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§ 73

Val av protokolljusterare
Ledamoten Kenneth Backgård (NS) utses till att jämte ordföranden justera
protokollet.

§ 74

Slutlig föredragningslista
Föredragningslistan fastställs efter komplettering med följande ärenden:
• Förändring av landstingets ledningsorganisation.
• Yttrande till förvaltningsrätten över överklagat styrelsebeslut.

§ 75

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 76

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 77

Rapporter från styrelseledamöter
• Rapport från Agneta Granström (MP) från möte med direktören för ICT
addressing Societal Challenges, EU-kommissionen den 23 mars 2012.
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§ 78

Information om regionfrågan
Kent Ögren (S) informerade om att Jan-Åke Björklund anlitats för att delta i
möten med länets kommuner inför beslut i respektive kommunfullmäktige om
bildande av regionkommun.

§ 79

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-12

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 80

Revisionsrapport
Tillämpning av offentlighetsprincipen
Dnr 314-12

På uppdrag av revisorerna i Norrbottens läns landsting har PricewaterhouseCoopers granskat om landstingsstyrelsens har en ändamålsenlig tillämpning av offentlighetslagstiftningens regler.
Offentlighetsprincipen avser några grundläggande medborgliga rättigheter och
principer för svensk rättskipning och offentlig förvaltning. Revisorerna har
granskat den del av offentlighetsprincipen som handlar om medborgarnas rätt
till insyn i landstingets handlingar.
Revisorerna anser att landstingsstyrelsen i tillräcklig omfattning har dokumenterade regler och rutinbeskrivningar avseende handlingars offentlighet och
sekretess som kan tillämpas av verksamheterna. De finner det även tillfredsställande att personalen har tillräckliga kunskaper om patientsekretessen.
Enligt revisorernas sammanfattande bedömning är dock tillämpningen av offentlighetsprincipen avseende handlingsoffentligheten inte är ändamålsenlig
till alla delar.
Revisionens bedömning grundar sig främst på följande förhållanden:
• Landstingets manuella diarier som förekommer ute i verksamheterna uppfyller inte alltid de krav på registreringar som bör finnas i ett diarium och
som det landstingsgemensamma IT-baserade diariet Diabas gör. Det behö4
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ver, enligt revisorernas uppfattning, säkerställas ett enhetligt sätt att registrera i dessa manuella diarier så att spårbarheten avseende ärenden är lika
god som i Diabas.
• Revisorernas granskning ger tydliga indikationer på att det förekommer en
underregistrering av in- och utgående handlingar, främst avseende e-post,
till stor del beroende på brister i personalens kunskaper om tillvägagångssättet för registrering. Detta gäller inte den personal som löpande arbetar
med registrering av handlingar.
• Rutinen att fullmakter ska finnas för frånvarande personal så att post kan
öppnas och registreras av annan personal, trots att adressaten inte är på
plats, behöver förankras bättre i verksamheterna.
• Det stickprov revisorerna har låtit genomföra avseende möjligheten att få
ut offentliga handlingar visar i vissa fall på brister när det gäller svarstider
men framförallt är det inte godtagbart att i flera fall erhölls inget svar alls
från berörd handläggare.

Förslag till beslut
Revisionsrapporten läggs till handlingarna med följande kommentar:
Landstingsstyrelsen anser att offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i ett
demokratiskt samhälle. Det innebär att landstingets verksamhet, så långt som
patientsekretessen tillåter, ska vara transparant och ske under så öppna former möjligt. En viktig del av offentlighetsprincipen är att begäran av utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt.
Diarieföring är ett sätt att registrera inkommande, utgående och upprättade
handlingar. Varje medarbetare, som tar emot eller upprättar en handling, ansvarar själva för att avgöra om handlingen ska diarieföras. Detta gäller även
e-post. Det är dock långt ifrån all e-post som behöver diarieföras. Om man är
osäker kan man alltid rådfråga någon av huvudregistratorerna.
Landstingsstyrelsen tar till sig revisorernas bedömning om att gällande regelverk och offentlighetsprincipen behöver förankras bättre i landstingets organisation.
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att:
• Skapa en landstingsgemensam mall för landstingets manuellt förda diarier
som motsvarar kraven på vad ett diarium ska innehålla.
• Sprida information om gällande bestämmelser och rutiner rörande offentlighetsprincipen till de anställda. I uppdraget ingår att särskilt informera
om vad som ska diarieföras. Att förfrågningar om utlämnande av handlingar ska ske skyndsamt. Om handlingarna inte lämnas ut ska alltid en besvärshänvisning lämnas.
• Skapa en e-post portal där alla regler, rutiner, hantering och diarieföring
av e-posten finns samlade.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 81

Revisionsrapport
Landstingets folkhälsoarbete
Dnr 315-12

Ärendebeskrivning
Den sammanfattande bedömningen av granskningen av landstingets folkhälsoarbete är att den i allt väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt men
att den interna kontrollen kan utvecklas ytterligare. Revisorerna anser att följande områden bör beaktas av landstingsstyrelsen i det fortsatta folkhälsoarbetet:
• Flertalet av landstingets mål och delmål ska enligt direktiv nås i samverkan och samordning med externa aktörer. Granskningen visar på ett
behov av mer lokalt utformade överenskommelser med respektive kommun
via i första hand de lokala folkhälsoråden där roller och ansvar tydliggörs
ytterligare.
• Landstingsstyrelsen bör verka för att den folkhälsopolitiska strategin utvärderas så snart som möjligt i enlighet med fastslagna direktiv. Samverkansformerna mellan berörda aktörer bör vara en central del i en kommande utvärdering. Landstinget bör även verka för att en utvärdering sker
av projektet Strategiskt folkhälsoarbete i Norrbotten.
• Landstingsstyrelsen bör följa upp i vilken utsträckning primärvårdens
medverkan i folkhälsoråd förändrats.

Förslag till beslut
Revisionsrapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Landstingets utgångspunkt är att arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och
sjukvård. Detta innebär att systematiskt inarbeta och använda hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande kunskap och metoder i hela vårdkedjan.
Ledningssystemet för folkhälsa, som innefattar samtliga divisioner och stabsenheter inkluderande öppenvård och slutenvård, har som uppgift att prioritera,
följa upp och utvärdera insatser av viktiga folkhälsofrågor som landstinget
ska beakta vid sina möten med patienter och anhöriga.
Trots positiv bedömning ser styrelsen att det fortfarande finns utvecklingspotential när det gäller att utveckla hälso- och sjukvården mot en ökad hälsoorientering. Detta underlättas genom de nya riktlinjerna för sjukdomsförebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvården när det gäller tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Bildandet av folkhälsocentrum är en del i att
stödja detta arbete.
Landstinget ska också samverka med andra aktörer för en hållbar hälsoutveckling i befolkningen. Att ha en bra hälsa och en god livskvalitet är beroende av individerna själva men också av samhällets välfärdssystem och stöd.
6
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Detta gör att landstinget har att samverka med en rad andra aktörer inom
olika samhällssektorer eller organisationer. Landstinget har under de senaste
åren utvecklat samarbetsformer inom en rad olika områden som påverkar
norrbottningarnas hälsa. Kommunerna är här en central samarbetspart. Viktig
bas för det samarbetet är Norrbottens folkhälsopolitiska strategi, som antagits
genom fullmäktigebeslut både i landstinget och samtliga länets kommuner.
Landstingets representanter i Norrbottens folkhälsopolitiska råd ska verka för
att utvärdering av den folkhälsopolitiska strategin och projektet ”Strategiskt
folkhälsoarbete i Norrbotten” görs så snart som möjligt.
Landstinget har valt att vara representerade inom det lokala folkhälsoarbetet
inom kommunerna med representanter från primärvården och folktandvården. För att säkerställa primärvårdens framtida representation i folkhälsoråden finns idag villkor om leverantörernas medverkan i lokalt folkhälsoarbete i beställningsunderlaget och kommer därmed att följas upp.
När det gäller möjligheter till lokalt utformade överenskommelser inom folkhälsa pågår utredning om möjligheter till sådana, som ett medel för att ytterligare stärka samarbetet med kommunerna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 82

Revisionsrapport Kris- och
katastrofberedskap
Dnr 511-12

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av landstingets revisorer granskat landstingets kris- och
katastrofberedskap. Den övergripande revisionsfrågan för granskningen har
varit om landstingets kris- och katastrofberedskap bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
PwC har funnit att landstinget har lagt mycket kraft på att strukturera och
tydliggöra organisation och rutiner för landstingets kris- och katastrofberedskap. PwC bedömer att landstingets kris- och katastrofberedskap i allt väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån granskningens kontrollmål.
Planer, riktlinjer och rutiner samt arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ger
en god grund för kris- och katastrofberedskapen. I samband med granskningen har bl a konstaterats att:
• Landstinget har en ändamålsenlig organisation för kris- och katastrofberedskap som motsvarar lagens krav.
• Ansvarsförhållanden är i stort tydliga och dokumenterade på alla nivåer.
• Det genomförs tillräckliga risk- och sårbarhetsanalyser och övningar.
7
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Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Landstingsstyrelsen delar Komrevs/revisorernas uppfattning att landstingets
kris- och katastrofberedskap bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
Landstingets kris- och katastrofplan med bilagor ses över regelbundet i samråd med bl a platschefer på länets sjukhus. Landstinget har ett gott samarbete
med andra myndigheter för planering och övning, t ex med länsstyrelsen och
andra myndigheter och kommuner. Landstinget deltar även i nationella nätverk för krisberedskap med bla Socialstyrelsen, SKL (Sveriges kommuner
och landsting) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Inom landstinget är ett beredskapsråd inrättat. Beredskapsrådet bemannas av
säkerhetschef och säkerhetssamordnare från regional nivå samt platschefer
från lokal nivå. I rådet planeras bl a hur landstingets kris- och katastrofberedskap kan utvecklas och för att diskutera och hantera beredskapsrelaterade
frågor.
Inom följande områden har förbättringsmöjligheter identifierats:
• Ansvarsfördelning mellan regional och lokal nivå.
• Samverkan med kommuner och polis vad avser övningsverksamhet och
ledning på skadeplats.
• Katastrofmedicinsk utbildning, bl a krisstöd och särskild sjukvårdsledning.
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att:
• Genomföra översyn av regionalt och lokalt planverk avseende ansvarsfördelning, samverkan och krisstöd.
• Utarbeta landstingsgemensamma riktlinjer för den katastrofmedicinska
utbildningen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 83

Revisionsrapport
Årsredovisning 2011
Dnr 691-12

Ärendebeskrivning
PwC Kommunal sektor har på uppdrag av landstingets revisorer granskat
landstingets årsredovisning för 2011. Granskningens uppdrag har varit att
bedöma om landstingets årsredovisning 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
8
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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.
• Såväl det redovisade som justerade resultatet för år 2011 är negativt, två
av fullmäktiges finansiella mål uppnås inte och divisionerna redovisar ett
sammantaget underskott på 242 mkr. Divisionerna har inte heller uppnått
2011 års spardirektiv. Av beslutade 90 mkr har sparåtgärder motsvarande
43 mkr genomförts under året. Revisorerna bedömer att landstingets ekonomiska situation och utveckling är svag. En samlad bild över hur landstingsstyrelsen bedömer om man uppnår en god ekonomisk hushållning för
2011 saknas.
• Att det är synnerligen viktigt att den ekonomiska styrningen stärks ytterligare. Detta för att landstinget framgent ska lyckas uppnå en ekonomi i balans.
• Även om landstingets årsredovisning följer lagar, rekommendationer och
god sed, finns områden som kan förbättras. Revisorerna menar att landstingsstyrelsen, som ett led i att utveckla den ekonomiska styrningen, till
kommande år bör komplettera årsredovisningen med:
- En samlad bild över om landstingsstyrelsen bedömer att landstinget
uppnår en god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga och i det
finansiella perspektivet.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Vi kan konstatera att landstinget under 2011 inte har nått två av de tre finansiella målen för god ekonomisk hushållning som fullmäktige fastställt, dvs
målen ”Resultat före finansiella poster” respektive ”Nettokostnadsandel av
skatt och statsbidrag”.
Landstinget redovisar för 2011 ett negativt resultat med 140 mkr. I resultatet
ingår en finansiell kostnad på 170 mkr avseende ändrad diskonteringsränta på
pensionsskulden. Diskonteringsräntan har varit oförändrad sedan år 2007 men
under 2011 fattades beslut om att denna skulle sänkas. Eftersom utbetalningar
sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad
skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Om denna post exkluderas
är landstingets resultat positivt med 30 mkr, vilket är 27 mkr sämre än budget.
Landstingets divisioner redovisar ett underskott mot budget på 242 mkr, vilket är en försämring med 148 mkr sedan 2010. Verksamheterna hade under
2011 sparkrav på 90 mkr, varav 43 mkr har genomförts.
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En grundläggande förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnad framöver inte ökar mer än tillväxten i skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Prognosen för kommande år visar på en utvecklingstakt där
intäkterna ökar mindre än kostnaderna. Detta kräver fortsatt anpassning av
verksamheten för att nå en ekonomi i balans.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 84

Samverkan mot våld
Genomförandeplan för fortsatt
utveckling 2012-2013
Dnr 802-11

Ärendebeskrivning
Samverkan mot våld startade i februari 2011 som ett ettårigt projekt mellan
landstinget, länets kommuner, polisen och åklagarmyndigheten. Projektet riktar sig till:
• Kvinnor över 18 år som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt
våld.
• Minderåriga barn och ungdomar som utsatts för psykiskt, fysiskt eller
sexuellt våld eller som varit vittne till våld.
• Män som på eget initiativ söker stöd för ett aggressivt beteende och/eller
anmälts för våldsbrott.
Den politiska styrgruppen för Samverkan mot våld och Länsstyrgruppen har
konstaterat ett behov av en långsiktig strategi och struktur för samverkan mot
våld i länet och beslutade att förlänga projektet till 2013. Projektet utgår från
den ursprungliga projektplanen med samma målsättning, målgrupp, och syfte.
I projektets andra fas kommer fyra fokusområden att prioriteras samt att två
specialistgrupper kopplas till utvecklingsarbetet. En grupp bestående av personal från länet som i sitt uppdrag har att samordna myndigheter vid våld i
nära relation ska bland annat arbeta med att utveckla gemensamma riktlinjer
för samverkan mellan myndigheter, verka för samverkan mellan kommunerna
samt analysera behov av kompetensutveckling.
Den andra gruppen, som bidragit med sin kunskap och erfarenhet från projektets början, består av frivilligorganisationerna Brottsofferjouren, kvinnojouren, Rädda barnen och Handikappförbundet. RFSL är inbjudna att delta.
Gruppen är särskilt viktig för att lyfta fram brukarens perspektiv och samverkan mellan frivilligorganisationer och myndigheter. Båda grupperna ska delta
vid utvecklingen av en webbportal om våld i nära relation som riktas till

10

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 3 MAJ 2012

våldsutsatta, våldsutövare och anhöriga samt till yrkesverksamma i form av
ett kompetenscentrum.
En genomförandeplan för 2012-2013 har utarbetats.

Yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen är angelägen om att det pågående utvecklingsarbetet för
att minska mäns våld mot kvinnor och barn i nära relation fortsätter i samverkan med länets kommuner, polisen och åklagarmyndigheten.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen besluta:
• Genomförandeplanen godkänns.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 85

Finansiering av platser för
tandläkarnas
specialiseringstjänstgöring år 2012
Dnr 996-12

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 2012 är
Norrbottens läns landstings andel 136 tkr. Bilaga 1
De övriga ST-platserna i respektive region finansieras solidariskt av regionens
huvudmän i förhållande till huvudmannen andel av befolkningen i regionen. I
norra regionen finns 5 ST-platser i Umeå. För år 2012 är Norrbottens läns
landstings andel 910 tkr. Bilaga 2
Totala kostnaden för Norrbottens läns landsting blir således 1 046 tkr. Pengarna utbetalas till Västerbottens läns landsting och kostnaden belastar division
Folktandvård.

Förslag till beslut
Rekommendationen antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
11
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§ 86

Investeringar 2012
Dnr 16-12

Ärendebeskrivning
I Landstingsplan 2012 har fullmäktige angett den totala nivån för investeringar i inventarier och fastigheter, inklusive investeringar för externa hyresgäster,
till 355 000 tkr samt bemyndigat landstingsstyrelsen att besluta om investeringar upp till denna nivå.
Styrelsen har tidigare beslutat och fördelat investeringar för 191 950 tkr för
år 2012. Vid beslut om nedanstående förslag har styrelsen beslutat om investeringar för 203 700 tkr.
Följande fastighetsinvesteringar föreslås:
Energieffektiviseringar i länet

Lanstingsstyrelsen beslutade, 29 september 2011, att anta en strategi för
energieffektiviseringar i Norrbottens Läns Landsting.
För att bidra till att minska landstingets energianvändning föreslås att installation av tidsstyrning på 620 motorvärmaruttag i länet utförs. När denna åtgärd har utförs är samtliga motorvärmaruttag i länet försedda med tidsstyrning.
Energibesparingen beräknas uppgå till 700 MWh.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 1 900 tkr.
Belysning sessionssalen, Landstingshuset

Befintlig belysning i Sessionssalen ersätts med ny energieffektiv belysning för
att förbättra ljusmiljön samt åtgärda dagens arbetsmiljörisker i samband med
drift och underhåll. Den nya belysningen utformas med modern LED-teknik,
lång livslängd och ny styrning.
Investeringen beräknas uppgå till 1 550 tkr.
Installation av fjärrvärme vid Grans naturbruksskola

Befintlig fjärrvärmeanläggning på Grans har passerat sin tekniska livslängd
och förser inte alla byggnader med fjärrvärme. Installation av ny fjärrvärmeanläggning och av ett nytt styr- och övervakningssytem kommer att göra att
varje byggnad kan styras individuellt och på ett energieffektivare sätt. El till
varmvattenproduktion kan stängas av. Del av projektet utförs som planerat
underhåll.
Investeringen beräknas uppgå till 2 300 tkr.
Ombyggnad för äldreboende i Gällivare sjukhus

Gällivare kommun önskar bygga om befintligt sjukhem i Gällivare sjukhus till
äldreboende med normal lägenhetsstandard anpassat till dagens krav och behov. Ombyggnationen omfattar ca 5 000 m² lokaler i sjukhuset samt ca 1 500
m² utvändigt mark för äldreboendets utomhusaktiviteter. Gällivare kommun
12
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tecknar ett nytt hyresavtal där landstinget finansierar ombyggnationen och
ombyggnadskostnaden läggs på hyran.
Förslaget till beslut innefattar inriktning att genomföra ombyggnationen för
äldreboendet med tillhörande projektering för en generalentreprenad och anbudsinfordran.
Genomförandebeslut av byggnationen med fastställt investeringsbelopp fattas
vid årsskiftet 2012/2013 efter det att anbud för entreprenaden inkommit.
Bedömd kostnad för projektering är 6 000 tkr.
Investeringen genomförs under förutsättning att Gällivare kommun beslutar
om att teckna hyresavtal enligt ärendebeskrivningen.
Objekt
Energieffektiviseringar i Länet
Belysning Sessionssalen, Lanstingshuset
Installation av fjärrvärme vid Grans
naturbruksskola i Piteå
Ombyggnad för äldreboende i Gällivare sjukhus
Summa

Fastighetsinvesteringar
1 900

Totalt

1 550

1 550

2 300

2 300

6 000

6 000

11 750

11 750

1 900

Förslag till beslut
Angivna objekt får igångsättas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 87

Yttrande över Förslag avseende
landsting, regioners och kommuners
samarbete inom eHälsoområdet
Dnr 660-12

Ärendebeskrivning
Det nationella samarbetet inom eHälsoområdet inom ramen för CeHis (Center
för eHälsa i samverkan) startade år 2007. Den nu aktuella handlingsplanen
gäller för perioden 2010-2012. Inför fortsatt gemensamt arbete mellan landsting, regioner och kommuner har ett underlag till handlingsplan för perioden
2013-2018 utarbetats.
Norrbottens läns landsting har getts tillfälle att lämna synpunkter på dokumentet CeHis verksamhetsplan 2013-18.
13
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Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Inledning

Landstinget genomgår ett paradigmskifte, då administrationen inom vård och
omsorg effektiviseras med stöd av modern teknik. CeHis verksamhetsplan
visar på en hög ambition, där nya och efterfrågade invånartjänster prioriteras,
vilket är helt i linje med utvecklingen i omvärlden. Den demografiska utvecklingen och ökningen av vällevnadssjukdomar kommer att innebära en ökad
efterfrågan på vård- och omsorgsinsatser och därmed risk för ökade kostnader. Det är därför viktigt att öka varje individs möjlighet att delta mer och ta
ett större ansvar i sin egen vård.
I dag går större del av landstingens medel, ca 85 %, till förvaltning av redan
införd teknik. Ska landstingen hålla detta höga utvecklingstempo så måste
också insatsen öka, alternativt att utvecklingstakten minskar kraftigt. Enligt
landstingets mening är detta en avgörande fråga som måste bedömas i förhållande till landstingens och regionernas förmåga och vilja att prioritera ytterligare resurser till gemensam eHälsa-utveckling.
Parallellt med de nationella satsningarna pågår ett ständigt utvecklingsarbete
inom eHälsaområdet i landstinget, vilket baseras på landstingets och verksamheternas interna prioriteringar och behov. En hög ambition nationellt
måste avvägas i förhållande till det pågående interna utvecklingsarbetet. Den
sammanlagda IT-leveransen till verksamheterna har sin begränsning, då det
krävs resurser för information, utbildning och förankring av nya arbetssätt
och rutiner i vården.
Av effektivitetsskäl är det angeläget att utvecklingen av nya tjänster sker gemensamt på nationell nivå men de huvudmän som vill gå före i utveckling och
införande av nya tjänster bör uppmuntras. På detta sätt kan fler vara med och
dela på kostnaderna för utveckling, införande samt drift och förvaltning.
CeHis verksamhetsplan 2013-18

Landstinget framhåller vikten av att stabilisera och prioritera redan införd
infrastruktur, förfina teknik och tjänster runt denna, samt i större utsträckning
stödja huvudmännen i deras införande.
Med tanke på det stora samlade utvecklingsbehovet, och nödvändigheten att
prioritera bland önskemålen, så förordar landstinget en balans mellan satsningarna på invånartjänster och vårdeffektiviserande IT-stöd med tydlig och
snabb värdehemtagning i vårdverksamheterna.
Årsvisa mål

De i planen angivna målen vad gäller invånarnas användande av eHälsotjänster, är fullt realistiska i de fall tjänsterna redan finns på plats. I
dessa fall handlar det om att göra informationsinsatser mot medborgarna.
Däremot kräver ett antal av de nya invånartjänster som beskrivs juridiska utredningar, genomlysning av regelverk och lokala vårdrutiner, samt utveckling
och integrationer i landstingens lokala system. I dessa fall bedöms tidplanerna
för snäva.

14

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 3 MAJ 2012

Enligt landstingets mening bör de prioriterade målen avse att realisera tjänsterna journalåtkomst, remisshantering, resultat från provtagningar och undersökningar. Utvecklingen av dessa tjänster måste därefter följas av att stimulera användningen av tjänsterna bland medborgarna.
I planen finns också en hög ambition vad gäller drifttillgänglighet. Man bör
diskutera om 100 procent tillgång för användarna är en rimlig ambitionsnivå
eftersom en sådan ambition är mycket kostnadsdrivande att förvalta. Olika
tjänster kräver olika tillgänglighet, och därför bör denna fråga genomlysas i
sina delar och beroende på tjänst så bör rätt tillgänglighet i relation till kostnad redovisas. Först därefter kan beslut om krav på drifttillgänglighet fattas.
Organisation och styrning

Landstinget ställer sig bakom förslaget avseende styrning och ledning av CeHis och Inera, och hänvisar till tidigare lämnat remissvar.
Roll och uppdrag för Center för eHälsa

I planen står att huvudmännen gemensamt ska kunna ta ansvar för olika delar
av eHälsotjänsterna, eller att en huvudman kan få uppdraget att svara för
vissa invånartjänster åt samtliga huvudmän. Här krävs ett klargörande hur
den ekonomiska modellen för detta ska se ut, och vem som ansvarar för samordning och administration. Vilken blir CeHis/Ineras roll och uppdrag om de
enskilda landstingen tar ett större ansvar för förvaltning av infrastruktur och
tjänster i framtiden?
Finansiering och ekonomimodell

Ett klarläggande bör göras vad gäller landstingens fortsatta insats till CeHis. I
planen står att införande, drift och förvaltning inte kommer att ingå den årliga
summan som huvudmännen betalar via CeHis. Detta är en avgörande skillnad
från tidigare och kräver ett tydliggörande av ekonomimodellen, där samtliga
kostnader måste finnas med.
Det är också viktigt att säkerställa en effektiv förvaltningsorganisation, eftersom förvaltningskostnaderna ökar med införandena och därför blir långsiktigt kostnadsdrivande.
Landstinget kan för närvarande inte ställa sig bakom förslaget att landstingen
genom sina IT-organisationer genom samverkan ska kunna minska kostnader
redan från år 2013. Även om IT-samverkan över landstingsgränserna ska och
måste stimuleras, så är inte tidplan och uppskattad besparing realistisk, i relation till komplexiteten när det gäller de organisatoriska, avtalsmässiga och
verksamhetsmässiga utmaningar detta innebär.
Det är dock rimligt att landstingens insatser inom detta område ökar, då tekniken ger möjlighet till ökad tillgänglighet för medborgare, effektivare administration och högre kvalitet på information i landstingen.
Om resurser ska kunna frigöras för gemensamma satsningar är det landstingets mening att detta förutsätter en kraftfull ledning och samordning på nationell nivå liksom en lika kraftfull ledning i respektive landsting/region. Med
hänsyn till frågans komplexitet bedömer landstinget att det först från år 2014
är realistiskt att sätta ett ekonomiskt mål för denna samordning.

15

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 3 MAJ 2012

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 88

Yttrande över förslag till
Europaparlamentets och rådets
direktiv om insyn i de åtgärder som
reglerar prissättning på
humanläkemedel och inordnande i
sjukförsäkringssystem
Dnr 759-12

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting har getts möjlighet att yttra sig över förslag till
Europarlamentets och rådets direktiv. Förslaget handlar om att förbättra insynen i de europeiska medlemsstaternas åtgärder för prissättning och förmånsersättning för läkemedel, förtydliga medlemsstaternas skyldigheter och säkerställa att de har effektiva processer så att patienterna tillräckligt snabbt får
tillfång till nya behandlingar.
Förslaget ställer högre krav på medlemsstaternas beslutsprocesser för att
snabba upp prissättningen av nya läkemedel och deras införlivande i förmånssystemen.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Landstinget anser att det är viktigt att patienterna tillräckligt snabbt får tillgång till nödvändiga läkemedel. Kraven på snabbhet i processen för beslut om
läkemedelsförmån får dock inte åsidosätta möjligheten för Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket (TLV) att delge väl underbyggda beslut.
Tidsfristen från inlämnande av ansökan om läkemedelsförmån till Tandvårdsoch Läkemedelsförmånsverket TLV, till dess att myndigheten ska delge sitt
pris- och förmånsbeslut, är idag 90/180 dagar för ett originalläkemedel samt
30/60 dagar för generiska läkemedel. Enligt förslaget ska tidsfristen halveras.
Landstinget anser att handläggningstiderna är tillräckligt korta och kan kvarstå som idag. Om det bedöms nödvändigt kan landstinget ta ett nytt läkemedel
i bruk innan TLV delgett förmånsbeslut.
I övrigt stödjer landstinget förslaget.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 89

Redovisning av stimulansmedel
för en bättre vård och omsorg om äldre
Dnr 1813-11

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting har för 2011 erhållit stimulansmedel för en bättre
vård och omsorg om äldre. Användningen av medlen har redovisats till Socialstyrelsen under mars 2012. Socialstyrelsen begär att redovisningen ska
kompletteras med ett protokoll som visar på att ansvarig nämnd har informerats om redovisningen.
De förbättringsarbeten som bedrivs inom NLL med stöd av stimulansbidraget
har organiserats under rubriken ”Vital i Norr - God hälsa, god vård, gott åldrande”. Övergripande syfte är att:
• Förebygga skador och ohälsa
• Säkra vårdens övergångsställen
• Stödja värdeskapande vårdkontakter
Under åren 2006-2011 har NLL beviljats 48 366 000 kr i stimulansmedel för
en bättre vård och omsorg om äldre personer. Under 2011 har 5 191 000 kr
använts till följande områden; rehabilitering, kost/nutrition, demensvård och
förebyggande hembesök.
Följande länsövergripande projekt har bedrivits via Vital i Norr under 2011:
• Stroke - implementering av vårdprogram
• Vårdprevention – Senior alert - att förebygga fall trycksår och undernäring
• Palliativ vård
• Bättre omhändertagande av personer med demenssjukdom i Norrbotten
• Förebyggande hembesök
• Samordnad individuell plan
• Geriatriskt kompetensbevis
• Dietistens roll i nutritionsbehandlingen
• Ett flertal lokala projekt har också bedrivits via Vital i Norr under 2011:
• Akutgeriatrik (Gällivare, Kalix och Kiruna)
• Bättre flyt på operation (Piteå)
• Äldre på akuten (Piteå)

17

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 3 MAJ 2012

• Specialist i fronten (Sunderbyn)

Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 90

Delegationsordning för
landstingets gymnasieskolor
Dnr 400-12

Ärendebeskrivning
Under 2010 beslutade riksdagen om införandet av en ny skollag (2010:800)
Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning och
annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. Regeringen har även beslutat
om en ny gymnasieförordning (2010:2039). Även denna förordning ska tilllämpas efter den 1 juli 2011.
I lagen regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare samt de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Bestämmelserna gäller för elever som påbörjat sin gymnasieutbildning efter den
1 juli 2011.
Med anledning av den nya skollagen och den nya gymnasieförordningen har
förslag till delegationsordning utarbetats.

Förslag till beslut
1 Delegationsordning för landstingets gymnasieskolor fastställs.
2 Åt landstingsdirektören, med rätt att delegera vidare till annan anställd i
landstinget, uppdras att på styrelsens vägnar besluta i ärenden enligt delegationsordningen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 91

Etablering av verksamhet för Kultur
och Näringsliv i Norrbotten
Dnr 775-12

Ärendebeskrivning
Kultur och Näringsliv är branschorganisationen för kreativa och affärsmässiga samarbeten mellan näringsliv, konst och kultur.
Kultur och Näringsliv betraktas som Sveriges främsta brobyggare mellan kulturliv, näringsliv och samhälle. Verksamheten har idag kontor i Stockholm
och Göteborg samt är på väg att etablera sig i Malmö. Kultur och näringsliv
arbetar för att stärka kulturens position och konkurrenskraft i näringslivet och
samhället genom att sprida opinion, kunskap och skapa kontakter samt medverkar till att stärka utvecklingen inom områdena
• Kultur och Näring: Sponsring och andra kreativa samarbeten mellan
konst, kultur och näringsliv
• Kultur som näring: Kulturentreprenörskap där konst och kultur är leverantör av varor och tjänster
• Kultur i Näring: Kultur som kreativ motor och konkurrensfördel i företagets marknadsarbete
Kultur och Näringsliv bidrar genom sina uppdrag till att skapa förutsättningar
för tillväxt, dialog och samarbete mellan flera olika parter och sektorer i samhället samt att driva och bidra till kompetensutveckling och tillväxt inom kultur och näringsliv. Med utgångspunkt i ledorden: Förmedla – Utveckla – Påverka erbjuds nätverk, seminarier och workshops till kulturlivet, näringslivet
och offentlig sektor.
Kultur och Näringsliv ska genom verksamheten i Norrbotten under 3 år bygga
upp grunderna för en långsiktigt uthållig verksamhet som ska stimulera till
ökade icke offentliga medel för ett bredare kulturliv i Norrbotten. Grundpelarna för Kultur och Näringslivs verksamhet ska vara en lokal förening där
medlemmarna erbjuds
• Nätverk
• Kunskap
• Konsulttjänster
Detta ska leda till en ökad tillväxt för både näringslivet och kulturen samt ett
bredare utbud i regionen för samhällets bästa.
Luleå Kommun och Norrbottens läns landsting föreslås stödja etableringen
via ett minskande bidrag under de kommande tre åren (räknade från 1.7
2012). År fyra och framåt bidrar parterna med c:a 30 % av intäkterna till föreningen
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Verksamheten ska vara förlagd till Luleå men via regelbundna seminarier,
workshops och erbjudanden av konsulttjänster verka för att hela länet kan
vara del av arbetet.
Första året ska särskilda utbildningsinsatser göras för offentlig verksamhet
med 7 workshops, varav fyra utan kostnad. Målet är att 50 nya medlemmar
rekryteras och 7 seminarier genomförs. Målet är också att minst ett långsiktigt uppdrag från kulturen erhålls som ska leda till utveckling av marknadsplattform och ökade intäkter.
En styrgrupp kommer att bildas. I Kultur och Näringslivs centrala styrelse
ingår idag kommunalrådet Karl Petersen, Luleå. För Kultur och näringsliv
Norrbotten kommer Luleå kommun att tillskjuta medel i samma omfattning
och med samma tidsram som landstingsstyrelsen föreslås göra.
Förväntade resultat av projektet

Projektet kommer under och genom sitt genomförande att på ett påtagligt vis
stärka infrastrukturen för kulturella och kreativa näringar. Det kommer att
kunna öka kunskapen om relationen och möjligheterna gällande offentlig, kulturell verksamhet kontra näringslivssatsningar. Projektet kommer att stärka
nätverken mellan kulturområdet och näringslivet och flera uppdrag som i förlängningen innebär tillväxt och utveckling, inte minst för kulturturismen i
Norrbotten kommer att genomföras.

Yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen stödjer inrättandet av verksamhet för Kultur och Näringsliv i Norrbotten. För det ändamålet anslår Landstingsstyrelsen 950 tkr under
en treårsperiod fördelat med 200 tkr för 2012, 300 tkr för 2013, 250 tkr för
2014 samt 200 tkr för 2015.
Medlen tas ur division Kultur och utbildnings ordinarie medel för projekt.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 92

Bidrag till Singing people together
Dnr 764-12

Ärendebeskrivning
Initiativtagaren och konstnärliga ledaren för projektet Monica Åslund, musiklärare, körledare och kompositör, ansöker om 300 000 kr för att genomföra
en internationell körfestival i oktober 2012. Samarbetspartner i projektet är
dokumentärfilmaren Ulf Boström, Sensus studieförbund och biträdande
konstnärlige ledaren musikern Sten Källman, Göteborgs universitet. Administrativt ansvarig är Tomas Lind, Arra AB. Övriga medfinansiärer väntas bli
Luleå kommun (350 000 kr), Arvidsjaurs kommun (10 000 kr), Jokkmokks
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kommun (10 000 kr), Övertorneå kommun (10 000 kr), Haparanda kommun
(10 000 kr), Svenska kyrkan i Luleå stift (50 000 kr), Arbetsstugorna
(50 000 kr,) Lunds missionssällskap (30 000 kr).
En förstudie har genomförts då man besökt skolor i Sydafrika och Haiti, med
tanke på att inbjuda körer till Luleås internationella körfestival. Huvudsyftet
med förstudien var att bygga upp ett fungerande kontaktnät i respektive land,
samla in sånger för workshops med Norrbottniska körer inför festivalen samt
dokumentera dessa första möten med körerna.
Förstudiens slutsats är att det med det kontaktnät som skapats genom resorna
till Sydafrika respektive Haiti är fullt möjligt att genomföra en internationell
körfestival i Luleå. Under förstudien har också tagits kontakt med skolor, församlingar och körer i Norrbotten som visat stort intresse och entusiasm för
projektet.
Frrån Sydafrika kommer tre skolor att utse fem elever var till en gemensam
kör som kommer till Luleå. De tre skolorna är Joe Slovo Secondary School,
Injongo Primary School samt Cedar Secondary School, samtliga belägna i
Cape Towns stadsdel Khayelitsha. Alla tre skolarna har sedan tidigare ett
etablerat samarbete med Luleå gymnasieskola Kulturgymnasiet
Från Haiti inbjuds en kör bestående av elever från Baziloskolan i utkanten av
huvudstaden Port au Prince samt delar av sång och trumgruppen Djakarta,
den grupp som bildar stommen i den besökande Haitidelegationen.
Ett gediget program har tagits fram för festivalveckan där de olika körerna
kommer att turnera runt i Norrbotten och hålla workshops, seminarier och
konserter med skolor och körer i Luleå, Jokkmokk, Arvidsjaur, Haparanda
och Övertorneå.
Hela arbetet med festivalen från de första besöken och övningarna i Sydafrika
och Haiti, arbetet i skolor och med körer i Norrbotten till den slutliga gemensamma körkonserten kommer att dokumenteras för att utmynna i en halvtimmes dolumentärfilm.
Projektets totala kostnad uppgår till 845 000 kr
Förväntat resultat av projektet

Att bygga broar mellan kulturer, att utmana sina egna föreställningar och
upptäcka både likheter och skillnader mellan sig själv och andra är ett viktigt
syfte för festivalen, där målgruppen utgörs av norrbottniska skolungdomar,
det regionala körlivet och allmänheten.
Av särskild betydelse har festivalens samarbete med skolor i länet där de inbjudna körerna från Sydafrika och Haiti kommer att delta i skolornas verksamhet och dessutom bo hos norrbottniska värdfamiljer.
Genom körsång ges möjlighet att tillsammans med andra känna att man är en
del av något större. Genom festivalen kommer norrbottniska ungdomar på
många orter i länet med körsången som gemensamt språk få samarbeta med
ungdomar från kulturer som avsevärt skiljer sig från vår. Erfarenhet och kontakter som kommer att ge alla inblandade erfarenheter att bära med sig resten
av livet. Inom ramen för festivalen erbjuds också länets körer kvalificerade
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workshops och både körer och allmänhet är välkomna till festivalens avslutande körstafett.

Yttrande och förslag till beslut
Mot ovanstående bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Medel anvisas ur division Kultur och utbildnings anslag för kulturbidrag
med 300 000 kr under förutsättning att Luleå kommun tillsammans med
övriga kommuner bidrar med minst samma summa. Erhållna bidrag ska
redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
2 Den del av projektet, som bidraget avser, utvärderas separat efter projektets slutförande.
3 Eventuella förändringar i den del av projektet, som bidraget avser, ska ske
i samråd med division Kultur och utbildning.
4 Projektets syfte ska bibehållas.
5 Vid all annonsering och annan marknadsföring ska anges att projektet erhållit stöd från Norrbottens läns landsting. Landstingets logotype ska användas. Logotyp hittas på www.nll.se/kultur
6 Slutrapport med ekonomisk redovisning ska lämnas senast en månad från
projekttidens utgång. Om inte slutrapport inkommer eller det vid uppföljning mot lämnad rapport visar sig att projektet inte följt angiven beskrivning kan återbetalning av stödet eller del därav bli aktuell.
7 Om projektet inte är avslutat inom tre månader från angiven sluttid eller
påbörjat inom tre månader från angiven starttid, måste beslutet om bidrag
omprövas
8 Projektet ska genomföras enligt de eventuella villkor som är förenade med
beslutet
9

Bidrag som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade
före den 31 maj nästkommande år betalas ej ut.

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

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S) och Britt Westerlund (S):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
--------------------------------------------------22
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS) och Johnny Åström (NS)
till förmån för yrkande 2.

§ 93

Bidrag till J P Nyströms 35-årsjubileum
Dnr 430-12

Ärendebeskrivning
I oktober 2012 är det trettiofem år sedan JP Nyströms från MalmbergetGällivare gjorde sin första konsert på biblioteket i Malmberget. JP Nyströms
ansöker därför, genom Svante Lindqvist, om bidrag på 377 000 kr till tre
olika jubileumsaktiviteter, ett pedagogiskt folkmusikprojekt riktat till några av
länets skolor, en dokumentation i form av en bok med CD/DVD-box av JP
Nyströms 35 åriga verksamhet samt en jubileumsturné i länet. Samtliga aktiviteter ligger utanför ordinarie turnéer.
Övriga finansiärer väntas bli Luleå kommun (135 000 kr), Gällivare kommun
(45 000 kr) och Längmanska fonden (45 000 kr)
Skolverksamhet har redan påbörjats i Luleå under våren med samfinansiering
av kommunen. Planering för ett liknande skolprojekt i Gällivare planeras
starta till hösten och även här samfinansieras detta av kommunen.
Dokumentationen kommer att utföras av en fristående skribent och producent
för ljud- och bildproduktionen. Denna ansökan avser deras arbete och inte
själva utgåvan, vilken de via egna medel och sponsorer hoppas kunna ge ut på
eget förlag.
Jubileumskonsertturnén kommer att genomföras i oktober 2012 i Gällivare
och Luleå eventuellt även Piteå och Boden. JP Nyströms kommer att göra en
sex timmar lång konsert utan paus där publiken får komma och gå medan de
spelar. Denna föreställning tänker de sig att subventionera så långt möjligt
och allra helst ha fri entré till.
Projektets totala kostnad uppgår till 647 000 kr.
Förväntat resultat av projektet

JP Nyströms har under sin hittillsvarande verksamhet samlat en stor mängd
norrbottnisk folkmusik som man nu vill förmedla till både barn och vuxna i
länet och också bevara så mycket som möjligt av denna kulturskatt till framtiden.

Yttrande och förslag till beslut
Mot ovanstående bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
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1 Medel anvisas ur Division Kultur och Utbildnings anslag för kulturbidrag
med 200 000 kr under förutsättning att Luleå och Gällivare kommun tillsammans bidrar med 180 000 kr. Erhållna bidrag ska redovisas i samband
med att bidraget rekvireras.
2 Den del av projektet, som bidraget avser, utvärderas separat efter projektets slutförande.
3 Eventuella förändringar i den del av projektet, som bidraget avser, ska ske
i samråd med division Kultur och utbildning.
4 Projektets syfte ska bibehållas.
5 Vid all annonsering och annan marknadsföring ska anges att projektet erhållit stöd från Norrbottens läns landsting. Landstingets logotype ska användas. Logotyp hittas på www.nll.se/kultur .
6 Slutrapport med ekonomisk redovisning ska lämnas senast en månad från
projekttidens utgång. Om inte slutrapport inkommer eller det vid uppföljning mot lämnad rapport visar sig att projektet inte följt angiven beskrivning kan återbetalning av stödet eller del därav bli aktuell.
7 Om projektet inte är avslutat inom tre månader från angiven sluttid eller
påbörjat inom tre månader från angiven starttid, måste beslutet om bidrag
omprövas
8 Projektet ska genomföras enligt de eventuella villkor som är förenade med
beslutet
9 Bidrag som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade
före den 31 maj nästkommande år betalas ej ut.
---------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

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

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS) och Johnny Åström (NS)
till förmån för yrkande 2.

§ 94

Medfinansiering av
Uppdrag Utredning Kombitrafik
Dnr 623-12

Ärendebeskrivning
Norrbottens näringsliv är starkt beroende av en fungerande, pålitlig kombitrafik för säkra och miljövänliga transporter. Efter att operatören Cargonet AB
aviserat neddragningar av sin verksamhet i Sverige har denna transportlösning
hamnat i en akut situation. Norrbottens Handelskammare har på uppdrag av
sina medlemmar tagit initiativ till att arbeta för en långsiktigt hållbar lösning.
Massiva investeringar har gjorts i kombiterminaler i länet under de senaste
åren, men trots detta har Sverige upplevt en återgång när det gäller kombitrafik. Efter förhandlingar mellan Cargonet AB och Green Cargo AB avvecklades all kombitrafik förutom de tre Norrlandslinjerna Norrland – Nässjö, Norrland – Göteborg och Norrland – Skåne. Dessa tre linjer kommer Cargonet AB
att trafikera till den 31 mars 2012.
Ytterligare en tidsbegränsad lösning har nyligen kommit till stånd i och med
att Cargonet AB tillsammans med Sandahlsbolagen AB bildat det gemensamma bolaget Real Rail, som meddelat att trafiken kommer att fortsätta åtminstone året ut. Oaktat dessa tidsbegränsade lösningar upplever flera större
tillverkande industrier i Norrbotten att osäkerheten i kombitrafiken påverkar
deras konkurrenskraft negativt.
Det finns ett tydligt behov av att fraktköpare, speditörer, myndigheter och
andra intressenter samarbetar för att utveckla kombitrafiken och för att synliggöra kapacitetsbristen, så att ett mer robust system som näringslivet kan
lita på kan skapas.
Oaktat Cargonet AB:s hantering av denna akuta situation finns ett stort samordningsbehov av näringslivet och vid ett möte på Handelskammaren den 3
februari 2012 fastslog samtliga aktörer att det finns stora vinster med att
samordna behoven, se över flödesmängder och att se över hela kombitrafikens
möjligheter i norr. Avsaknaden av en tydlig beskrivning av läget, av behoven
och av möjliga sätt att verka för att utveckla kombitrafiken är uppenbar.
Uppdraget består av en genomlysning av hela kombitrafikens logistiska flöde
från produktion till leverans, identifiering av nuvarande och potentiella varuflöden och volymer och en översyn av tidigare gjorda undersökningar och
bakgrundsmaterial.
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Norrbottens Handelskammare som samordnare och iTid Tarinfo AB som utförare har åtagit sig att genomföra uppdraget med slutrapportering till berörda parter samt finansiärer senast den 26 april 2012.
Uppdraget har en totalbudget på 300 000 kr. Tänkta finansiärer är Länsstyrelsen (125 000 kr), landstinget (125 000 kr) och Luleå kommun (50 000 kr).
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektet är av förstudiekaraktär och syftar till att bibehålla och stärka konkurrenskraften hos länets näringsliv. Då projektet är av mindre omfattning
tids- och kostnadsmässigt har inte jämställdhetsintegrering beskrivits på något
djupare sätt i ansökan. Eftersom projektet bedöms medföra positiva effekter
på konkurrenskraften hos näringslivet i länet så kommer kvinnor och män som
är sysselsatta i de berörda branscherna att få del av resultaten i senare skeden.
Förväntat resultat

Mot bakgrund av vad förstudien redovisar kommer de deltagande aktörerna
att ha ett skarpt verktyg i fortsatta förhandlingar och diskussioner med kombitrafikens operatörer, för att robusta och pålitliga logistikkedjor från produktion till leverans ska kunna tillhandahållas.

Yttrande och förslag till beslut
Utan en fungerande kombitrafik riskerar konkurrenskraften hos länets näringsliv att påverkas negativt. Näringslivet efterfrågar en robust och pålitlig
kombitrafiklösning och denna utredning bedöms vara en nödvändig del i en
process där transporterna kan samordnas och kombitrafikens utvecklingsmöjligheter tas till vara på ett mer effektivt sätt.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Norrbottens Handelskammare 125 000
kr som medfinansiering till Uppdrag Utredning Kombitrafik under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att projektets förväntade resultat
uppnås.
2 Medlen anvisas ur landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter med 125 000
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 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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§ 95

Medfinansiering till FilmArc 2.0
Dnr 250-12

Ärendebeskrivning
FilmArc 2.0 är en fortsättning på projektet FilmArc (Filmbågen). Det tidigare
projektet medfinansierades från landstinget med totalt 1 880 404 kr. Syftet är
att utveckla den audiovisuella industrin, med ökad tillväxt, sysselsättning och
nya affärsmöjligheter. Projektaktiviteterna vänder sig till 250 företag, de
flesta av dem mikroföretag och till ca 400 frilansare som arbetar inom filmoch spelindustrin.
Som grund för utvecklandet av projektplanen för FilmArc 2.0 ligger utvärderingen av de tidigare projekten. Den rapporten lyfter fram den snabba utvecklingen inom industrin, både vad gäller teknik och förändringar i affärsmodeller. Detta projekt tar fasta på dessa utmaningar för företagen och kommer
att fokusera på områden som har stor effekt på branschen:
• Sociala medier
• Nya distributionskanaler
• Globalisering
• Format
• Diversifierade affärsmodeller och värdekedjor
• Produktutveckling
• Spelutveckling
FilmArc 2.0 är ett Interregprojekt med Poem Foundation i Uleåborg som huvudsökande. Projektet har en total budget på 1 329 743 euro. Övriga projektpartners är Filmpool Nord AB, Film i Västerbotten samt FilmCamp i Troms
fylke. Filmpool Nord AB ansöker om svensk medfinansiering från landstinget
med totalt 49 922 euro. Övriga medfinansiärer väntas vara Länsstyrelsen i
Norrbotten med 49 922 euro, Luleå kommun med 49 922 euro, Piteå kommun
med 49 922 euro, samt Interreg med 558 492 euro. Filmpool Nord AB bidrar
med egenfinansiering på 53 136 euro.
Projektaktiviteter

De mest givande projektaktiviteterna från det tidigare FilmArc projektet,
kommer att användas och utvecklas ytterligare i FilmArc 2. Projektet kommer
också att fokusera mer på den konstnärliga kompetensen (regissörer, manusförfattare, konceptdesigners mm) och få dem att nyttja möjligheterna till nätverkande och professionell utveckling. Vidare kommer projektaktiviteterna att
öppnas upp för ett större antal företag och nya områden såsom Finska Lappland.
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• Master Classes och workshops - kurser på hög internationell nivå ex inom
affärskunskap och branschutveckling/trender
• Marknadsutveckling - skapa internationella kontakter och öka företagens
möjligheter till att utveckla/bredda sina marknader, ex genom deltagande i
internationella evenemang.
• Företags- och kompetensutveckling – kompetensutveckling av företag och
individ i syfte att stärka den internationella konkurrenskraften. Aktiviteterna utgår ifrån individuella behov – ex. juristkonsultation, finansiering, försäljning, karriärcoaching, utveckla affärsplan/marknadsplan
• FilmArc Association – bildandet av föreningen, med syfte att utveckla ett
långsiktigt samarbete mellan projektpartners och nyttja kunskapen, goda
exempel och nätverk som man har skaffat sig under projektperioden
• Gemensam marknadsföring både regionalt och internationellt
Mål

Projektets mål är att
1 Bredda projektområdet och attrahera fler företag och kreativa talanger att
nyttja FilmArcs aktiviteter
-

Inkludera Finska Lappland

-

Bredda nätverk regionalt och internationellt

2 Skapa tillväxt i den audiovisuella industrin
-

Ökad omsättning

-

Ökad internationell samverkan

-

Nya företag eller kanske sammanslagningar av mikroföretag för att bli
än mer konkurrenskraftiga

-

Ökad sysselsättning

3 Skapa långsiktigt samarbete inom den audiovisuella industrin på Nordkalotten.
-

Bilda FilmArc Association

-

Nyttja och utveckla de internationella relationer skapade i projektet

-

Nyttja och utveckla samarbetet mellan projektpartners
Resultat från det tidigare projektet

Det tidigare projektet FilmArc/Filmbågen beställde en undersökning av branschen samt en projektutvärdering för att analysera projektresultaten. Utvärderingen, som resulterade i en rapport, visar hur filmbranschens infrastruktur
behöver stärkas för att möta den snabba utvecklingen i branschen. Den visar
också på en förväntad ökad tillväxt inom den audiovisuella industrin och att
företag har stora möjligheter till att skapa nya affärer och sysselsättning i regionen. Projektet har visat på goda resultat, där de 40 medverkande företagen
har skapat en mer hållbar verksamhet och hittat vägar till nya marknader via
projektet. Projektet möjliggjorde en värdefull start för ett nära och långsiktigt
samarbete mellan regionerna. Undersökning visade också att projektaktivite28
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terna var framgångsrika och att målen uppnåddes. Vidare framkom det att
företagen anser att nätverksbyggande är både tids- och resurskrävande samt
att de behöver ytterliga stöd i detta arbete, för att inte tappa fart.
Förväntad verksamhet efter projektperioden

Ett långsiktigt samarbete ska skapas mellan projekts partners genom att bilda
FilmArc Association. Bildandet av denna förening innebär att samarbetet utvecklas även efter projektperioden och att man även fortsättningsvis kommer
att fokusera på branschutveckling och främja internationaliseringen av den
audivisuella industrin på Nordkalotten.
Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att verka för en jämn fördelning mellan kvinnor och män
vid insatserna i projektet. Målsättningen är en jämn könsfördelning.

Yttrande och förslag till beslut
Genom FilmArc 2.0 kan projektpartners ta tillvara de lyckade erfarenheterna
från det tidigare projektet och vidareutveckla de kontakter och satsningar som
är gjorda. Ytterligare företag får också möjlighet att utvecklas och bli än mer
konkurrenskraftiga. FilmArc 2.0 involverar också andra viktiga delar i branschens infrastruktur, de konstnärliga professionerna, ex regissörer, manusförfattare och designers. Den snabba branschutvecklingen, inom både teknik och
förändringar i affärsmodeller, ställer nya krav på företag i branschen, som till
stor del består av småföretag med knappa resurser. Genom projektet får dessa
företag möjlighet att skapa kontakter för att utbyta erfarenheter och utveckla
affärssamarbeten, i syfte att stärka konkurrenskraften för regionens filmindustri.
Projektet med dess inriktning svarar väl mot de prioriterade åtgärderna i Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020. Förutom strategiskt gränsöverskridande samarbete, skapar projektet även utveckling av
innovativa och entreprenöriella miljöer samt syftar till kommersialisering och
skapandet av fler företag. Genom det gränsöverskridande arbetet skapar projektet en kritisk massa inom ett geografiskt samarbetsområde, som sammanfaller med landstingets prioriteringar.
Filmbranschen i Norrbotten är av stor betydelse för regionen. Den skapar synlighet, affärer och skatteintäkter. Filmbranschen lyfter fram bilden av regionen som en kreativ och innovativ miljö och berikar den kulturella och kreativa
aktiviteten i regionen. Produktionsaktiviteterna stimulerar sysselsättning och
ekonomisk tillväxt och näringar runtomkring gynnas, såsom logi, transport,
catering, restauranger, handel och annan service.
För att Norrbotten ska nyttja den snabba utvecklingen av filmbranschen till
vår fördel, behöver infrastrukturen stärkas med kompetenta företagare inom
filmproduktionens alla led. Projektet skapar förutsättningar för att stärka
denna infrastruktur och därigenom skapa en hållbar och internationellt konkurrenskraftig regional industri.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
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1 Norrbottens läns landsting beviljar Filmpool Nord AB medfinansiering med
maximalt 49 922 euro till projektet FilmArc 2.0, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2012 med
20 140 euro, för 2013 med 19 506 euro och för 2014 med 10 276 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 skall 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):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS) och Hans Swedell (M):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS),
Hans Swedell (M), Roland Nordin (M) och Gunilla Wallsten (M) till förmån
för yrkande 2.
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§ 96

Medfinansiering till Indigee 2
Dnr 426-12

Ärendebeskrivning
Projektet Indigee 2 ska utveckla och stödja urfolksungdomar att uppnå en
hållbar ekonomisk självständighet genom entreprenörskap. Indigee 2 bygger
på erfarenheterna och nätverket som etablerats i projektet Indigenous
Entrepreneurship (Indigee 1). Landstinget är medfinansiär i det projektet med
totalt 286 976 kr. Utifrån erfarenheterna från första projektet har förbättrade
utvecklingsmetoder och verktyg utvecklats till Indigee 2. Indigee som
varumärke är starkt och har etablerat en livlig rörelse bland unga
urfolksentreprenörer.
Projektägare och lead partner i projektet är Svenska Samernas Riksförbund
(SSR). Medsökande är Internationella Barentssekretariatet, NSR (norsk motsvarighet till SSR) samt SOGSAKK (finsk samisk organisation).
Deltagarna kommer från Sápmi i Sverige, Norge, Finland och Ryssland och
de kommer att utveckla företag nära kopplade till urfolks kultur och traditioner. Traditionella näringar såsom slöjd, renskötsel, jakt och fiske men också
nyare former såsom turism, modern design, konst och artisteri, webb och informationsteknologi kommer vara representerat.
Projektets aktiviteter

Indigee 2 handlar om företags- och entreprenörskapsutveckling på alla nivåer.
Deltagare på alla nivåer av utveckling kommer erbjudas de verktyg som behövs för att utvecklas; såsom kunskap, rådgivning, motivation och investeringar. Genom tre Work Packages (WP) kommer deltagarna att erbjudas seminarier, workshops, rådgivning och viktiga verktyg för att utveckla sitt entreprenörskap. Målet är att uppnå konkret utveckling för varje deltagare.
• I WP 3 kommer en stor grupp av potentiella entreprenörer att uppmuntras
att hitta företagsidéer i sina omgivningar som de kan utveckla. Detta
kommer att leda till att en stor grupp inom urfolkssamhället får ett starkare
entreprenöriellt synsätt. Detta pakets utbredning kommer vara en viktig
energiinjektion för utvecklingen av entreprenörskap på lång sikt.
• WP2 kommer att ytterligare koncentrera företagsutvecklingen på de entreprenörer i WP3 som har störst potential och kommer därför maximera utbytet av insatserna i WP3. Genom att man når ut till en så pass stor grupp
i WP3 kommer kvalitén på deltagarna i WP2 vara högre, vilket ger den
högsta potentialen att generera nya företag.
• WP1 fokuserar på redan etablerade företag som behöver specialiserat stöd
för att utvecklas. Dessa företag är bättre utvecklade än företagen i WP2.
De företag som utvecklas väl i WP2 kan så småningom rekryteras till
WP1.
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Mål

Projektets mål är
• 90 potentiella urfolksentreprenörer ska inspireras att hitta och utveckla
företagsidéer,
• 48 urfolksentreprenörer ska samlas för att utveckla konkreta idéer till fungerande företag,
• 24 urfolksföretagare ska samlas för att utveckla sina företag till stabila
och vinstgivande företag.
• Ett gränsöverskridande nätverk för urfolksföretagare ska bildas.
Projektet pågår i tre år och har en budget på totalt 1 770 849 euro. Från
landstinget söker man medfinansiering med totalt 28027 euro. Övriga medfinansiärer väntas vara Interreg IVA Nord 241102 euro, Länsstyrelsen 28027
euro, Region Västerbotten 28027 euro, Region Jämtland 16562 euro, Sametinget 15413 euro, Nordiska ministerrådet 13768 euro, Norska Utrikesdepartementet 84739 euro, Sametinget (Norge) 25479 euro, Finnmarks fylke 19109
euro, Nordlands fylke 19109 euro, Troms fylke 19109 euro, Nordiska ministerrådet (finsk) 60921 euro, Lapin Liitto 10653 euro, Saami council 3000
euro, företagens egna insatser / eget arbete 919089 euro.
Resultat från det tidigare projektet Indigenous entrepreneurship

Projektet avslutas 2012-06-30. I oktober 2011deltog totalt 72 deltagare i projektet (24 från Sverige, 19 från Norge, 6 från Finland och 23 från Ryssland),
av dessa är 56% kvinnor. Projektet har väsentligt ökat kompetensen bland
deltagarna när det gäller företagande och många har redan etablerat sina företag. En enkätundersökning visar hittills att 70% säger sig ha lärt sig något
användbart för sitt företagande, 62% tror sig kunna uppnå alla mål i sina
egna utvecklingsplaner och 56% har uppnått konkreta utvecklingsresultat tack
vare projektet.
Förväntad verksamhet efter projektperioden

En entreprenöriell energiinjektion kommer att ges till urfolkssamhället genom
att dessa tre WP genomförs. Ett stort gränsöverskridande nätverk av urfolksentreprenörer blir också ett av resultaten från Indigee 2, vilket också
kommer att förlänga projektets effekter ytterligare. Deltagarna i de tre olika
WP kommer förhoppningsvis att utveckla livskraftiga och hållbara företag
som kommer att bestå efter projektperioden. Det gränsöverskridande nätverket bestående av urfolksentreprenörer som deltagit i projektet kommer att
fortsätta existera efter att Indigee 2 avslutats. Erfarenheter från första projektet visar att projekt som detta skapar starka relationer mellan deltagarna
som troligtvis kommer att hålla sig starka lång tid framöver.
Om Indigee 2 utvecklas väl finns det en möjlighet att skapa ett Indigeekoncept
som kan exporteras för att stödja företagsutveckling i andra urfolksområden
och gränsöverskridande regioner i världen. Om kombinationen av kunskapsspridning, rådgivning, motivering och investeringsmöjligheter visar sig fungera väl är det en trolig framtid. Indigee har blivit ett starkt varumärke under
det första projektet och har stor potential.
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Jämställdhetsintegrering

Projektets deltagargrupp ska vara jämnt fördelade mellan kvinnor och män.
Alla förväntade resultat är fördelade och mäts sedan könsuppdelat.

Yttrande och förslag till beslut
När Norge tog över det ordförandeskapet av Barens Euro-Arctic Council under Barentsutrikesministrarnas session den 12 oktober 2011 i Kiruna lanserades det norska ordförandeskapsprogrammet där det påpekas att urfolken ska
ha en aktiv roll i den moderna utvecklingen av Barentsregionen. Hållbar ekonomisk och industriell utveckling, miljösäker och klimatvänlig utveckling baserat på kunskap och den mänskliga dimensionen är tre av ordförandeskapets
huvudprioriteringar. Indigee 2 passar in under alla dessa tre prioriteringar.
Det regionala ordförandeskapet i Barentssamarbetet togs över av Norrbotten
under en utrikesministersession i Kiruna. Den yngre generationen är en integrerad del i Norrbottens ordförandeskapsprioriteringar. Ungas entreprenörskap lyfts fram som viktigt inom ekonomiskt och kulturellt samarbete och
inom kreativa näringar. Indigee 2 sammanfaller med dessa prioriteringar och
ordförandeskapets målsättningar när det gäller samarbete med urfolk.
Sametinget i Sverige prioriterar utvecklingen av samiska näringar. I deras
näringspolitiska strategi vill de utveckla det samiska samhället på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Huvudmålen i Norges sameting är
att uppnå en stark och mångsidig företagsmiljö som bygger på och respekterar
samisk kultur, natur och omgivningar och som skapar en grund för levande
lokala samhällen där människor kan leva väl. Sametinget i Finland har en vision om att samiska näringar ska utvecklas i en ekonomiskt och juridiskt stabil
miljö tillsammans med nya former av näringar och i kombinationsnäringar.
Den nyligt antagna Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 lyfter också fram viktiga åtgärder som detta projekt faller väl inom.
Det pågående projektet Indigee (Indigenous Entrepreneurship) som Indigee 2
bygger vidare på har varit framgångsrikt och lyft de unga entreprenörerna i
området.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Svenska Samernas Riksförbund medfinansiering med maximalt 28027 euro till projektet Indigee 2, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2012 med
3914 euro, för 2013 med 15127 euro och för 2014 med 8986 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 skall 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.
---------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

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

Kenneth Backgård (NS) och Hans Swedell (M):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS),
Hans Swedell (M), Roland Nordin (M) och Gunilla Wallsten (M) till förmån
för yrkande 2.

§ 97

Förändring av landstingets
ledningsorganisation
Dnr 1002-12

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen fastställde (§ 173 – 2000) ledningsorganisation för landstingets organisation. I samband med att landstingsdirektör Elisabeth Holmgren under 2011 insjuknade och senare avled beslutade landstingsstyrelsens
ordförande om en temporär ledningsorganisation som gäller till och med den
31 augusti 2012.
Under vintern/våren 2012 har ett arbete pågått för att ge underlag för att fastställa hur ledningsorganisationen ska utformas mer långsiktigt. Tre alternativ
till utformning av organisationen har beskrivits. Dessa har varit föremål för
överläggningar mellan de politiska partierna i fullmäktige. Därvid har partierna enats om att gemensamt stå bakom ett av förslagen. Detta förslag innebär:
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•

En ny befattning som hälso- och sjukvårdsdirektör införs.

•

Hälso- och sjukvårdsdirektören är underställd landstingsdirektören.

•

Cheferna för divisionerna Kultur och utbildning, Länsteknik och Service
är underställda landstingsdirektören

•

Cheferna för divisionerna Primärvård, Opererande specialiteter, Medicinska specialiteter, Vuxenpsykiatri, Diagnostik och Folktandvård är underställda hälso- och sjukvårdsdirektören.

•

En fördelning av stabsresurserna mellan landstingsdirektören och hälsooch sjukvårdsdirektören ska genomföras.

•

En översyn av fördelningen stabsresurserna mellan hälso- och sjukvårdsdirektören och de direkt underställda divisionernas staber ska genomföras.

•

Den förändrade ledningsorganisationen ska införas den 1 september 2012.

Yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen bedömer att de framlagda förslaget ger goda förutsättningar för en långsiktigt stabil ledning av landstingets driftorganisation. Erfarenheterna av den temporära organisation som gällt sedan hösten 2011, och
som liknar det nu framlagda förslaget, är goda. Särskilt gäller detta erfarenheterna av en ökad samordning av hälso- och sjukvårdsdivisionernas verksamhet.
När det gäller bemanning av ledningsorganisationen finns ett behov av stabilitet för att säkerställa att såväl den driften av den dagliga verksamheten ska
säkerställas. Lika viktigt är att ha stabilitet i ledningsfunktionerna för att säkerställa att hantera bl a följande större frågor: Åstadkomma en ekonomi i
balans, Överföring av hemsjukvården till kommunerna, Verkställa kommande
beslut om närsjukvårdsutredningen.
För att säkerställa denna stabilitet kommer landstingsstyrelsen att föreslås att
genomföra direktinplacering av Gunnar Persson som landstingsdirektör och
Mats Brännström som hälso- och sjukvårdsdirektör/biträdande landstingsdirektör i den föreslagna organisationen. Överenskommelse i denna del har träffats med företrädare för de fackliga organisationerna.
Mot denna bakgrund föreslås att landstingsstyrelsen fattar följande beslut:
1 En ny befattning som hälso- och sjukvårdsdirektör underställd landstingsdirektören införs.
2 Cheferna för divisionerna Kultur och utbildning, Länsteknik och Service
är fortsatt underställda landstingsdirektören
3 Cheferna för divisionerna Primärvård, Opererande specialiteter, Medicinska specialiteter, Vuxenpsykiatri, Diagnostik och Folktandvård är underställda hälso- och sjukvårdsdirektören.
4 Landstingsdirektören ges i uppdrag att göra en översyn av fördelningen av
stabsresurser mellan landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören
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5 Landstingsdirektören ges även i uppdrag att göra en översyn av fördelningen av stabsresurserna mellan hälso- och sjukvårdsdirektören och de direkt underställda divisionernas staber.
6 Landstingsdirektören ges i uppdrag att göra en översyn av gällande delegationsordning.
7 Den förändrade ledningsorganisationen ska införas den 1 september 2012.
8 Landstingsdirektören ges i uppdrag att till landstingsstyrelsen återrapportera uppdragen i punkterna 4 - 6.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Särskilt yttrande

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS) och Johnny Åström (NS):
En organisationsförändring som förstärker sjukvårdens ställning och beslutsvägar är positiv. Det finns dock en tendens att administrativ ledningspersonal
på ett eller annat sätt blivit kvar i verksamheten. Det bör endast ske i undantagsfall och under begränsad tid för överföring av kompetens och arbetsuppgifter.

§ 98

Yttrande till förvaltningsrätten
över överklagat styrelsebeslut
Dnr 723-12

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens beslut den 27 mars 2012 Förändrad läkarberedskap Arjeplogs vårdcentral (§ 71-12) har överklagats. Förvaltningsrätten har anmodat
landstinget att avge yttrande i ärendet. Yttrandet ska vara förvaltningsrätten
till handa senast den 4 maj 2012.
Klaganden har yrkat att beslutet ska upphävas. Som skäl anges att beslutet
strider mot kommunallagen 3 kap, 9 §.
Landstingsstyrelsen bestrider yrkandet och gör gällande att beslutet inte kan
upphävas eftersom det har tillkommit i laga ordning. Beslutet strider inte mot
lag eller annan författning och kan av den anledningen inte heller upphävas.

Förslag till beslut
1 Landstingsstyrelsen avger yttrande enligt bilaga.
2 Beslutet förklaras omedelbart justerat.
---------------------------------------------------
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Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

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

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget avslås med följande motivering:
Sjukvårdspartiets uppfattning är att överklagandet är fullt rimligt. Att som
landstinget hänvisa till en allmänt hållen landstingplan samt riktlinjer som
fastställts för 5-7 år sedan under helt andra förutsättningar saknar i detta
sammanhang betydelse.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS) och Johnny Åström (NS)
till förmån för yrkande 2.

37

