om 250 000 kr för genomförandet av en Peter
Matteifestival i Luleå 2009. Festivalen är ett initiativ av Luleåfödde operasångaren Peter Mattei i samarbete med Kulturbranschrådet inom Luleå näringsliv AB med stöd av Norrbottensakademien. Under festivalen som
genomförs 5-11 januari 2009 gästar nationella och internationella operastjärnor, jazzmusiker och barockmusiker Norrbotten och festivalen. Under
festivalen ges konserter och föreställningar av operan Don Giovanni. Festivalen kommer även att erbjuda musikelever från Norrbotten att delta i Master Classes.
Samarbete sker med Norrbottensmusikens ensembler Norrbotten Big Band
och NEO.
Förväntat resultat av projektet

Att ge Norrbotten möjlighet att få ta del av den yttersta eliten av musiker och
sångare inom området. Att stärka Norrbotten som en aktuell och aktiv förmedlare och genomförare av kulturutbud av högsta kvalitet.

Yttrande och förslag till beslut
Ett unikt projekt som ger möjlighet till ett fortsatt långsiktigt hållbart samarbete. Projektet stärker Norrbotten och Luleå som ett intressant besöksmål
och en intressant region att bo och arbeta i.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Bidrag beviljas med 200 000 kr, varav minst 100 000 kr ska stödja arbetet
med elevernas Master Classes. Bidrag beviljas under förutsättning att Luleå Kommun ekonomiskt bidrar till projektet.
2 Medel anvisas ur division Kultur och Utbildnings anslag för egna kulturinsatser.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
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4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
5 Projektet ska särredovisas från annan verksamhet och kontinuerligt avrapporteras kvartalsvis samt för övrigt rapporteras och redovisas i enlighet
med landstingets regelverk.
6 Lägesrapporter ska kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
7 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 96

Bidrag till teaterprojekt
Dnr 834-08

Ärendebeskrivning
Piteå Folkets hus förening ansöker om 328 100 kr till ett samarbetsprojekt
med Regnbågsteatern och Gläntans dagverksamhet för funktionshindrade.
Regnbågsteatern har sedan 1983 haft teaterverksamhet för ungdomar i åldrarna 10-18 år.
Syftet är att under tidsperioden 1 september 2008 – 30 maj 2010 gemensamt
arbeta med en teaterproduktion som ska visas för allmänheten och på skolor.
Arbetet ska ledas av pedagoger från Regnbågsteatern och Gläntans verksamhet.
Piteå kommun stödjer projektet med viss personal och tillgång till repetitionslokaler. Via annonsering och uppsökande verksamhet vänder man sig
till allmänheten för att söka deltagare till produktionen förutom Regnbågsteaterns och Gläntans medlemmar.
Projektets totala kostnad är 373 100 kr.
Förväntat resultat av projektet

Att via teaterproduktionen kunna engagera grupper som idag riskerar att
hamna i ett utanförskap i samhället, visa att det går att mötas över gränserna
trots olikheter och ålder. Målet är att genomföra minst sju föreställningar
under våren 2010.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet vänder sig främst till grupper som inte så ofta har ett så nära samarbete och lätt hamnar utanför den sociala gemenskapen. Man får möjlighet
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att uttrycka sig efter förmåga och möjligheten att kunna bidra med sina personliga kunskaper i ett bra och utvecklande sammanhang,
Den möjlighet division Kultur och utbildning har att stödja projektet är via
ett föreställningsstöd. Sökanden är välkommen att återkomma med en sådan
ansökan om stöd när den färdiga föreställningen ska visas.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen besluta:
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 97

Fortsättning av verksamheten
vid North Sweden European Office
Dnr 1005-08

Ärendebeskrivning
Projektet North Sweden European Office startade 1 september 1997. North
Swedens nuvarande projektperiod sträcker sig till december 2008. Under
nuvarande projektperiod är North Swedens huvudmän: Norrlandsfonden,
landstingen, kommunförbunden, länsstyrelserna, handelskamrarna, Företagarnas riksorganisation i Norrbotten och Västerbotten samt Umeå universitet
och Luleå tekniska universitet.
North Sweden European Office består av ett kontor i Bryssel och två hemmakontor i vartdera länet. Syftet med North Sweden European Office är att
stärka regionens möjligheter till intressebevakning i Bryssel samt att i Norrbotten och Västerbotten öka medvetandet och kompetensen i EU-relaterade
frågor.
Styrelsen fick vid ägarrådet i december 2007 i uppdrag att ta fram ett förslag
till fortsättning av verksamheten. Huvudmännen uppmanas lämna in synpunkter på styrelsens förslag innan 31 maj 2008 som sedermera konkretiseras i ett slutligt förslag för huvudmännen att ta ställning till.
Förslaget North Sweden

Enligt förslaget (se bilaga för förslaget i sin helhet) ska de gamla huvudmännen kvarstå. Projektet föreslås ledas av en styrelse på sex till åtta personer.
North Sweden European Office ska enligt förslaget drivas i projektform under perioden 1 januari 2009 t o m 31 december 2013, men ska även fortsättningsvis ses som en långsiktig strategisk satsning.
North Sweden European Office huvudsakliga arbetsuppgifter föreslås vara
intressebevakning och programbevakning. North Sweden ska följa och driva
de frågor som är av intresse för näringsliv, akademi och offentlig sektor i
regionen på policy- och programnivå samt verka för regionens ökade förmåga att delta i programmen.
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Uppdraget till North Sweden European Office ges av huvudmännen genom
de ägardirektiv och verksamhetsplaner som fastställs vid årliga ägarråd inför
varje verksamhetsår.
Totala intäkter från huvudmännen för North Swedens budget för perioden
2009-2013 föreslås till 31 500 000 kronor. Den årliga kostnadsfördelningen
mellan huvudmännen föreslås oförändrad.
Årlig kostnadsfördelning huvudmän (SEK):
HUVUDMAN
Länsstyrelsen BD
Länsstyrelsen AC
Landstinget BD
Landstinget AC
Kommunförbundet BD
Regionförbundet AC
Norrlandsfonden
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Handelskammaren BD
Handelskammaren AC
Företagarna BD
Företagarna AC
Summa

2008-2013
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
300 000
250 000
250 000
25 000
25 000
25 000
25 000
6 300 000

Förslag till beslut
Styrelsen lämnar följande synpunkter till ägarrådet:
1 Landstinget är positivt till ytterligare projektperiod för North Sweden
European Office; projektperiodens längd, dess målsättning, arbetssätt, organisation, budget och kostnadsfördelning.
2 Det är angeläget att påtala att det är huvudmännen och deras verksamhet
och prioriteringar som ska synliggöras på EU-arenan. Detta bör ske genom att huvudmännen aktivt involveras i North Swedens fortlöpande
verksamhet och att North Swedens verksamhetsplan tas fram i en fördjupad dialog. Det är huvudmännen som bör finnas på plats i dialogen med
EU:s institutioner, där de företräder sina prioriteringar på EU-arenan.
3 Styrelsen ska sättas samman med hänsyn till North Sweden kontorets
verksamhet och utvecklingsskede. En jämn könsfördelning i styrelsen ska
eftersträvas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 98

Tillfälligt stöd för
flyglinjen Luleå – Tromsö
Dnr 2123-07

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade den 29 januari 2008 om ett överbryggningsstöd till flyglinjen Luleå – Tromsö. Norra Sverige och Norra Norge svarade
för 100 000 kr per månad vardera. Den svenska finansieringen uppdelades
per månad enligt följande: Norrbottens läns landsting 50 000 kr, Länsstyrelsen 30 000 kr, Luleå kommun 10 000 kr, Luftfartsverket/Luleå Airport
10 000 kr samt med rabatterade landningsavgifter.
I den tidigare ärendebeskrivningen beskrevs att flyglinjen ska stödjas under
perioden september 2007 till januari 2008. Av misstag har i beslutsformuleringen skrivits oktober 2007 till januari 2008.

Förslag till beslut
1 Överbryggningsstöd bifalls till Tromsö-linjen med ytterligare 50 000 kr
för september 2007.
2 Pengarna anvisas ur landstingsfullmäktiges ramanslag för kommunikationer som landstingsstyrelsen bemyndigats att fördela.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 99

Driftbidrag till Norrtåg AB
Dnr 624-08

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade 31 maj 2007 i ärende Norrtågsförsöket (dnr
187-07) att landstinget svarar för sin del av finansieringen av Norrtåg AB
under förutsättning att den nya kostnadsfördelningsprincipen mellan ägarna i
länstrafiken i Norrbotten godkänns.
Budgeten för bolaget är 400 000 kr per år utöver den del som avses finansieras med medel från Mål 2 Regionala fonden. Driftbudgeten ska täcka styrelsearvoden och icke bidragsberättigad bolagsadministration. Kostnaderna
fördelas lika mellan Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län och
Västernorrlands län.
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Förslag till beslut
1 Norrtåg AB beviljas ett driftbidrag med 100 000 kr.
2 Medlen anvisas från den kommunikationspolitiska ramen som landstingsfullmäktige har bemyndigat landstingsstyrelsen att fördela.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 100

Medfinansiering av Professionellt
stöd för internationalisering av SMF i
Norrbotten
Dnr 396-08

Ärendebeskrivning
Stöd för internationalisering baserat på företagets individuella behov förmedlat av en professionell organisation är en verksamhet som ger lyckade
resultat när det gäller tillväxt, exportmognad, transnationella avtal, partnersökning och lönsamhetsförbättring hos små- och medelstora företag (SMF).
En förstärkning av EU-kommissionens och Nuteks satsning 2008-2013 inom
Competitiveness and Innovation Programme (CIP) där Centek är Norrbottens enda nod inom det så kallade SWE-Net för aktiviteter som tidigare utförts inom projekten Innovation Relay Centres (IRC), Euro Info Centres
(EIC) - Kommissionens prioriterade länk till små- och medelstora företag i
EU. Förutom ett stort nätverk av forskare vid olika institut och universitet
finns i nätverket 230 teknikutvecklingskontor inriktade mot innovation och
matchmaking samt ytterligare 250 organisationer som arbetar med export
och samordning av EU-projekt.
Genom att förstärka resurser och fördjupa de konkreta aktiviteter som definieras i SWE-Net’s verksamhet, kan stärkta synergier uppnås och betydligt fler
företag kan stöttas i sina internationella ambitioner. Resultat är väl definierade i projektet och utgörs av transnationella avtal mellan två företag, omsättningsökning och nyanställningar.
Projektet baseras på konkreta aktiviteter som hjälper norrbottniska företag
med såväl systematisk analys av förutsättningar och exportmognad som strategisk planering, genomförandemodeller, omvärldsbevakning och partnersökning. Insatserna är behovsstyrda.
Projektet pågår mellan 2008 och 2013 och har en total budget på 15 619 899
kr. Från den regionala strukturfonden söks 7 569 949 kr. Centek söker medfinansiering från Norrbottens läns landsting med totalt 2 569 950 kr och från
länsstyrelsen med 5 000 000 kr. Övrig finansiering står de deltagande företagen för i form av egen tid och kontanta insatser.
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Förväntade resultat av projektet

Projektresultaten utgörs av transnationella avtal mellan två företag, omsättningsökningar och nyanställningar. Aktiviteter följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Yttrande och förslag till beslut
Internationalisering för länets företag är en viktig insats och detta projekt
fyller en viktig funktion i det systemet. Anspråket om projektbidrag och
medfinansiering från landstingets regionala utvecklingsmedel är stort och
utrymmet i budgeten idag begränsad. Under 2008 har andra projekt beviljats
medfinansiering för att arbeta med utveckling av länets små- och medelstora
företag. Almi Företagspartner Nord AB har även ett uppdrag i sitt ägardirektiv att arbeta med internationell konkurrenskraft i regionens företag.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 101

Medfinansiering av Centrum
för samisk näringslivsutveckling
Dnr 648-08

Ärendebeskrivning
Projektet Centrum för samisk näringslivsutveckling syftar till att öka lönsamheten i de samiska näringarna och skapa möjligheter för unga att verka
inom dessa. Flera tillväxtområden och nya arbetstillfällen har identifierats i
den förstudie som ligger till grund för projektet. Målet är att det samiska näringslivet ska utvecklas till en stark partner i landsbygdsutvecklingen. Centrumet ska tydligt gynna jämställdhet genom att tillvarata och stödja kvinnors
företagande.
Projektet kommer att arbeta med att ta fram modeller för hur samiska företag
kan arbeta med affärsutveckling och entreprenörskap på ett professionellt
sätt och med hög kvalitet.
De huvudsakliga aktiviteterna som projektet kommer att fokusera på är:
• Etablering av det samiska näringslivscentrumet med målsättning att utveckla samebyarna från att i huvudsak arbeta med traditionell renskötsel
till moderna företag med möjlighet till affärsutveckling och entreprenörsuppdrag.
• Utvecklingsuppdrag, rådgivning och samordning i samebyarna och de
samiska näringarna.
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• Utveckling av en struktur för samverkan mellan interna och externa intressenter.
• Utveckling av en kommunikationsplattform för att utarbeta korrekt information om samer, de samiska näringarna och den samiska kulturen.
Projektet sträcker sig 2008-2012. Första etappen som denna ansökan avser
pågår till och med 2010 och har en total budget på 4 783 840 kr. Från landsbygdsprogrammet söks 2 083 840 kr. Gällivare kommun står själv för medfinansiering med 1 200 000 kr och söker 300 000 kr från Norrbottens läns
landsting. Övrig medfinansiering söks från Länsstyrelsen samt att de medverkande samebyarna själva står för finansiering.
Förväntade resultat av projektet

Projektet ska visa på framkomliga vägar hur samebyarna efter projekttiden
kan driva och finansiera verksamheten på egen hand.
Projektet avser att skapa 150 nya arbetstillfällen (75 hos vardera könet) och
kunna bevara 100 arbetstillfällen. Utöver det väntas 10 nya nätverk skapas
och att 100 företag deltager i olika åtgärder.

Yttrande och förslag till beslut
Samisk kultur och näringar faller ofta utanför svenska branschsatsningar och
den etablerade näringslivsutvecklingen. Projektet uppfyller såväl samiska
aktörers som omvärldens behov och bidrar till samverkan och viktig utveckling i samebyarna. Att utarbeta modeller för samebyarnas arbete med affärsutveckling för att öka lönsamheten i de samiska näringarna är ett viktigt arbete kommer regionen till godo.
Satsningar på de samiska näringarna är ett prioriterat område i det regionala
utvecklings- och tillväxtprogrammet.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Gällivare kommuns projekt Centrum
för samisk näringslivsutveckling medfinansiering med totalt 300 000 kr
för perioden 2008-2010. Medfinansieringen gäller under förutsättning att
ansökan till landsbygdsprogrammet beviljas samt att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel 2008 med
100 000 kr, för 2009 med 100 000 kr och för 2010 med 100 000 kr.
3 Landstinget pekar på vikten av samverkan mellan olika aktörer med uppdrag kring utveckling av näringslivet. Almi Företagspartner Nord AB ska
vara en viktig medspelare i projektet och i utvecklingen av den samiska
näringen. Samverkan bör även sökas med planerade projektet Sápmi på
Stureplan och med befintliga samiska aktörer som ex Sameslöjdsstiftelsen.
4 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
5 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
6 Lägesrapporter ska kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 102

TSCN – Innovations- och
utvecklingscentrum inom
trafiksäkerhetsområdet
Dnr 748-08

Ärendebeskrivning
Projektet TSCN – Innovations- och utvecklingscentrum inom trafiksäkerhetsområdet – är ett kommersiellt inriktat innovations- och utvecklingscentrum på trafiksäkerhetsområdet. Projektets målsättning är snabb marknadsintroduktion och implementering av forskningsresultat i form av tjänster och
produkter som kan förbättra trafiksäkerheten.
TSCN söker samarbeten med fordonstillverkare, komponentleverantörer,
innovatörer, biltestentreprenörer och försäkringsbolag för att förstärka och
komplettera den traditionella trafiksäkerhetsverksamheten.
Inom ramen för projektet ska ett antal projekt initieras för att med kunder
och investerare snabbt utveckla tjänster och produkter för en internationell
marknad. Projektet bygger på ett starkt samarbete mellan aktörer i Umeå,
Luleå och biltestverksamheten i norra Sverige. Projektperioden är 1 september 2008–31 augusti 2011.
Medel söks från Mål 2 och tilltänkta medfinansiärer är Regionförbundet i
Västerbotten med 1 500 000 kr, Västerbottens läns landsting med 600 000
kr, Umeå kommun med 1 200 000 kr samt Umeå universitet med 1 800 000
kr eget arbete och Luleå tekniska universitet med 600 000 kr. Från landstinget söks 600 000 kr.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet är intressant och passar väl in i de av länet prioriterade tillväxtområden. Forskning och utveckling samt kommersialisering av tjänster och
produkter är prioriterade tillväxtfrämjande förutsättningar.
Det finns idag flera aktörer i länet som arbetar med att stödja kommersialisering av FoU. Norrbottens forskningsråd – med landstinget som en av stiftarna och ett årligt driftsbidrag om 1 000 000 kr – har till uppgift att arbeta med
kommersialisering av FoU.
Mot denna bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 103

Medfinansiering av YE Barents II
Dnr 788-08

Ärendebeskrivning
Ungt Entreprenörskap på Nordkalotten, YE Barents II, är ett fortsättningsprojekt på YE Barents. Under 2006-2007 finansierade landstinget det projektet med totalt 20 000 euro.
Resultat från YE Barents är att totalt 100 entreprenörer från Norge, Sverige,
Finland och Ryssland har varit engagerade genom hela projektet. 15 konkreta affärssamarbeten har uppkommit mellan två eller fler projektdeltagare och
som pågår fortfarande. Hundratals nya affärskontakter med regionens näringsliv har skapats både mellan projektdeltagarna och externa. YE Barents
var huvudarrangör av Barents Business Festival i Pajala 28 februari-1 mars
som besöktes av ca 1 000 personer. Projektet har även synts flitigt i media i
alla deltagande länder.
Syftet med projektet är att stärka Nordkalottens konkurrenskraft genom att
genom främja gränsöverskridande nätverk, affärsrelationer och kulturer, relaterade till unga företagare och entreprenörer inom den kreativa industrin.
En enkätundersökning genomförd 2007 av Anne Tuhkunen vid universitetet
i Tammerfors visar att 74 procent av Barentsområdets ungdomar, i åldern
14-30 år, planerar att lämna regionen, på grund av att hemorten inte kan erbjuda utbildning, sysselsättning och deltagande i samhällsutvecklingen.
Det öst-västligt gränssamarbete för unga affärsidkare i norr är det man inriktat sig på. Aktiviteterna i projektet syftar till att utveckla och framhjälpa affärsförbindelser som sträcker sig över landets gränser, genom att bland annat
öka medvetenheten om möjligheterna, sprida kunskap samt erbjuda mötesplatser. Projektet ska bidra till nyetablering av unga företag och tillväxt inom
den kreativa näringen. Under 2008 genomfördes Barents Business Festival
2008 och Barents Business Festival 2009 är en del av aktiviteterna i projektet YE Barents II.
Målgruppen för projektet är unga företagare och entreprenörer som har eller
planerar att starta företag, inom kreativa näringar och besöksindustrin, exempelvis turism, kultur, IT handel, media, design/hantverk och event.
Projekttiden är 1 april 2008 – 31 december 2009. Från Norrbottens läns
landsting söker Kommunförbundet Norrbotten medfinansiering med totalt
35 248 euro. Svensk medfinansiering har också sökts från Nordkalottrådet,
Länsstyrelsen, Kommunförbundet Norrbotten samt från Interreg IVA Nord.
Förväntade resultat av projektet

Projektets ska skapa hållbara, gränsregionala nätverk med nordlig dimension
för unga företagare och entreprenörer. Projektet har ett antal kvantitativa mål
att uppfylla. 80 deltagande unga entreprenörer och företagare i affärsprogrammet, 4 genomförda internationella YE-konferenser genomförs där 280
unga entreprenörer och företagare medverkar.
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Efter projektets slut förväntas ska det inom den kreativa industrin finnas
självständiga gränsregionala nätverk av unga företagare och entreprenörer.

Yttrande och förslag till beslut
YE Barents har etablerat sig som en aktör i länet. Landstinget arrangerade
tillsammans med bland annat Kommunförbundet, Länsstyrelsen och Landsbygdsforum en konferens under 2007 med temat ungt entreprenörskap. Där
var YE Barents en av föreläsarna tack vare sin framgång i att bygga upp internationella nätverk med entreprenörskapet som drivkraft. Norrbotten måste
samarbeta interregionalt för att höja sitt egenvärde i entreprenörernas ögon.
Målgruppen, unga människor med verksamhet inom de kreativa näringarna
och turism, är utpekad i det regionala utvecklingsprogrammet som en viktig
förutsättning för framtida utveckling. Unga människors framgångar och
framsteg samt vilja att verka och bo i Norrbotten är avgörande nyckelfaktorer. Det regionala utvecklingsprogrammet säger att de näringar som har sitt
ursprung i individuell kreativitet och talang och som skapar välfärd och sysselsättning, kräver ytterligare satsningar. Projektet stimulerar såväl unga
människors möjlighet till nya kontaktytor och därigenom vilja att utvecklas
ytterligare som deras företagande.
Projektet ligger väl i linje med det regionala utvecklingsprogrammet, landstingsplanen samt riktlinjerna för de regionala utvecklingsmedlen. Projektet
finner en tydlig funktion i det norrbottniska näringslivet och i den norrbottniska utvecklingen.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Kommunförbundet Norrbotten medfinansiering på sammanlagt 35 248 euro. Medfinansieringen gäller under
förutsättning att Interregansökan beviljas samt att övriga finansiärer bidrar så att den förväntade utvecklingen uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2008 med
14 050 euro och för 2009 med 21 198 euro.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter ska kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 104

Medfinansiering till OISME
Dnr 787-08

Ärendebeskrivning
Projektet OISME (Understanding and Enhancing Open Innovation Practices
for SMEs in Northern Sweden and Finland) är projekt som ska stärka konkurrenskraften i norra Sveriges teknikbaserade företag. Luleå tekniska universitet planerar tillsammans med universitetet i Uleåborg och regionala
partners ett Interregprojekt för att utveckla metoder och guidelines för hur
mindre teknologiföretag företag i norra Sverige kan utveckla sin konkurrenskraft genom så kallade Open Innovation-metoder.
OISME ska bl a uppnå dessa effekter
• Utveckla praktiskt tillämpbara metoder och ansatser för innovativt arbete
som medvetet nyttjar resurser och kompetenser utanför det egna företaget
• Utveckla insikter och ansatser för att mer effektivt nyttja modern informations- och kommunikationsteknik i företagets innovativa processer
• Studera och identifiera så kallade best-practice för hur support- och närverksorganisationer (ex InternetBay, IUC, ProcessIT Innovations och
Almi Företagspartner) kan utveckla och effektivisera arbetet med att stödja mindre företags innovativa arbete med hjälp av externa resurser/kompetenser
• Utveckla samarbetet över gränsen Sverige-Finland mellan universitet,
företag och samhälle
• Utgöra en grund för fortsatt utvecklingsarbete med finansiering från i första hand EUs sjunde ramprogram eller annan liknande finansiering.
Projektet är ännu på planeringsstadiet och Luleå tekniska universitet söker
regionala partners för offentlig medfinansiering till projektet. Tilltänkta medfinansiärer är Interreg IVA, Luleå kommun och Luleå tekniska universitet.
Luleå tekniska universitet söker totalt 74 611 euro från Norrbottens läns
landsting fördelat över åren 2008-2010.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet är intressant och passar väl in i de av länet prioriterade tillväxtområden.
Anspråket om projektbidrag och medfinansiering från landstingets regionala
utvecklingsmedel är stort och utrymmet i budgeten begränsat varför detta
projekt föreslås att ej vara bland de högst prioriterade.
Mot denna bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
Ansökan avslås.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 105

GIRON – God infrastruktur,
resurshushållning och nytänkande
Dnr 911-08

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Förutsättningarna i Kirunaområdet och dess samhälle har under lång tid
präglats av gruvnäringen och brytning av malm, denna verksamhet har tills
helt nyligen mest bara påverkat det egna industriområdet. Men markdeformationen från gruvbrytningen närmar sig staden vilket gör att delar av den,
inklusive betydelsefull infrastruktur, kommer hamna inom rasriskområdet.
Inom en relativt snar framtid hotas därmed bland annat elförsörjningen, järnvägen, allmänna vägar och bebyggelse i Kiruna, samt på längre sikt även
hela eller stora delar av staden. Detta medför att Kiruna måste genomgå en
genomgripande stadsomvandling. Tidsmässigt innebär de sättningar som
gruvverksamheten orsakar att staden måste börja flytta ganska snart, inom
10-15 år måste det centralt belägna stadshuset flyttas och om 30 år kommer
stora delar av staden att vara flyttad.
Inför detta omfattande förändringsarbete har flera aktörer påbörjat planeringsarbetet. Det är en unik och omvälvande process, där olika delar av planeringen behöver samordnas och det krävs att aktörer med rätt kunskap kan
påverka inriktningen för att leda staden in i ett nytt skede där uthållighetsaspekter faktiskt kan tas tillvara på ett helt annat sätt än vad som är möjligt
för många befintliga städer där all infrastruktur och bebyggelse ofta redan
finns på plats. Det finns med andra ord en möjlighet att skapa en stad och ett
samhälle där de tekniska lösningarna inte blir ett hinder utan en möjlighet
och kan samverka med omgivande miljöer.
Detta tillsammans med Kiruna kommuns vision om att skapa en ny mönsterstad med vår tids förtecken skapar unika möjligheter inom området uthållig
samhällsplanering. Planeringsverktyg och nya system för infrastruktur som
integrerar sociala processer och tekniska lösningar kan utvecklas. Detta arbete skulle få en direkt tillämpning i Kiruna, men även vara tillämpbara i utvecklingen av hållbara städer och samhällen på andra platser. Dessutom
kommer det kalla klimatet i regionen att innebära utmaningar som kan belysas och tas tillvara på för andra städer som ligger i regioner med kallt klimat,
eftersom detta ibland kan komma i skymundan när planeringsprocesserna tar
vid.
En tvärvetenskaplig forskargrupp från Luleå tekniska universitet vill tillsammans med Kiruna kommun och andra involverade aktörer studera uthål-
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ligt samhällsbyggande i samband med den planerade samhällsomvandlingen
av Kiruna.
Projektets övergripande mål är att skapa en hållbar samhällsutveckling som
inkluderar skapandet av god infrastruktur, attraktiva livsmiljöer, ett gott liv
och att regionen genom att sträva mot en hållbar utveckling ökar i attraktionskraft och ger ekonomisk tillväxt.
Projektet består av de tre delprojekten Stadens kommunikationer, Ett hållbart
boende för alla samt Integrerad resurshantering.
Landstingsstyrelsen har tidigare fattat beslut om medfinansiering av projektet Kiruna on the Move som syftar till att utifrån en unik stadsomvandlingsprocess skapa generell kunskap om hållbar utveckling i arbetet med regional
attraktivitet och tillväxt vid små och stora samhällsförvandlingar. Projekten
har beröringspunkter men är framför allt kompletterande. Kiruna on the
Move fokuserar i större utsträckning bakomliggande processer medan föreliggande projekt är inriktat på framtagning av beslutstödsverktyg.
Förväntat resultat av projektet

Ett beslutstödsverktyg för en uthållig utveckling av stadsmiljöer ska tas
fram. Teknik för infrastruktur och byggnader som integrerar sociala processer och som möjliggör uthålliga urbana system i en framtid då inte alla parametrar är kända ska belysas i ett Kirunaperspektiv. Utformningen av beslutstödsverktyget förväntas resultera i följande:
• Skissförslag på ett framtida hållbart kommunikationssystem för Kiruna.
• Strategi för att öka människors förflyttning till fots eller med cykel, spark
m m.
• Snöhanteringsstrategi för Kiruna.
• Normativa kriterier för vad som är ett gott boende för alla i Kiruna.
• Skissförslag på utformning av boendemiljöer (både bostäder och utomhusmiljöer) utifrån: olika boendekategorier, ett perspektiv av god resurshushållning samt att boendemiljöerna blir anpassade till en föränderlig
omvärld.
• Förslag på hållbar energiförsörjningsstrategi för Kiruna.
Även ungdomars möjligheter att utvecklas omfattas av projektet.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet adresserar intressanta frågeställningar för arbetet med att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling. Beröringspunkter finns med flera delar av det regionala utvecklingsarbete som landstinget redan är involverat i, t
ex regionalt utvecklingsprogram, länsgemensamt energistrategi samt arbetet
med att möta unga människor. Fallet stadsomvandlingen av Kiruna är ett
praktikfall där möjligheter ges att tillsammans med andra aktörer bygga upp
en länsgemensam kompetens i arbetet med hållbar samhällsutveckling.
Mot denna bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Uthålligt samhällsbyggande medfinansiering med totalt 600 000 kr för perioden 2008-2010. Medfinansie-
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ringen gäller under försättning att Nutek beviljar strukturfondsansökningarna samt att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel 2008 med
200 000 kr, för 2009 med 200 000 kr och för 2010 med 200 000 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter ska kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
7 Där så är lämpligt ska samordning ske med projektet Kiruna on the
Move.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 106

Medfinansiering av Filmbågen
Dnr 899-08

Ärendebeskrivning
Filmbågen är ett samarbetsprojekt inom de kreativa näringarna och den audiovisuella sektorn. Projektet involverar norra delarna av Sverige, Finland
och Norge och har en internationell målbild.
En förstudie som beskriver branschen ur nationellt och internationellt perspektiv är genomförd i de olika regionerna. Under förstudien har en företagsundersökning genomförts för att fastställa branschens och företagens
nuvarande situation samt deras planer inför framtiden. Utifrån förstudien har
en projektplan utarbetats i form av en Interregansökan för projektet Filmbågen / The Film Arch.
Filmbågen kommer att bestå av olika delar:
• Företagsutveckling för produktionsbolag är den största delen i projektet.
Bolagen ska få kompetensutveckling av nationell och internationell expertis i nya affärsmodeller, finansiering, marknadsföring, juridik och distribution via nya medier med fokus på de speciella villkor som råder
inom de kreativa näringarna.
• Filmarbetarkompetens. Filmarbetare kommer att praktisera på produktioner i grannländerna samt internationellt. Syftet med detta är att öka kompetensen att hantera större internationella samproduktioner som vill producera film inom regionen.
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• Arctic Distribution. Allt fler ser film, men man ser de via andra kanaler
än traditionell biograf. Projektet kommer att samarbeta med världsledande aktörer inom ny distribution och tillsammans med dessa testa att visa
kort- och dokumentärfilmer mot en internationell publik. Det innebär att
projektet ska testa olika tekniker, affärsmodeller, betalsystem och olika
marknadsföringsstrategier.
• Swedish Lapland Film Commission har idag ett filmarbetarregister för
Norrbotten. Projektet ska i samverkan med Swedish Lapland Film Commission bygga ut registret att omfatta även norra Finland, norra Norge
samt Västerbotten. Detta dels för att rörligheten bland filmarbetarna i
denna region ska bli större och ses som en gemensam arbetsmarknad och
dels för att nationella och internationella bolag lätt ska hitta arbetskraft
och resurser för sina inspelningar.
• Projektets aktiviteter och de resurser som finns inom regionerna ska
marknadsföras via en medieplattform. Medieplattformen ska visa upp och
spegla det som händer inom den kreativa näringen i de olika regionerna
samt erbjuda möjligheter till kontakt med olika aktörer. Plattformen ska
kommunicera via mobila enheter som till exempel IPod för att skicka ut
bland annat tips och nyheter. Filmarbetarregistret och Arctic Distributions filmer ska även ligga där.
• Projektet sträcker sig 2008-2011 och har en total budget på 50 898 095
kr. Filmpool Nord AB är huvudsökande och har Västerbottens läns landsting (Film i Västerbotten), POEM i Uleåborg samt FilmCamp AS i Norge
som medsökande och medaktörer. Projektet avses att finansieras genom
Interreg och söker medfinansiering från Norrbottens läns landsting med
totalt 1 880 404 kr. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Västerbottens läns landsting samt Luleå, Skellefteå och Umeå kommuner är
övriga svenska medfinansiärer.
Förväntade resultat av projektet

Starkare bolag inom den kreativa näringen skapar en stabilare bransch vilket
förväntas leda till etableringar av nya företag och en totalt sett större volym
av produktioner inom traditionell film och crossmedieprodukter (som bland
annat dataspel och reklamfilm via nätet) inom Filmbågeregionen. Detta i sin
tur medför fler arbetstillfällen för frilansande filmarbetare, underleverantörer
samt kringsserviceföretag som ljud- och ljusföretag, locationscouter, cateringfirmor, biluthyrare, skoteruthyrare, hotellnäring etc.
Projektet ska ge bolagen inom den kreativa näringen verktyg och metoder så
att de efter projekttidens slut ska vara väl rustade och erfarna att själva driva
branschutvecklingen framåt. En plattform ska ha skapats för att kunna generera den utvecklingen. Genom en ökad rörlighet inom filmbågeregionen får
även filmarbetarna en stabilare och jämnare arbetsmarknad över året.

Yttrande och förslag till beslut
Alla regioner i projektet uppvisar en stark tillväxt de senaste åren utifrån olika profiler. Norrbotten är starka på tung långfilmsproduktion och TV-drama,
Västerbotten är starka inom dataspel samt reklam- och beställningsfilm, norra Finland är starka inom dataspel, långfilm samt innehållstjänster till mobila
enheter, norra Norge är starka på internationella samproduktioner av långfilm. Dessa profiler erbjuder samverkan och kompetensutbyte och utgör en
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god grund för ett framgångsrikt projekt, dessutom inom ett område där det
traditionellt inte förekommer så mycket samarbeten över gränserna.
Landstingets samarbetsavtal med Troms Fylke innehåller en del där utvecklingen inom filmområdet är en prioriterad del. Bland annat har detta samarbetet stor potential att förstärkas genom det projektet Filmbågen. Troms Fylke är även den stor medfinansiär i projektet.
För att den prioriterade filmbranschen och de kreativa näringarna ska fortsätta att utvecklas är starkare filmrelaterade bolag som själva kan driva utvecklingen framåt av stor betydelse.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Filmpool Nords Interregprojekt Filmbågen medfinansiering med totalt 1 880 404 kr för perioden 2008-2011.
Medfinansieringen gäller under förutsättning att Interregansökan beviljas
samt att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel 2008 med
252 070 kr, för 2009 med 700 000 kr, för 2010 med 700 000 kr och för
2011 med 228 332 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter ska kontinuerligt redovisas, en ordentlig uppföljning görs
efter halva projekttiden samt att slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

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

Björn Lundqvist (ns):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

§ 107

Bidrag till Effektivisering av
bränntorvsproduktion
Dnr 2039-06

Ärendebeskrivning
Lansåns Svets och Konstruktion AB i Överkalix och KEEK Biobränslen i
Kalix, har under ett antal år bedrivit ett maskinteknikprojekt under arbetsnamnet ”Torvprocessor Karlerik” med målsättning att uppnå en långt driven
effektivisering av teknik för energitorvproduktion i kombination med träbränsleproduktion.
I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Statens Energimyndighet, Luleå tekniska universitet samt Skellefteå Kraft AB har omfattande
insatser med testkörningar och utvärdering av den nya produktionstekniken i
hela produktionskedjan genomförts. Resultaten har varit mycket tillfredställande och i den slutrapport som framtagits av SLU konstateras att produktionssystemet, ministycketorv, har en stor potential och konstaterar tillsammans med Skellefteå Kraft att det handlar om ett viktigt tekniksprång.
Efter den genomförda testverksamheten har torvprocessorn sedan hösten
2006 stått uppställd i en verkstadslokal inom Luleå tekniska universitets område. Kompletteringar och en viss omkonstruktion av aggregatet har genomförts av Artic Nova AB samt en detaljerad specifikation med kostnadsprognos har framtagits.
Projektet befinner sig i ett läge som börjar närma sig marknadsföring och
serietillverkning av produktionsmaskiner. Den nu förestående insatsen är att
klara finansieringsfrågan för att:
• Genomföra ritnings- och konstruktionsarbeten samt föreskriven CEmärkning.
• Fortsatt tillverkning av ett omkonstruerat upptagningsaggregat samt tillverkning av kompletta processorer, omdockningsbara för växling mellan
bränntorv och träbränsleproduktion.
• Genomföra testkörningar hos presumtiv brukare/torvbränsleproducent
under våren 2008.
Finansiering av den slutliga projektfasen sker genom Energimyndigheten
(475 000 kr), Skellefteå Kraft AB (700 000 kr), Lansåns Svets och Konstruktion samt KEEK Biobränslen (300 000 kr), Artic Nova AB (200 000
kr), Härjedalen Miljöbränsle AB (100 000 kr) samt Länsstyrelsen (475 000
kr).
Från landstinget söks finansiering med 450 000 kr för att slutföra projektet.
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Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas resultera i en serieproduktion av ca 10 torvprocessorer
där de två första via option går till Skellefteå Kraft AB. Den största marknaden bedöms vara i Ryssland där torvprocessorn kan ge betydande effekter på
energiproduktionen via torv.
Produktionen av torvprocessorn kommer att förläggas till Vittangi, Artic
Nova AB, där 5-7 arbetstillfällen omgående skapas.

Yttrande och förslag till beslut
Resultaten från det inledande projektet visar att produktionssystemet ministycketorv har en stor potential. Bränslet har en styckestorlek som passar bra
i de flesta anläggningar, hög energitäthet och övriga kvalitetsegenskaper som
närmar sig pellets. Ett högkvalitativt torvbränsle kan även produceras av torv
med lägre kvalitet avseende torvslag och humifieringsgrad. Det snabba torkningsförloppet för ministycketorven är ett teknikgenombrott för att säkerställa produktionen.
Bränsleförbrukningen vid produktion har emellertid inte visat några betydande fördelar jämfört med traditionell stycketorvsproduktion. Däremot kan
energibalansen bli gynnsammare när kvaliteten och det förväntade skördeutbytet på den producerade ministycketorven värderas in.
Huruvida brytning av torv i framtiden kommer att räknas som en förnybar
energiresurs är i dagsläget oklart. FN:s klimatpanel har uttalat att användning
av torv som energikälla, i vart fall under en övergångsperiod, kan räknas
som förnybar.
Förutom direkteldning av ministycketorv i förbränningsanläggningar har
produkten, genom den låga fukthalten, ett användningsområde för inblandning med biomassa i pelletstillverkning.
Torvprocessorn kommer att tillverkas i Vittangi vid Artic Nova AB och därmed skapa värdefulla arbetstillfällen för de östra delarna av Kiruna kommun.
En initial produktion av fem enheter per år är rimligt att anta eftersom de
första enheterna kommer att levereras till Skellefteå Kraft AB. En betydande
marknad finns i Ryssland för just den typ av utvecklade torvprocessorer som
här beskrivits.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar projektet Effektivisering av bränntorvsproduktion finansiering med totalt 450 000 kr. Medfinansieringen
gäller under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att den förväntade utvecklingen uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2008.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter ska kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
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6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 108

Ansökan om
projektfinansiering till SunPine
Dnr 830-08

Ärendebeskrivning
SunPine AB söker för närvarande miljötillstånd vid miljödomstolen i Umeå
för produktion av 100 000 ton biodiesel per år i Piteå. SunPine-processen är
speciellt utvecklad för tillverkning av biodiesel (fas 1) och andra värdefulla
kemikalier (planeras som fas 2) från råtallolja, en biprodukt vid framställning av pappersmassa, samt icke ätliga vegetabiliska oljor/fettsyror. Exempel
på dessa oljor är Jatropha och Castorolja.
Fordonsbränslen som baseras på denna typ av råvara räknas till andra generationens biodrivmedel till skillnad från de som baseras på matråvara som
raps, vete, palmolja etc. I princip alla kommersiellt tillgängliga biodrivmedel
idag räknas som första generationens.
SunPineprojektet är därmed ett av de första skarpa projekten i Europa som
syftar till att bygga upp en fullskalig produktionsanläggning av andra generationens biodrivmedel. Norrbotten kan bli en av de första regionerna i Europa med denna typ av produktion.
Detta innebär givetvis att SunPine måste gå i bräschen och möta specifika
utvecklings-/ och forskningsaspekter och utmaningar som andra initiativ inte
ännu ställts inför. Detta har ofta varit relaterat till den miljöansökan som visat sig bli projektets huvudsakliga utmaning med avseende på tid. Ett exempel är de rigorösa bestämmelser som omgärdar processavlopp från denna typ
av anläggning. För att optimera anläggningens vatten och massbalans, där
även processavloppet ingår, införskaffar SunPine specifik hård- och mjukvara för att simulera processen i egen regi. En nyutexaminerad civilingenjör
från Luleå tekniska universitets kemiprogram har projektanställts för detta
ändamål. SunPine avser att dela med sig av de unika erfarenheterna kring
miljöansökan och andra, icke processpecifika och därmed företagsinterna,
relevanta aspekter som bolaget nyttiggjort sig i processen att etablera verksamheten. Huvudförhandling i miljödomstolen ägde rum den 19 februari
2008 och beslut i målet kommer att tas den 31 mars 2008.
För att inte tappa alltför mycket fart ansöker SunPine AB om kompletterande
projektfinansiering för att kunna fortsätta med väsentliga och tidskritiska
projekteringsaktiviteter för att hålla projektplanen med planerad produktionsstart i oktober 2009. Den slutliga finansieringen uppgår till 250 mkr där
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hälften redan är utlovad bankfinansiering och resterande medel är riskkapital
från nya delägare. Förutom ägarens egna insatser har projektet så här långt
delfinansierats genom lån från Norrlandsfonden (3 mkr) samt projektmedel
från Länsstyrelsen (1 mkr). Piteå kommun har bidragit med 150 000 kr under
2007.
SunPine AB söker ett projektfinansieringsstöd från landstinget med 350 000
kr. Övrig finansiering kommer från länsstyrelsen (150 000 kr), Piteå kommun (50 000 kr) samt egen finansiering med 500 000 kr.

Förväntade resultat av projektet
Projektet kommer att medföra att SunPine AB skapar ett av de första skarpa
projekten i Europa som syftar till att bygga upp en fullskalig produktionsanläggning av andra generationens biodrivmedel. Anläggningen kommer att
skapa ett 20-tal nya arbetstillfällen i Piteå och därmed stärka kommunens
profil av ett energicentrum i norra Sverige.
SunPine AB kommer att dela med sig av de unika erfarenheterna kring miljöansökan och andra, icke processpecifika och därmed företagsinterna, relevanta aspekter som bolaget nyttiggjort sig i processen att etablera verksamheten.
Projektet kommer att skapa en andra generationens biodrivmedel som inte
konkurrerar med livsmedelsproduktionen i världen.
Projektet kommer att stimulera framväxten av en vedbaserad bioraffinaderiindustri genom olika former av samarbete mellan massa- och pappersindustri, skogsägare m fl.

Yttrande och förslag till beslut
Skogsindustrin är med sina sågverk och pappers/massabruk en viktig näring
i Norrbotten. Idag finns det många olika intressen som konkurrerar om
skogsråvaran. På senare år finns forskning och pilotprojekt för att utvinna
etanol ur frisk skogsråvara, något som på sikt kan hota delar av skogsindustrin.
Ett mer samhällsekonomiskt förfarande är att utvinna biobränsle från skogsindustrins biprodukter. Norrbotten har unika möjligheter att utveckla en
kompletterande industri baserad på vedråvara där cellulosafibrer och organiska biprodukter från massaindustrin förädlas till nya biobaserade material
och specialkemikalier. En vedbaserad bioraffinaderi-industri kan växa fram
genom olika former av samarbete mellan massa- och pappersindustri, skogsägare m fl. Därmed kan nya lönsamma företag med bas i svenska råvaror
växa fram.
Ett eftersatt område i detta sammanhang är utvinning och förädling av skogsråvarans innehåll av extraktivämnen. Totalt produceras ca 250 000 ton extraktivämnen årligen i form av råtallolja från den svenska skogsråvaran. Detta materialflöde motsvarar en mycket stor kommersiell potential, flera miljarder kronor, som i dag till stor del går förlorad för svensk industri.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar SunPine AB projektfinansiering med
totalt 300 000 kr. Finansieringen gäller under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
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2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel 2008.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter ska kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 109

Medfinansiering av projektet
Gränslöst entreprenörskap
Dnr 840-08

Ärendebeskrivning
Arjeplogs kommun ansöker om stöd för sitt projekt Gränslöst entreprenörskap. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan kommuner i norska fylket
Nordland och Arjeplog och Arvidsjaurs kommuner.
Syftet med projektet är att vidareutveckla det entreprenöriella och kreativa i
grund- och gymnasieskolorna. Den primära målgruppen är således eleverna
och lärarna. Sekundärt vill man även bearbeta politiker, kommuner och näringslivet.
Från Norrbottens läns landsting söker Arjeplog kommun sammanlagt 46 195
euro (13 587 euro för 2008, 16 304 euro för 2009 och 16 304 euro för 2010).
Svensk finansiering har också sökts från Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs
kommun, Länsstyrelsen samt från Interreg IV A Nord.
Förväntade resultat av projektet

Projektets mål är att fler unga ska våga starta egen verksamhet/företag, att
attityderna till företagande i skolorna ska förändras samt höja kompetensen
bland lärarna.

Yttrande och förslag till beslut
Ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolorna och en positiv attityd gentemot företagare och näringsliv är goda förutsättningar för ett läns tillväxt.
Elever som har dessa insikter utvecklas i den riktning som krävs för att länets framtida medborgare ska våga satsa på sina idéer.
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Landstinget har definierat ungt entreprenörskap och näringslivsutveckling
som viktigt. Ung Företagsamhet och det gränsöverskridande projektet Young
Entrepreneurs in Barents är två av de projekt/verksamheter som landstinget
engagerar sig i för att främja det unga entreprenörskapet och dess aktörer.
Som en del av det regionala utvecklingsarbetet är landstinget projektägare
till Projekt Hjärnsläpp. Hjärnsläpp syftar till att öka intresset för uppfinningar och entreprenörskap i länets grundskolor. Projektet finns som en kostnadsfri resurs för alla länets skolor som vill arbeta med dessa frågor och utvecklas inom området. Då gymnasieungdomar är en betydande målgrupp i arbetet
med företagsamhet är landstinget guldpartner till Ung Företagsamhet som
finns på alla orter i länet. Landstinget har ett vänregionsamarbete med Troms
Fylke för att öka samarbetet över gränserna och gränsöverskridande arbete
prioriteras i utvecklingsarbetet.
Under 2008 finansieras förstudien Entreprenörskap i utbildningen som
genomförs av Luleå Näringsliv AB tillsammans med ett antal andra aktörer i
länet.
Landstinget har under 2007 och 2008 prioriterat ett antal projekt och verksamheter för att främja entreprenörskapet och tillgodoser även skolorna i
länet med resursen Hjärnsläpp.
Mot den bakgrunden föreslås Landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 110

Medfinansiering av
projektet Mångfald och integration i
norrbottniskt näringsliv
Dnr 844-08

Ärendebeskrivning
Projektet Mångfald och integration i norrbottnisk näringsliv genomförs av
Röda Korset, region Norra Norrland i samarbete med Norrbottens Handelskammare som huvudsamarbetspartner. Ett antal andra samarbetspartners
finns också med i projektets genomförande. Den primära målgruppen för
projektet är regionens nya svenskar; flyktingar och invandrare bosatta i femkanten.
Den treåriga projekttiden är uppbyggd på fem huvudaktiviteter. I mentorsprogrammet ska man ge företag möjlighet att praktiskt prova mångfalds- och
integrationsarbete genom att ett urval av beslutsfattare i företagen blir mentorer med utrikesfödda arbetssökande som adepter. Projektet ska tillhandahålla en valideringstjänst i samarbete med bland andra Arbetsförmedlingen
och kommunerna. Valideringstjänsten innebär att en person som flyttar till
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Sverige så tidigt som möjligt ska få sin utbildning och yrkeserfarenhet bedömd. Andra aktiviteter är ett regionalt mångfaldsråd, strategiska satsningar
för att ändra attityden i näringslivet samt ett samarbete med Almi Företagspartner Nord AB för att öka nyföretagandet hos målgruppen.
Projekttiden är två år, från 1 augusti 2008 till 31 juli 2010. Från Norrbottens
läns landsting söker Röda Korset totalt 440 000 kr. Finansiering har också
sökts från Arbetsförmedlingen och från Länsstyrelsen samt från det sociala
strukturfondsprogrammet.
Förväntade resultat av projektet

Projektet ska uppnå ett antal kvantitativa mål som berör antal person som tar
del av verksamheten. Exempelvis antal individer med etnisk mångfald som
aktiveras i projektets olika verksamheter (120 st), antal företag (40 st), antal
inslag i media (15 st). Projektet har också övergripande mål och effektmål
som handlar om att norrbottniskt näringsliv ska uppfattas som välkomnande
och attraktivt för målgruppen. Projektet ska under projekttiden ha utvecklat
effektiva verksamheter, aktiviteter och metoder samt tagit fram applicerbara
arbetsverktyg i arbetet för etnisk mångfald på arbetsplatser.

Yttrande och förslag till beslut
Sysselsättning och attraktivitet är ledord i samhällsutvecklingen i länet. Ett
län som attraherar olika människor med olika bakgrunder ökar tillväxten. En
av landstingets strategier för regional utveckling ”Nya perspektiv” handlar
om att åstadkomma strukturella förändringar med synliga resultat för att nya
perspektiv ska kunna tillgodogöras i det regionala utvecklingsarbetet.
Regionala beredningen arbetade under 2007 med integrationens och mångfaldens betydelse för tillväxten och frågeställningen; skapar mångfald tillväxt? Beredningen kom fram till att integration och mångfald är berikande
för hela samhället. Förutom ekonomisk tillväxt gynnas också den sociala och
kulturella utvecklingen. Mångfald är en förutsättning för och en konsekvens
av en framgångsrik region och utifrån det ställningstagandet kom man fram
till 7 stycken utvecklingsområden. Ett av utvecklingsområden för ökad
mångfald och integration var ”Arbete och näringsliv”.
Röda Korsets projekt Mångfald och integration i norrbottniskt näringsliv ska
med redan befintliga strukturer sammanfoga två världar på ett naturligt sätt.
Det offentliga ska fogas ihop med näringslivet, som är i behov av kompetensförsörjning. Genom samarbete med Almi Företagspartner Nord, Norrbottens Handelskammare och bemanningsföretag uppfinner man inte hjulet på
nytt utan finns istället där som en naturlig kompetens i förändringsarbetet.
Regionen behöver ta vara på sina nya medborgare och attityderna gentemot
de nya svenskarnas kompetens är en viktig faktor.
Projektet strävar efter att förena faktorerna mångfald, öppenhet och livskvalitet. Genom att förhindra utanförskap främjas mångfald och därmed också
tillväxt. Denna grundtanke går hand i hand med såväl regionala utvecklingsprogrammet som regionala tillväxtprogrammet.
I och med att ett projekt finns som motor i arbetet med att öka integrationen i
det norrbottniska näringslivet läggs inte allt ansvar på enskilda företagare
och organisationer. Att Röda Korset, som redan besitter god kompetens
inom området, tillsammans med befintliga aktörer och näringslivet i länet,
genomför detta projekt gör det unikt. Under tre år kan man göra skillnad för
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länets kompetenshöjning samt integrationsprocess. Projektet sammanfogar
ett stort antal system och aktörer för att uppnå de mätbara mål som finns angivna.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Röda Korset projekt Mångfald och
integration i norrbottniskt näringsliv medfinansiering med totalt 400 000
kr. Medfinansieringen gäller under förutsättning att ESF-rådet beviljar
strukturfondsansökan samt att övriga finansiärer bidrar så att den förväntade utvecklingen uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel ur för 2008
med 200 000 kr och för 2009 med 200 000 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter ska kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s), Jens Sundström (fp) och Erik Berg (c):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Bo Hultin (m):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 111

Invest in Norrbotten
Dnr 370-08

Ärendebeskrivning
Sverige och Norrbotten är en del av en global högkonjunktur av sällan tidigare omfattning. Enskilda företag, affärskedjor och investerare, såväl nationella som internationella, ser idag Norrbotten som en mycket intressant region att etablera sig i. Den långa och fruktsamma högkonjunkturen är dock på
väg att plana ut och av den anledningen är det än mer angeläget att inrätta ett
mer målinriktat och effektivt investeringsfrämjande arbete i regionen.
Kommunernas näringslivsfunktioner svarar på ett förtjänstfullt sätt upp mot
många av de behov som omvärlden har. Samtidigt saknas i många delar en
proaktiv och sammanhållen strategi på länsnivå för att långsiktigt säkerställa
investeringsklimatet och ytterligare höja marknadens kännedom om möjligheterna till etableringar i regionen.
Länder, regioner och kommuner befinner sig i ständig konkurrens vad gäller
attraktionskraft. Samtidigt bygger attraktionskraften på ett samspel mellan
samtliga aktörer där ingen har formell makt över någon annan. Ju mindre
kännedom etableraren har av ett land och region desto större anledning att
samverka.
Var en nationell eller internationell investering hamnar beror mycket på rationella och påverkbara faktorer som kostnader, affärsfördelar, tillgång på
kompetens etc. Alla dessa faktorer kallas sammantaget för investeringsklimat. Investeringsklimatet är en central faktor för tillväxt, och tillväxten kan
förenklat sägas ske på tre nivåer:
• Nya företag startas.
• Befintliga företag utvecklas.
• Externa etableringar sker.
Projektet Invest in Norrbotten tar sin utgångspunkt i framförallt externa etableringar med inslag av utveckling av befintliga företag.
Begreppet ”Invest in”

Begreppet ”Invest in” är internationellt vedertaget och återfinns på såväl
landsnivå som region- eller stadsnivå. Funktionen syftar på de tjänster och
produkter, i de flesta fall kostnadsfria, som en potentiell etablerare kan förvänta sig att landet, regionen och kommunen tillhandahåller. Alla nivåer
samverkar mellan varandra men hanterar sina ärenden konfidentiellt gentemot etablerare om så krävs. Ett etableringsärende kan genereras via proaktivt säljarbete på samtliga nivåer.
I en region som Norrbotten behövs en regional aktör för att kedjan av aktörer
ska vara komplett. Samtliga funktioner på samtliga nivåer måste vara förberedda på att kunna arbeta i en internationell miljö. Läget i Norrbotten är
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mycket gott för en proaktiv ansats i form av etablerandet av Invest infunktioner både regionalt och lokalt.
Invest in Norrbotten

Projektet Invest in Norrbottens utgångspunkt är att samtliga kommuner har
behov av en regional nivå som stöd och koordinering till sitt eget investeringsfrämjande arbete, men samtidigt utformar kommunerna själv arbetet i sin
respektive kommun. Den regionala nivån har till uppgift att koordinera helheten och samtidigt vara mer stödjande till enskilda mindre kommuner som
inte har egen förmåga att bygga upp en lokal Invest in-funktion. Den regionala nivån genomför inte affärsavslut. Utvecklingsarbetet kommer att ske i
största transparens i ett underifrånperspektiv. Det är vikigt att påpeka att alla
etableringar slutligen sker på en lokal nivå ute i kommunerna.
Invest in Norrbotten ska bland annat ansvara för att:
• Analysera och segmentera regionens potentiella marknader i starkt samarbete med kommunerna.
• Koordinera produktifieringen av Norrbottens resurser och infrastruktur.
• Samordna erbjudanden från kommunerna för nationell samt internationell
marknad.
• Vara ett konkret stöd till de kommuner som saknar egen Invest infunktion.
• Upprätta marknadskommunikation från Norrbotten för nationell samt internationell marknad och genomföra marknadsaktiviteter som underlättar
kommunernas ”lead”-generering, affärsavslut och implementering för nationell samt internationell marknad.
• Koordinera regionens kompetensbehov vad gäller investeringsfrämjande
arbete.
• Tillsammans med kommunerna genomföra marknadsföring gentemot redan etablerade företag på nationell samt internationell marknad.
• Förse affärsmedia med redaktionellt material om regionen och de enskilda kommunerna i länet.
Koppling till andra projekt och insatser

Projektet ingår i den regionala mobiliseringen kring investeringsfrämjande
insatser. Den direkta kopplingen sker gentemot de lokala Invest in-projekten.
Luleå/Piteå samt Överkalix är kommuner planerar fokuserade lokala Invest
in-projekt. Invest in Norrbotten har tydliga kopplingar till det länsgemensamma projektet Attraktiv Region. Projektet har även beröringspunkter med
Länsstyrelsens projekt ”Växa genom mångfald” då ett tolerant samhälle är
en förutsättning för att tillväxt sker och etableringar kan göras.
Organisation och budget

Invest in Norrbotten är tänkt att drivas som projekt inom Norrbottens läns
landsting. Till projektet kopplas en referensgrupp med deltagande kommuners näringslivschefer.
Invest in Norrbotten bygger på en finansiering där medel söks från den regionala strukturfonden. Medfinansiärer till projektet är kommunerna som alla
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betalar ett lika belopp, 50 000 kr per kommun och år. Norrbottens läns landsting svarar för den regionala medfinansieringen om totalt 3 000 000 kr fördelat över 2008-2011. Deltagande kommuner är Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn,
Jokkmokk, Gällivare, Arvidsjaur, Arjeplog, Kalix, Överkalix och Övertorneå. Totala projektkostnaden är beräknad till 9 300 000 kr. Från regionala
strukturfonden söks finansiering med 4 650 000 kr av kostnaderna.
Förväntat resultat av projektet

Projektet ska skapa en koordinerande och stödjande regional nivå byggd på
de enskilda kommunernas behov.
Projektet ska:
• Bidra till minst 200 direkta arbetstillfällen.
• Påtagligt förstärka bilden av ett bra investeringsklimat i Norrbotten.
• Säkerställa att det finns en organisation/verksamhet med mandat och ansvar för den regionala nivån som tar vid då projektet avslutas.

Förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting driver Invest in Norrbotten som projekt och
medfinansierar med totalt 3 000 000 kr under åren 2008-2011. Landstingets projektägarskap och medfinansiering gäller under förutsättning att
Nutek beviljar strukturfondsansökan samt att övriga finansiärer bidrar så
att projektet kan genomföras med förväntat resultat.
2 Medlen anvisas ur landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter för 2008 med
200 000 kr. Medfinansieringen för 2009 med 1 000 000 kr, för 2010 med
1 000 000 kr och för 2011 med 800 000 kr prövas i landstingsplan.

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

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

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

Björn Lundqvist (ns):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

71

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 29 APRIL 2008

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Johnny Åström (ns)
till förmån för yrkande 2.

§ 112

Ägardirektiv till Filmpool Nord AB
Dnr 1006-08

Ärendebeskrivning
Ägarna har arbetat fram förslag till gemensamma ägardirektiv till Filmpool
Nord AB enligt nedan. Ägardirektiven har behandlats vid ägarsamråd den 1
april 2008 där ägarna enades om förslaget.
Ägardirektivet är nu föremål för beslut hos respektive ägare.
Förslag till ägardirektiv för Filmpool Nord AB

För den verksamhet som bedrivs i Filmpool Nord AB (nedan kallat Bolaget),
gäller dessa särskilda ägardirektiv antagna av bolagsstämman § datum.
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner
avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av
gällande bolagsordning och aktiebolagslag. Direktiven gäller i första hand
för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på
längre sikt.
Verksamhetens mål

Bolaget ska utveckla den regionala filmbranschen och filmintresset så att det
blir en viktig näring för hela Norrbottens utveckling.
Bolaget ska genom att medverka till film-, TV- och audiovisuell produktion i
Norrbotten bidra till den regionala utvecklingen då satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.
Bolaget ska verka för att produktionerna kommer hela länet till godo.
Verksamhetens inriktning

Bolaget ska tillhandahålla riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser i
kort-, dokumentär- och långfilm samt gestaltande TV-produktion. Bolaget
ska ge information och bidra med kunskap och kompetens till länets filmarbetare och till de bolag som planerar och genomför produktioner i länet.
Bolaget ska vara länets expertorgan inför beslut om insatser och investeringar i filmproduktion. Beslut om stöd till olika produktioner i länet bör fattas
av bolaget där kompetens och resurser finns samlade.
Bolaget ska i sitt arbete bidra till att bygga upp en infrastruktur kring länets
filmbransch och filmarbetare.
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Bolaget ska utveckla den regionala filmbranschen genom strategiska allianser såväl nationellt som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan
utvecklas med andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka den
kreativa näringen och andra synergier, ex turism- och upplevelsenäringen.
Bolaget ska göra insatser inom distribution, skolbioverksamhet, spridning av
värdefull film samt arbete bland barn och unga. Bolaget ska även verka för
att den regionalt producerade filmen på lämpliga sätt sprids och visas för
länets invånare.
Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya visningsformer.
Bolagets arbete ska bedrivas i linje med de olika regionala utvecklingsstrategierna för Norrbotten, såsom regionala utvecklingsprogrammet och regionala
tillväxtprogrammet.
Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet
Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn
och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade om sin verksamhet. Bolaget ska via halvårsrapporter (per 30 juni och 31 december)
skriftligt till samtliga ägare inkomma med en verksamhetsuppföljning utifrån
gällande ägardirektiv.
I halvårsrapport ska ingå:
• Verksamhetsplan med ekonomiskt helårsplan.
• Uppföljning av verksamhetens mål och inriktning.
Utöver halvårsrapport ska årsredovisning samt protokoll från bolagsstämma
och styrelsesammanträden sändas till ägarna direkt när dessa är fastställda.
Vid behov ska bolaget samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas
som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter
ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna tar respektive ägare
ansvar för att utse en egen kontaktperson hos sig.

Förslag till beslut
Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för Filmpool Nord AB.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

73

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 29 APRIL 2008

§ 113

Yttrande till länsrätten
över överklagat fullmäktigebeslut
Dnr 1621-07

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktiges beslut den 3 april 2008 i ärendet Utveckling av den
palliativa vården samt översyn av vårdplatserna i länet ( § 35/08) har överklagats. Klagandena har yrkat att länsrätten ska upphäva beslutet samt förordna att det överklagade beslutet inte får verkställas i avvaktan på länsrättens avgörande.
Länsrätten har i beslut den 17 april 2008 avslagit yrkandet om förbud mot
verkställighet och förelagt landstinget att svara i målet.
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen är det styrelsen som för landstingets talan i
ärenden där någon begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Klagandena har yrkat att beslutet ska upphävas på grund av att det strider
mot såväl kommunallag som fullmäktiges arbetsordning. Som skäl anges att
det strider mot fullmäktiges arbetsordning att ärendebeskrivning och styrelsens förslag till beslut inte fanns med i de utsända handlingarna, samt att
handlingarna inte fanns tillgängliga under hela sammanträdet vilket inte var
fallet då dessa anlände till fullmäktigesalen först kl 10.20. Klagandena har
även yrkat att fullmäktiges beslut i ordningsfrågan strider mot arbetsordningen.
Landstingsstyrelsen bestrider yrkandena och gör gällande att beslutet inte
kan upphävas med stöd av 10 kap 8 § kommunallagen eftersom beslutet har
tillkommit i laga ordning. Beslutet strider inte mot lag eller annan författning
och kan av den anledningen inte heller upphävas.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen avger yttrande enligt bilaga.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s), Agneta Lipkin (s) och Ingmari Åberg (v):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Jens Sundström (fp), Björn Lundqvist (ns), Johnny Åström (ns), Bo Hultin
(m), Anna-Karin Johansson (m) och Erik Berg (c):
• Beslutsförslaget avslås.
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Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Björn Lundquist (ns), Margareta Henricsson (ns), Johnny Åström (ns),
Bo Hultin (m), Anna-Karin Johansson (m), Erik Berg och Jens Sundström
(fp) till förmån för yrkande 2.
Särskilt yttrande

Birgit Stöckel (kd) instämmer i yrkande 2.
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Bilaga
Delegationsbeslut
1 Fullmakt från ordföranden:
⎯

till Annika Eriksson (mp) att vid Intresseföreningen Norrtågs årsmöte
den 27 mars 2008 föra landstingets talan samt utöva vår rösträtt (dnr
821-08).

⎯

till Johan Sjökvist att vid Almi företagspartner Nord AB:s årsstämma
den 9 april 2008 föra landstingets talan samt utöva vår rösträtt.

2 Fullmakt från landstingsdirektören till Göran Wallo att för landstingets
räkning underteckna betalkortsabonnemang med American Express.
3 Förteckning över delegationsbeslut m m inom det regionala utvecklingsområdet (dnr 12-08)
4 Förteckning över delegationsbeslut m m inom kulturområdet (dnr 17-08)

Övrigt
1 Ägardirektiv och samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Nord
AB (dnr 631-08).
2 Protokoll från Norrlandstingens regionförbund den 20-21 februari 2008
(dnr 782-08)
3 Protokoll från Patientnämnden 20 februari 2008
4 Protokoll från gemensamt sammanträde för Länshandikapprådet och
Länspensionärsrådet
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