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§ 184

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

§ 185

Slutlig föredragningslista
Föredragningslistan fastställs efter komplettering av ärendet Revisionsrapport
Granskning av delårsrapport per augusti 2012.

§ 186

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 187

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 188

Rapporter från styrelseledamöter
• Kenneth Backgård (NS) rapporterar från R20-konferensen ”The Road to
Rio: Regions Building the Green Economy”.
• Kent Ögren (S) rapporterade från styrelsens kunskapsresa i Bryssel.

§ 189

Information om regionfrågan
Ingen information lämnades.
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§ 190

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-12

Ärendebeskrivning
Landstingsdirektörens rapport enligt bilaga.

§ 191

Reviderat ekonomiavsnitt till
Landstingsplan 2013-2015
Dnr 4-12

Ärendebeskrivning
Förslag till revidering av Landstingsplan 2013-2015 har utarbetats. Uppdatering har skett av avsnitten:
• Omvärlden – landstinget - framtiden: Svensk ekonomi, Skatteunderlagstillväxt samt Landstingens och kommunernas ekonomi.
• Budget och resultatprognos: Hela avsnittet.
Uppdatering har skett med nya planeringsförutsättningar från Sveriges Kommuner och Landsting per oktober. Budgettekniska omfördelningar har gjorts
mellan verksamheterna.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige fattar följande beslut:
Revideringarna fastställs.
---------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

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

Kenneth Backgård (NS):
• Sjukvårdspartiets ursprungliga plan, kompletterad med nytt ekonomiavsnitt och prognoser. Konsekvensändringar i planen med utgångspunkt från
detta.
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Yrkande 3

Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C):
• Ekonomiavsnittet till landstingsplan 2013-2015 omarbetas i enlighet med
alliansens landstingsplan och rådande förutsättningar.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation 1

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

Av Mattias Karlsson (M), Roland Nordin (M) och Stefan Tornberg (C) till
förmån för yrkande 3.
Särskilt yttrande

Jens Sundström biträder yrkande 3.

§ 192

Landstingsfullmäktiges regler 2013
Dnr 2073-12

Ärendebeskrivning
Förslag till regler för landstingsfullmäktige år 2013 har utarbetas. Med anledning av att det pågår en översyn av landstingets planerings- och uppföljningsprocess kommer avsnittet att uppdateras senare.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
• Reglerna fastställs.
---------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S):
• Beslutsförslaget bifalls.

5

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 1 NOVEMBER 2012

Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS):
• Reglerna anpassas till sjukvårdspartiets förslag till landstingsplan.
Yrkande 3

Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C):
• Landstingsfullmäktiges regler 2013 utformas i enlighet med alliansens
landstingsplan.
Yrkande 4

Dan Ankarholm (NS):
• Fullmäktiges arbetsordning, § 72, andra stycket ändras:
”Den ledamot som har ställt interpellationen ska få ta del av svaret dagen
före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkade 1 och 4
vinner majoritet.
---------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget samt förändring av fullmäktiges arbetsordning, § 72,
andra stycket.
Reservation 1

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

Av Mattias Karlsson (M), Roland Nordin (M) och Stefan Tornberg (C) till
förmån för yrkande 3.
Särskilt yttrande

Jens Sundström biträder yrkande 3.

§ 193
Återremitterat ärende:

Uppdrag 2013 för
fullmäktiges beredningar
Dnr 1821-12
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Ärendebeskrivning
I arbetsordningen för landstingsfullmäktige anges att presidiet ska föreslå
uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. Inför presidiets arbete med val av uppdrag har samtliga beredningarna under våren 2012 fått ge
förslag på ämnesområden. Presidiet har därefter formulerat ett förslag som
har förankrats beredningsordförandena.
Kriterier för val av uppdrag

I sitt arbete med val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier:
Länsperspektiv

Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden över hela länet
och för hälso- och sjukvårdsberedningarnas del även kunna jämföras sinsemellan.
In– och omvärldsbevakning

Beredningarnas uppdrag bör ligga i linje med landstingets arbete och harmoniera med signaler och trender från omvärlden.
Påverkansmöjligheter

Uppdragen leder till att utvecklingsmöjligheter kan identifieras och hälsovinster i länet uppnås.
Möjlighet till dialog

Uppdraget måste gå att diskutera i en dialog, för hälso- och sjukvårdsberedningarna och Regionala beredningen i ett medborgarperspektiv och för Programberedningen i ett patient- och närståendeperspektiv.
Nyhetsvärde

Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt
sätt.

Presidiets förslag till
landstingsfullmäktige den 18 oktober
Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2013:
Regionala beredningen

Morgondagens kommunikationer. Fortsättning på 2012 års uppdrag nu med
inriktning på vägar, järnvägar och sjöfart
Uppdraget skall fokusera på kommunikationernas betydelse för tillväxten i
länet samt förverkligandet av landstingets vision om att ”norrbottningarna
skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt”. I
uppdraget skall även ingå att belysa vad konsumenter och producenter anser
om befintliga och framtida behov av kommunikations samt hur frågan kan
kopplas till miljöaspekten och landstingsplanens mål attraktiv region.
Programberedningen

Demenssjukdomar.
Ett av landstingsplanens mål är ”god hälsa och god vård”. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga
7
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teckna en bild av demensvården i Norrbotten. Vilken vård erbjuds, var i länet
finns vården, vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas.
Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Framtidens möte med vården, utifrån följande teman:
• e-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik)
• information/vägledning
• ansvar/rollfördelning
Uppdraget innebär att möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer när
det gäller mötet med vården, idag och i framtiden. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen ska beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i gränssnittet där patienten och vården möts.

Styrelsens förslag till beslut
Presidiets förslag till uppdrag 2013 för fullmäktiges beredningar fastställs.
---------------------------------------------------

Yrkanden och beslut vid ärendets behandling vid
landstingsfullmäktige den 18 oktober
Yrkande 1

Kent Ögren (S), Lennart Thörnlund (S), Ingmari Åberg (V), Anita Gustavsson (S), Britt Westerlund (S), Kurt-Åke Andersson (S), Jens Sundström (FP),
Anne Kotavuopio Jatko (FP) och Erik Lundström (FP):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Stefan Tornberg (C), Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS), Mattias
Karlsson (M) och Gunnar Selberg (C):
• Beslutsförslaget kompletteras enligt följande:
1 Uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med:
Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende.
2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har
att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga
viktiga infrastruktursatsningar ex vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan.
3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att
analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar:


Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna
sjukhus



Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur
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Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda



Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden
Yrkande 3

Johnny Åström (NS):
Beslutsförslaget ändras enligt följande:
• Programberedningen, Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är
”god hälsa och god vård”. Programberedningens uppdrag är med detta mål
i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i landstinget. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården, vad
fungerar bra samt vad som behöver utvecklas.
Yrkande 4

Stefan Tornberg (C), Mattias Karlsson (M); Gunnar Selberg (C):
• Ärendet återremitteras med följande motivering:
1 Ärendet återremitteras till presidiet för att överväga att uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras
med:
Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende.
2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har
att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga
viktiga infrastruktursatsningar ex vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan.
3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att
analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar:


Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna
sjukhus



Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur



Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda



Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås.
Votering

Med 44 ja-röster för bifall till att ärendet ska avgöras idag och 26 nej-röster
för bifall till återremissyrkandet bifalls återremissyrkandet. En ledamot var
frånvarande.
Ledamöterna röstar enligt följande:
Ledamot
Kent Ögren
Britt Westerlund

Ja
x
x
9

Nej

Avstår

Frånv
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Ledamot
Leif Bogren
Anita Gustafsson
Thor Viklund
Kristina Sjögren
Frida Heikki, ersättare
Ida Johansson
Agneta Burman, ersättare
Inge Andersson, ersättare
Lennart Synnergren
Sven Holmqvist
Erkki Haarala, ersättare
Britt-Marie Vikström
Kurt-Åke Andersson
Lennart Holm
Agneta Lipkin
Tomas Vedestig
Håkan Bäckström
Birgitta Gidblom
Ann Kristin Nilsson
Christer Carlsson, ersättare
Roland Nirlén
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Lennart Thörnlund
Maria Burström
Gunnar Gabrielsson
Brita Ström
Fredrik Hansson
Marianne Viita
Bengt Ek
Elisabeth Lindberg
Monica Carlsson
Gunnel Sandlund
Marianne Jakobsson, ersättare
Bo Engström
Ove Haarala
Ingmari Åberg
Agneta Granström
Jörgen Naalisvaara, ersättare
Kenneth Backgård
Ann-Christin Åström
Bernt Nordgren
Jörgen Afvander
Erkki Bergman
Anders Bohm
Bo Ek
Dan Ankarholm
Doris Messner
Johnny Åström
Anders Sundström
Erika Sjöö, ersättare

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Nej

Avstår

Frånv

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Ledamot
Margareta Henricsson
Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Daniel Bergman
Bo Hultin
Anders Rönnqvist, ersättare
Hans Swedell
Anders Josefsson
Nihad Zara
Camilla Rydbjörk
Stefan Tornberg
Kristina Bäckström, ersättare
Perarne Kerttu
Gunnar Selberg
Jens Sundström
Erik Lundström
Anne Kotavuopio Jatko
Erik Söderlund
Summa

Ja

x
x
x
x
44

Nej
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Avstår

26

Frånv

1

Beslut
Ärendet återremitteras.
---------------------------------------------------

Presidiets beredning med
anledning av beslut om återremiss
Yrkande 3

Programberedningen: Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är
”god hälsa och god vård”. Programberedningens uppdrag är med detta
mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i landstinget. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården. Vad
fungerar bra samt vad som behöver utvecklas.
Presidiets förslag

I yrkandet föreslås att programberedningen skall begränsa sitt uppdrag genom
att enbart titta på vård för demenssjuka som handhas av landstinget. Programberedningen har enligt landstingets styrdokument till uppgift att ”utifrån
ett patient- och närståendeperspektiv på verksamhetens innehåll öka kunskapen om patienters och närståendes behov”. Med detta som utgångspunkt blir
det en självklarhet att i dialogen med patienter och anhöriga utgå från patienten och dennes behov i centrum. Att i detta samtal utesluta att tala om all vård
och omsorg som har en annan huvudman eller som sker i samverkan med
andra aktörer än landstinget skulle gå tvärtemot synsättet om patienten i centrum. Presidiet anser att det är bra om programberedningen målar en bild av
demensvården i länet, detta med tanke på att allt mer vård idag sker i samverkan med olika aktörer samt det faktum att hemsjukvården under 2013 kommer att få kommunerna som huvudman.
• Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 3 avslås.
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Yrkande 4:1

Ärendet återremitteras till presidiet för att överväga att uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras
med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende.
Presidiets förslag

Yrkande 4:1 handlar om två olika krav när det gäller regionala beredningen
samt hälso- och sjukvårdsberedningarna, dels kravet om kunskapsgenomgångar och dels kravet om att resultatet av medborgardialogerna skall vara
statistiskt kvalitetssäkrade. När det gäller kunskapsgenomgångar erbjuds redan idag ledamöterna i respektive beredning en kunskapsuppbyggnad innan
själva medborgardialogen sker. Presidiets delar också uppfattningen om att
det är viktigt att ledamöterna har en viss kunskap om det område som är aktuellt, detta för att i medborgardialogen verkligen förstå medborgarnas upplevda
behov.
Mycket av den statistik som vi tar del av varje dag är inte statistiskt säkerställd. Det kan handla om enkla mätningar där syftet inte är vetenskapligt eller
där statistisk säkerhet inte bedöms som lika avgörande för resultatet. Att resultatet i en undersökning är statistiskt säkerställt eller signifikant ställer stora
krav på såväl metod som utförare. Med kvalitetssäkring ur en statistisk synpunkt menas oftast att det råder en viss grad av säkerhet (konfidens), vilket
innebär att skillnaden mellan två enheter är för stor för att bero på slumpen.
Statistiker skapar för att undersöka signifikansen i ett resultat ett intervall
som med en viss grad av säkerhet, oftast 95% innehåller de sanna värdet. Resultaten i beredningarnas rapporter skall på intet vara vetenskapliga sanningar
utan istället ge en bild av vad medborgare i länet anser om de behov de har av
sjuk- och hälsovård. Om vi eftersträvar statistiskt kvalitetsgranskade resultat
bör vi istället vända oss till professionella statistiker.
• Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att kravet om att resultaten av medborgardialogen skall vara statistiskt kvalitetssäkrade avslås
samt att presidiets förslag kompletteras med följande text: inför varje uppdrag skall ledamöterna i samtliga beredningar erbjudas en kunskapsuppbyggnad anpassad efter respektive berednings uppdrag.
Yrkande 4:2

Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har
att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga
viktiga infrastruktursatsningar ex vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan.
Presidiets förslag

Den regionala beredningen har uppdraget att ”öka kunskapen om medborgarnas behov samt verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda”. Beredningen består av 13 ledamöter som alla är fritidspolitiker och
kan maximalt ta femton dagar i anspråk för beredningsarbetet. Till beredningen finns även knutet en 50% utredartjänst. Att med dessa knappa resurser
ställa krav på att regionala beredningen skall analysera och utvärdera alla
infrastruktursatsningar som görs inom regionen är orimligt. Om landstings-
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fullmäktige anser att det är av vikt att utreda arbetet för att förverkliga infrastruktursatsningar i Norrbotten bör detta uppdrag gå till landstingsstyrelsen
och då som ett särskilt ärende. Därtill skall beredningens ledamöter inte verka
som tjänstemän utan som politiker som i dialog med norrbottningarna skapar
en bild av medborgarnas behov. Att lyssna till medborgarnas tankar om behov
och göra analyser av infrastruktursatsningar är två väsensskilda uppdrag.
• Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 4:2 avslås.
Yrkande 4:3

Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att
analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar:
• Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus
• Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet
i Arvidsjaur
• Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda
• Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden
Presidiets förslag

Förslaget på uppdrag för hälso- och sjukvårdsberedningarna 2013 är att med
framtiden i sikte möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer på
gränssnittet där medborgaren i en eller annan form möter någon form av vård.
Ur de behov som framkommer i medborgardialogen skall beredningarna sedan
visa på viktiga framtida utvecklingsområden i mötet med vården.
I yrkande 4:3 föreslås att hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppdrag skall
kompletteras med att även ge ledamöterna i uppgift att, utifrån den geografiska indelningen, analysera hur mötet med vården har förändrats av ett antal
omdaningar av landstingets verksamhet som har genomförts. Alla de förändringar som föreslås analyseras är redan verkställda och medborgarna har på
olika sätt getts möjlighet att framföra sina åsikter om omställningarna. Att
med en analys av förändringar som genomförts för flera år sedan säga något
om medborgarnas behov när det gäller det framtida mötet med vården är ur
ett logiskt perspektiv orimligt. Dessutom framgår av landstingsfullmäktiges
arbetsordning § 9 att: ”presidiet föreslår uppdrag för nästkommande år för
samtliga beredningar. För att möjliggöra jämförelser och säkerställa att medborgarnas behov belyses ut ett länsperspektiv ska förslaget till uppdrag för
hälso- och sjukvårdsberedningarna vara gemensamt”
• Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 4:3 avslås

Presidiets förslag till beslut
Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2013:
Regionala beredningen

Morgondagens kommunikationer. Fortsättning på 2012 års uppdrag nu med
inriktning på vägar, järnvägar och sjöfart Uppdraget skall fokusera på kommunikationernas betydelse för tillväxten i länet samt förverkligandet av landstingets vision om att ”norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i
13
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en region med livskraft och tillväxt”. I uppdraget skall även ingå att belysa
vad konsumenter och producenter anser om befintliga och framtida behov av
kommunikations samt hur frågan kan kopplas till miljöaspekten och landstingsplanens mål attraktiv region.
Programberedningen

Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är ”god hälsa och god vård”.
Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga att teckna en bild av demensvården i Norrbotten. Vilken
vård erbjuds, var i länet finns vården, vad fungerar bra samt vad som behöver
utvecklas.
Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Framtidens möte med vården, utifrån följande teman:
• e-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik)
• information/vägledning
• ansvar/rollfördelning
Uppdraget innebär att möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer när
det gäller mötet med vården, idag och i framtiden. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen ska beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i gränssnittet där patienten och vården möts.
Gemensamt för beredningarna

Inför varje uppdrag skall ledamöterna i samtliga beredningar erbjudas en kunskapsuppbyggnad anpassad efter respektive berednings uppdrag.
---------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

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

Stefan Tornberg (C), Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS):
• Beslutsförslaget kompletteras enligt följande:
4 Uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med:
Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende.
5 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har
att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga
viktiga infrastruktursatsningar ex vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan.
6 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att
analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar:
14
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Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna
sjukhus



Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur



Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda



Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden
Yrkande 3

Johnny Åström (NS):
• Beslutsförslaget ändras enligt följande:
Programberedningen, Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är
”god hälsa och god vård”. Programberedningens uppdrag är med detta mål
i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i landstinget. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården, vad
fungerar bra samt vad som behöver utvecklas.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation 1

Av Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS), Dan Ankarholm (NS),
Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C) till förmån för yrkande 2.
Reservation 2

Av Johnny Åström (NS) till förmån för yrkande 3.

§ 194

Motion nr 3-12 om
sjukresor inom kollektivtrafiken
Dnr 1723-12

Motionen
Väckt av Jens Sundström (FP):
Samordning och effektivitet för samhällssubventionerade resor. Det var ledorden i den nya kollektivtrafiklagen och skälet till att det nu runt om i landet
bildats Kollektivtrafik-myndigheter på länsnivå. Syftet är vällovligt och det
arbete som nu genomförs kommer säkert leda till att den fragmentiserade floran av samhällsbetalda resor ansas och samordnas på länsnivå.
15
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I landstinget är sjukresorna en stor fråga både vad gäller kostnaderna för resandet men även kostnaden för att administrera systemet med alla småutlägg
som ska ersättas till patienterna.
De finns både ekonomiska och miljömässiga skäl till att försöka styra över så
många sjukresor som möjligt till kollektivtrafiken. Landstinget står idag för en
stor del av förlusttäckningen inom Norrbottens kollektivtrafik och har på sätt
och vis redan betalat för att våra patienter borde kunna nyttja kollektivtrafiken utan ytterligare kostnad. Detta borde gälla all busstrafik och tågtrafik
som är samhällssubventionerad och ligger under Kollektivtrafikmyndigheten.
Administrativt finns det stora pengar att tjäna om en skriftlig kallelse till vården också kunde användas som biljett till vårdtillfället. Att göra det avgiftsfritt innebär också på sikt att det är möjligt att dra in möjligheten till ersättning för bilresor för de patienter som otvivelaktigt har möjlighet att nyttja kollektivtrafiken.
Utifrån ovanstående yrkar jag:
• att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att förhandla med
Kollektivtrafikmyndigheten om fria kollektivtrafikresor i samband med
bokade sjukbesök.

Yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
landstingsfullmäktige.
Sjukresereglerna är utformade för att skapa en styrning och stimulans för resande med kollektivtrafik av såväl trafiksäkerhetsskäl som miljömässiga skäl.
Landstingets gällande avtal med Länstrafikens beställningscentral innebär att
beställningscentralen får en fast ersättning samt en viss procent i provision
som dels relateras till landstingets kostnad för sjukresor med buss och dels till
uppnådda samordningsvinster vid sjukresor med taxi.
Dagens system, som fungerat i flera år, innebär att patienterna via Länstrafikens beställningscentral kan boka buss- eller tågresa. De busslinjer som omfattas är komfortbussarna inom länet, komfortbussen till Umeå, Polstjärnan
till Malmfälten och linje 15 från östra Norrbotten till Sunderby sjukhus via
Råneå. Linje 20 till Umeå planeras också kunna bokas via beställningscentralen. När patienten stiger ombord på bussen prickas hen av mot en lista.
Länstrafiken skickar sedan månadsvis en faktura till landstinget gällande patienter som åkt buss eller tåg.
Landstingsstyrelsen har tagit del av landstingens i Kalmars och Jämtlands
upplägg. Deras modeller bedöms innebära en ökad administration för både
verksamheterna och Länstrafiken och styrelsen anser därför att de inte bör
införas i Norrbotten.
Majoriteten av sjukvårdsverksamheterna i Norrbotten skickar skriftlig kallelse
till patienterna inför besök m m, det gäller framförallt nybesök. Skulle den
skriftliga kallelsen användas som bussbiljett innebär det en ökad administration för Länstrafiken som i så fall måste fakturera landstinget i efterhand för
bussresorna. Nuvarande modell med bokning av sjukresan via beställningscentralen är därför att föredra.
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Landstingsstyrelsen anser också att det ur sekretess- och integritetssynpunkt
är mycket tveksamt om det är lämpligt att patienterna ska behöva visa upp en
kallelse till en viss mottagning eller undersökning på bussen eller tåget.
Enligt regelverket för sjukresor i Norrbotten uttas ingen egenavgift av patienterna för sjukresor med buss eller tåg. Det gäller även anslutningsresor till
buss eller tåg. Reskostnader under 60 kr enkel resa ersätts inte. För resa med
egen bil är egenavgiften 60 kr per enkel resa. Motionärens yrkande om fria
sjukresor med buss och tåg är alltså redan uppfyllt.
Mot denna bakgrund föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige
fattar följande beslut:
• Motionen avslås.
---------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

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

Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C):
• Motionen bifalls.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Mattias Karlsson (M), Roland Nordin (M), Stefan Tornberg (C) till förmån för yrkande 2.
Särskilt yttrande

Jens Sundström biträder yrkande 2.
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§ 195

Kundval inom barn och
ungdomstandvården 3-19 år
Dnr 2074-12

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 19 februari 2003 (§ 11-03) att fritt val av
vårdgivare ska råda inom barn- och ungdomstandvården fr o m 1 januari
2004, den s k Kundvalsmodellen. De generella förutsättningarna reglerades
från och med 1 januari 2004 i ett ramavtal mellan landstinget och Privattandläkarföreningen i Norrbotten. Enskilda privattandläkare tecknade individuella
anslutningsavtal. Ramavtalet omförhandlades 2007 och ett nytt ramavtal
tecknades att gälla från och med 1 januari 2008. Det innebar vidare att nya
individuella anslutningsavtal tecknades. Nu gällande ramavtal gäller t o m 31
december 2013. Det har dock inte gjorts någon upphandling enligt Lag
(2007:1091) om offentlig upphandling.
Målgrupp samt omfattning

Målgruppen är barn och ungdomar (3-19 år) som är folkbokförda i Norrbottens län. Antalet barn och ungdomar som valt privattandläkare är ca 800
stycken och 12 privattandläkare är idag anslutna.
Folktandvården har ett områdesansvar för samtliga barn och ungdomar i länet, vilket innebär att de ansvarar för samtliga barn 0-2 år samt de barn 3-19
år som inte valt privattandläkare.
Kostnader

De totala kostnaderna uppgick till 60 mkr år 2011, varav de privata tandläkarnas andel motsvarade 1,1 mkr.

Yttrande och förslag till beslut
Den allmänna barn- och ungdomstandvården för åldersgruppen 3-19 år fungerar sedan 2004 som ett slags valfrihetssystem – dock ej enligt LOV. Norrbottens läns landstings föreslås anpassa nuvarande kundvalsmodell till ett
kundvalssystem enligt LOV att gälla fr o m den 1 januari 2014. Det s k sistahandsansvaret och kollektiva insatser inom den allmänna barn- och ungdomstandvården 3-19 år bör inte ingå i vårdvalssystemet.
Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att fullmäktige beslutar:
1 Landstinget anpassar kundvalsmodellen till lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) att omfatta allmän barn- och ungdomstandvård 3-19 år.
2 Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fastställa ackrediteringsvillkor för
vårdvalssystem för allmän barn och ungdomstandvård 3-19 år att gälla
från 1 januari 2014.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 196

Ändring av redovisning gällande
beviljat ägartillskott till
Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet
Dnr 2075-12

Ärendebeskrivning
Vid fullmäktige den 12 april 2012 (§ 39-12) beviljades Kommunalförbundet
Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet ägartillskott med 5 750 tkr avseende förvärv av aktier. Medlen för ägartillskottet ska enligt beslutet i fullmäktige anvisas ur medel från likvidation av NAB ekonomisk förening.
Kollektivtrafikmyndigheten har nu justerat tidigare information om hur ägartillskottet avseende förvärv av aktier ska hanteras. Rekommendationen är att
ägartillskottet bör redovisas som en tillgång i form av andelar på balansräkningen och därmed inte påverka resultatet. Om landstinget följer rekommendationen behöver följaktligen inte 5 750 kr anvisas från likvidation av NAB
ekonomisk förening.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
• Landstinget följer Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighets rekommendation och redovisar ägartillskottet avseende förvärv
av aktier som andelar på balansräkningen. Beviljade medel 5 750 tkr återförs till medel från likvidationen av NAB ekonomisk förening.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 197

Avyttring av aktier i BD Pop AB
Dnr 781-12

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade (§14-11) att från och med den 1 mars 2011
bilda aktiebolag av BD Pops verksamhet. Aktiebolaget bildades från början
med Norrbottens läns landsting som ägare till 100 %. Enligt beslut (§65-11)
blev Luleå kommun delägare med köp av 20 % av aktierna i bolaget, vilket
motsvarar 800 aktier till ett pris av 100 kr/aktie. Enligt samma beslut skulle
också övriga kommuner i Norrbotten erbjudas delägarskap i bolaget. Kommuner som nu har tagit beslut om delägarskap i BD Pop AB från och med
2012 är Boden, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Enligt överenskommelse vid bolagets bildande köper tillkommande kommuner i första hand
av landstingets aktieandel.
Avyttring av aktier i BD Pop AB till Boden,
Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner

Bodens kommun har erbjudits att köpa 5 % av aktierna i bolaget, vilket motsvarar 200 aktier till ett pris av 100 kr/aktie. Pajala, Älvsbyn, Överkalix och
Övertorneå kommun har erbjudits att köpa vardera 2,5 % av aktierna i bolaget, vilket motsvarar 100 aktier per kommun till ett pris av 100 kr/aktie.
Ett fortsatt arbete fortsätter med att även få in fler delägande kommuner i bolaget.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting avyttrar 200 aktier i BD Pop AB till Bodens
kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 20 000 kr.
2 Norrbottens läns landsting avyttrar 100 aktier i BD Pop AB till Pajala
kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 10 000 kr.
3 Norrbottens läns landsting avyttrar 100 aktier i BD Pop AB till Älvsbyns
kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 10 000 kr.
4 Norrbottens läns landsting avyttrar 100 aktier i BD Pop AB till Överkalix
kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 10 000 kr.
5 Norrbottens läns landsting avyttrar 100 aktier i BD Pop AB till Övertorneå kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 10 000 kr.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

20

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 1 NOVEMBER 2012

§ 198

Uppdaterande av aktieägaravtal och
bolagsordning i BD Pop AB
Dnr 781-12

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade (§14-11) att från och med den 1 mars 2011
bilda aktiebolag av BD Pops verksamhet. Aktiebolaget bildades från början
med Norrbottens läns landsting som ägare till 100 %. Enligt beslut (§65-11)
blev Luleå kommun delägare med köp av 20 % av aktierna i bolaget, vilket
motsvarar 800 aktier till ett pris av 100 kr/aktie. Enligt samma beslut skulle
också övriga kommuner i Norrbotten erbjudas delägarskap i bolaget. Kommuner som nu har tagit beslut om delägarskap i BD Pop AB från och med
2012 är Boden, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.
Vid tillkommande delägare måste aktieägaravtal mellan ägarna och bolagets
bolagsordning uppdateras.
Uppdaterat aktieägaravtal mellan ägarna i BD Pop AB

I och med att fler delägare inträder i bolaget måste aktieägaravtalets paragraf
1 uppdateras med korrekta ägarandelar.
Dagens lydelse i §1 Fördelning av aktier och aktiekapital
Bolaget ska ha ett aktiekapital på 400 000 SEK. Antal aktier ska vara 4 000 stycken med ett
belopp på 100 SEK. Varje aktie motsvarar en röst.
Norrbottens läns landsting äger 80 % av aktierna och Luleå kommun 20 %.
Om aktie övergår till annan ägare regleras förfarandet kring detta genom klausulen om
hembud i gällande bolagsordning.
Parterna är överens om att erbjuda övriga kommuner i Norrbottens län delägarskap i bolaget.
Ny lydelse i §1 Fördelning av aktier och aktiekapital
Bolaget ska ha ett aktiekapital på 400 000 SEK. Antal aktier ska vara 4 000 stycken med ett
belopp på 100 SEK. Varje aktie motsvarar en röst.
Norrbottens läns landsting äger 65 % av aktierna, Luleå kommun 20 %, Bodens kommun 5
%, Pajala kommun 2,5 %, Älvsbyns kommun 2,5 %, Överkalix kommun 2,5 % och Övertorneå kommun 2,5 %.
Om aktie övergår till annan ägare regleras förfarandet kring detta genom klausulen om
hembud i gällande bolagsordning.
Parterna är överens om att erbjuda övriga kommuner i Norrbottens län delägarskap i bolaget.
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Ändring i BD Pop ABs bolagsordning

I och med att Boden, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommun
inträder som delägare behöver bolagsordningens paragraf 16 uppdateras.
Dagens lydelse i § 16 Ändring av bolagsordning
Ändring i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bolagsordningen får ej ändras utan
tillstyrkande av landstingsfullmäktige i Norrbotten samt kommunfullmäktige i Luleå kommun.
Förslag till ny lydelse i §16 Ändring av bolagsordning
Ändring i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bolagsordningen får ej ändras utan
tillstyrkande av landstingsfullmäktige i Norrbotten samt kommunfullmäktige i Luleå, Boden,
Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommun.

I samband med att bolagsordningen behöver uppdateras enligt ovan, bör även
tillfälle tas att göra redaktionella ändringar i bolagsordningens paragraf 3,
första stycket. Detta för att på ett bättre sätt spegla bredden i bolagets uppdrag. Ändringen innebär ingen förändring i bolagets verksamhetsinriktning,
utan är av redaktionell art.
Dagens lydelse i §3 Föremål för bolagets verksamheter
BD Pop är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för pop- och rockmusik i syfte att
stödja talanger och stärka den regionala musikbranschen och stimulera tillväxt av kreativa
näringar.
Förslag till ny lydelse i §3 Föremål för bolagets verksamheter
BD Pop är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för populärmusik i syfte att stödja
talanger och stärka den regionala musikbranschen och stimulera tillväxt av kulturella och
kreativa näringar.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut
1 Godkänna uppdaterat aktieägaravtal för BD Pop AB.
2 Godkänna den nya lydelsen i §3 och §16 i bolagsordningen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 199

Rekommendation om lika villkor vid
infertilitetsbehandling
Dnr 2076-12

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektion i Norrlandstingens regionförbund beslöt vid sitt sammanträde den 25–26 september (§ 50) att rekommendera regionlandstingen att
anta ett reviderat vårdprogram för infertilitetsbehandling.
Revideringarna innebär att villkoren för heterosexuella och lesbiska par blir
lika.
Lesbiska par kommer att erbjudas tre landstingsfinansierade donatorinseminationsförsök. Detta gäller redan i Norrbotten.
Par som genomgått provrörsbefruktning (IVF) och där ytterligare försök med
frystransfer inte är möjlig kommer att erbjudas ett nytt försök med färsktransfer. Det innebär att alla par kommer att ges möjlighet till två försök, antingen
en färsktransfer och en frystransfer eller två färska transfer. För Norrbottens
del är skillnaden att landstinget finansierar ytterligare ett försök med färsktransfer om frystransfer inte varit möjlig.
För övriga par där insemination ej är medicinskt motiverat gäller samma villkor som ovan. Även i detta sammanhang är skillnaden för Norrbottens del att
landstinget finansierar ytterligare ett försök med färsktransfer om frystransfer
inte varit möjlig.
Den föreslagna revideringen beräknas öka landstinget i Norrbottens kostnader
med 270 000 kr.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013.
Par som påbörjat men inte avslutat sin behandling före årsskiftet 2012-2013
får sin fortsatta behandling enligt det reviderade vårdprogrammet.

Förslag till beslut
Rekommendationen antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 200
Återremitterat ärende

Förändringar vid primärvårdens
filialmottagningar
Dnr 1836-12

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade (§ 160-12) vid sitt sammanträde den 27 september att återremittera rubricerande ärende.
Chefen för division Primärvårds beslut den 29 juli 2011 om vissa förändringar vid primärvårdens filialmottagningar överklagades till förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten har i dom den 24 juli 2012 beslutat att upphäva beslutet i
sin helhet. Rätten anser att ärende är av principiell beskaffenhet eller av större
vikt och sådana ärenden får inte delegeras till tjänstemannanivå.
De beslut som avses är följande:
• Den övergripande strategin (för distriktssköterskefilialer) föreslås vara att
avståndet mellan filial och vårdcentral ska uppgå till minst fyra mil, och
ställt till befolkningens storlek. Undantag från fyra-mils-regeln kan göras
när befolkningsunderlaget överstiger 2000 invånare.
Därför förordas att:
• Roknäs filialmottagning, med högt befolkningsunderlag och låg driftskostnad kvarstår. Detta trots att avståndet understiger 4 mil.
• Grytnäs vårdcentral får uppdrag att hitta någon form att lokal service i
Töre med omnejd utifrån högt invånarantal, framförallt om man även beaktar Morjärvsområdet. Detta trots att avståndet understiger 4 mil.
• Filialen i Vuollerim och filialvårdcentralen i Harads blir föremål rör översyn avseende lokalkostnader, bemanning och öppettider. Dessa mottagningar har oproportionerligt stora kostnader och verksamhet i förhållande
till befolkningsunderlaget och andra filialmottagningar.
• Filialerna kopplade till Forsens vårdcentral, Ullatti, Hakkas och Nattavaara bör på grund av befolkningsunderlagets storlek samordnas till Hakkas.
• Vårdcentralen i Pajala med fyra filialer genomför en översyn av öppettider
och möjliga samverkanslösningar med kommunen. Man har på grund av
geografin ingen möjlighet att hitta samordningsvinster inom egna verksamheten.
• Fortsatta förändringar i omvärlden som befolkningsförändringar, konkurrens, sparkrav, en eventuell kommunalisering av hemsjukvården med
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mera, innebär att vårdcentraler med filialmottagningar kontinuerligt ska se
över behovet av filialer och vidta nödvändiga åtgärder.

Yttrande och förslag till beslut
Förvaltningsrättens dom innebär att det överklagade beslutet behöver bli föremål för politisk prövning.
Bakgrund

Avseende de upphävda besluten kan konstateras av division Primärvård har
krav på sig att sänka kostnaderna med anledning av av ramreduceringar de tre
senaste åren samt som följd av att konkurrens uppkommit genom införande av
vårdval i primärvården. Det är därigenom uppenbart att det måste vidtas åtgärder för att komma tillrätta med divisionens ekonomiska underskott. Detta
är inte minst angeläget för att vara konkurrensneutrala i förhållande till privata leverantörer i vårdvalet.
Kraven innebär att alla verksamheter inom primärvården behöver ses över.
Ett antal vårdcentraler redovisar betydande ekonomiska underskott. Ledningen för divisionen har därför genomfört en översyn av filialmottagningarna
med avseende på bland annat lokalkostnader och öppettider i syfte att finna
möjligheter att minska kostnaderna.
Översynen har resulterat i förslag om att:
•

Införa en övergripande strategi för distriktssköterskefilialer som innebär
att det ska vara ett avstånd på mer än 40 kilometer från en vårdcentral till
en befolkningskoncentration om ca 500 personer för att motivera att en
filialverksamhet ska bedrivas.

•

Samordna distriktssköterskemottagningarna i Ullatti, Hakkas och Nattavaara tilll Hakkas (en förändring som genomfördes under år 2011).

•

En översyn av omfattningen av distriktssköterskeverksamheten vid filialerna i Töre, Vuollerim, Harads och Pajala kommun med hänsyn tagen till
bl a befolkningsunderlag.
Bedömning

Det är angeläget av demokratiska skäl att beslut av principiell innebörd eller
som innebär att vårdens struktur i länet förändras blir föremål för politisk
prövning, i landstingsstyrelsen och/eller landstingsfullmäktige.
I det aktuella ärendet görs bedömningen att det därför inte finns skäl att lägga
fast en övergripande strategi för filialverksamheten. Sådana ställningstaganden får göras från fall till fall och prövas politiskt. Däremot görs bedömningen att samordningen av distriktssköterskefilialerna i Ullatti, Hakkas och
Nattavaara till Hakkas ska bestå.
När det gäller förslagen om översyn av verksamheterna vid angivna filialer
anser landstingsstyrelsen att det är ett ansvar för den operativa ledningen för
division Primärvård att kontinuerligt se över verksamheten och lägga fram
förslag till förändringar för politisk prövning.
Det bör även framhållas att primärvårdens uppdrag från och med år 2013
minskar i samband med att ansvaret för hemsjukvården överförs till länets
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kommuner. Den förändringen innebär bl a kommunerna övertar ansvaret för
all sjukvård (under läkarnivå) i patientens eget boende. Detta innebär att underlaget för och förutsättningarna för såväl distriktssköterskemottagningar
och filialer till dessa kommer att påverkas.
I de kommuner där det även finns privata leverantörer i vårdvalet måste hänsyn även tas till fördelningen av listade patienter när frågan om distriktssköterskemottagningar och filialer eller primärvårdens struktur i övrigt bedöms.
Det pågår för närvarande en översyn av framför allt reglementen och delegationsordningar i landstinget. Inriktningen är att öka tydligheten kring vilka beslut som behöver prövas politiskt och vilka beslut som kan delegeras till tjänstemannanivå. Översynen inkluderar även en översyn av landstingets samlade
planeringsprocess från landstingsplanen till divisions- och verksamhetsplaner.
Inriktningen är att en utvecklad planeringsprocess ska kunna tillämpas för
planeringen inför år 2014.
Mot bakgrund av det redovisade föreslås landstingsstyrelsen fatta följande
beslut:
1 Distriktssköterskefilialerna i Ullatti, Hakkas och Nattavaara ska vara fortsatt samordnade till Hakkas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS) och Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet.

§ 201

Vårdval Norrbotten – delårsrapport 2
Dnr 2439-11

Ärendebeskrivning
Ärendet avser rapportering av delårsrapport 2 gällande Vårdval Norrbotten.
Befolkningen har i vårdvalet möjlighet att göra ett aktivt val. Det är en fortsatt positiv utveckling när det gäller andelen som väljer att aktivt lista sig
inom vårdvalet, samtidigt sker det en fortsatt ökning av antalet patienter som
får sin primärvård från en privat vårdgivare. Dock är majoriteten (64 %) forsatt passivt listade och 86 % av befolkningen är listad på en landstingsdriven
vårdcentral.
Resultat per sista augusti i korthet:
• Förskrivningen av fysisk aktivitet på recept (FaR) fortsätter att öka.
• För kvalificerad tobaksavvänjning samt frågor relaterade till alkohol är
utvecklingen inte lika positiv, dock har det skett en förbättring i jämförelse
med tidigare år.
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• En fortsatt positiv utveckling av läkemedelskonsumtionen. Norrbottens
läns landsting är ett av de landsting som har den mest gynnsamma utvecklingen inom området Äldre och Läkemedel, vilket är en del i den Nationella
Äldresatsningen.
• 2 av 38 vårdcentraler når målsättningen om en täckningsgrad på minst 80
%.
• Diagnossättningsgraden är god när det gäller läkarbesök, dock betydligt
lägre när det gäller övriga vårdgivarkategorier.
• Telefontillgängligheten uppgår till 91 % och flertalet vårdcentraler har en
telefontillgänglighet över 95 %.
• Andelen läkarbesök inom 7 dagar uppgår till 85 %, dock finns stora variationer mellan vårdcentralerna.

Förslag till beslut
• Rapporten godkänns.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 202

Avsättning av medel till pensionsfond
Dnr 2077-12

Ärendebeskrivning
För att klara tillfälliga svängningar i ekonomin ska landstinget ha en likviditetsreserv på lägst 10 procent av nettokostnaderna. Med likviditet avses i huvudsak behållningen på landstingets koncernkonton. Av landstingsplanen
2012-2014 framgår att när likviditeten överstiger målet kan överskottet avsättas till pensionsfonden.
En likviditetsreserv på 10 procent motsvarar 631 mkr för år 2012. Landstingets likvida medel per 31 aug 2012 var 1 415 mkr (exklusive landstingsägda
bolag och pensionsportfölj). Någon avsättning av medel till pensionsfond har
landstinget inte gjort sedan år 2005.
Då landstinget under 2012 erhåller utbetalningar av engångskaraktär samtidigt som likvida medel överstiger fastställt mål finns möjlighet att avsätta medel till framtida pensionsutbetalningar.

Förslag till beslut
1 Under 2012 avsätts 400 mkr till landstingets pensionsfond.
2 Landstingsdirektören uppdras att lämna förslag till styrelsen hur medlen
ska placeras.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 203

Folkhälsoredovisning 2011
Dnr 2078-12

Ärendebeskrivning
Sammanfattande redovisning av folkhälsan och folkhälsoarbetet inom landstinget i Hälsobokslut 2011.

Förslag till beslut
Redovisningen delges landstingsfullmäktige den 21-22 november 2012 i
landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 204

Revisionsrapport
Det systematiska arbetsmiljöarbetet
Dnr 1685-12

Ärendebeskrivning
PwC Kommunal sektor (PwC) har på uppdrag av landstingets revisorer
granskat om landstinget bedriver ett ändamålsenligt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen innefattar även en uppföljning av om landstinget
vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån 2010 års granskning av säkerhets- och
arbetsmiljöarbete med inriktning mot hot och våld mot personalen.
Den övergripande revisionsfrågan för granskningen har varit om landstingsstyrelsen bedrivit ett ändamålsenligt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
PwC konstaterar att det finns landstingsövergripande och dokumenterade riktlinjer och rutiner samt att det därutöver finns rutinbeskrivningar, mallar och
stödljnade dokument som ger goda förutsättningar för att bedriva ett ändamålsenligt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vidare konstateras att:
• Ansvarsfördelning avseende fördelning av arbetsmiljöuppgifter är tydlig
men att det finns chefer i organisationen som saknar skriftlig uppgiftsfördelning
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• Organisationens tillämpning av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet är inte
helt ändamålsenlig.
• Generella riskbedömningar görs inte i tillräcklig utsträckning. Riskbedömningar i samband med förändringar utförs däremot systematiskt i verksamheten.
• Skaderapporteringen sker på ett systematiskt sätt men däremot sker inte
tillbudsrapportering i tillräcklig utsträckning.
• Rapportering till landstingsstyrelsen avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet sker ej regelbundet.
Gällande uppföljning av granskningen ”Säkerhets- och arbetsmiljöarbete med
inriktning mot hot och våld mot personalen” konstateras att utbildningsinsatser genomförts och att dessa gett resultat i positiv riktining. Vidare konstateras att det fortfarande är fråga om undrerrapportering, systematiska riskbedömningar görs ej i tillräcklig utsträckning, larm saknas och det finns personal som är osäkra på larmprocessen. Dessutom konstateras att landsingsstyrelsen ej erhållit någon rapportering om omfattningen av hot och våldsituationer som riktats mot landstingets personal.
Revisionens bedömning är att lansdstingsstyrelsen inte har säkerställt att tillräckliga åtgärder vidtagits utifrån 2010 års granskning.
I revisorernas rapport uppmanas landstingsstyrelsen att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet inom organisationen och i samband med detta beakta
resultatet av genomförd granskning. Vidare uppmanas landstingsstyrelsen att
vidta ytterligare åtgärder med anledning av 2010 års gransking avseende ”säkerhets- och arbetsmiljöarbete med inriktning mot hot och våld mot personalen”.

Yttrande och förslag till och beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Landstingsstyrelsen delar revisorernas uppfattning att det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö fri från ohälsa och
olycksfall. De regler och tillämpningsanvisningar som finns framtagna i
landstinget ska användas för att säkerställa en god arbetsmiljö. Reultatet av
det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs i verksamheten ska årligen
rapporteras till landstingssyrelsen.
Rutiner och systemstöd för handläggning av avvikelser inom arbetsmiljöområdet har tagits fram. Under 2013 påbörjas införandet avseende rapportering
och handläggning av tillbud och arbetsskador (arbetsmiljöavvikelser) i det
landstingsgemensamma avvikelsestödet Synergi. Detta kommer att ge förutsättningar att arbeta förebyggande med analyser och åtgärder inom hela arbetsmiljöområdet inklusive området hot och våld.
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att säkerställa att
landstingets regelverk och tillämpningsanvisningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet används samt att rapporteringen till landstingsstyrelsen förbättras.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 205

Yttrande över Psykiatrin och lagen –
tvångsvård, straffansvar och
samhällsskydd – Betänkande av
Psykiatrilagsutredningen
(SOU 2012:17)
Dnr 1113-12

Ärendebeskrivning
Psykiatrilagsutredningen har haft regeringens uppdrag att göra en översyn av
den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen LPT (lagen om psykiatrisk
tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) samt lämna förslag till
ny lagstiftning på området.
En utgångspunkt för utredningen har varit att göra lagstiftningen så pedagogisk och lättillgänglig som möjligt och dessutom anpassad till de etiska, medicinska och juridiska krav som bör ställas i samband med tvångsomhändertagande av personer med psykisk sjukdom. Betänkandet utgår från att en större
reform med utgångspunkt i Psykansvarskommitténs förslag kommer att genomföras. Ytterligare en utgångspunkt är att staten föreslås ta över ansvaret
för de kostnader inom den psykiatriska tvångsvården av psykiskt störda lagöverträdare som orsakas av kraven på samhällsskydd.
Utredningen är mycket omfattande och berör 33 olika lagar. Syftet är att
åstadkomma en tydlig uppdelning mellan straffrättsligt ansvar, vårdbehov och
skyddsintresse. Utredningen behandlar i allt väsentligt inga vårdfrågor.
Det nya förslaget innebär bland annat att lagen om rättspsykiatrisk vård
(LRV) försvinner och att all tvångsvård sker enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT). Dessutom införs en ny lag om särskilt samhällsskydd som
innebär att personer med en allvarlig psykisk störning och som har stor återfallsrisk kan begränsas genom att vara tvungna att vistas på en låst enhet eller
ha restriktioner i öppen form.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Landstinget konstaterar att Psykiatrilagsutredningen är en mycket omfattande
utredning. Landstinget instämmer i behovet av att göra en samlad översyn av
den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen och den straffrättsliga regle-ringen
avseende psykiskt störda lagöverträdare. Det är angeläget att en reform genomförs inom området.
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Utredningen har dock inte lyckats med föresatsen att göra lagstiftningen mer
lättillgänglig. Den brisfälliga ekonomiska analysen bidrar också i hög grad till
svårigheter att kunna bedöma konsekvenser av utredningens förslag. Den ekonomiska analysen är otillräcklig som beslutsunderlag för en så här omfattande
reform.
Det är inte möjligt att kommentera alla presenterade förslag utan landstinget
väljer att uttala sig om ett antal områden som bedöms som särskilt angelägna
att lämna synpunkter på.
Övergripande kommentarer

Landstinget välkomnar ambitionen att tydliggöra uppdelningen mellan straff,
vård och skyddsintresse. Landstinget ifrågasätter däremot Psykiatrilagsutredningens avgränsning till att inte behandla vårdfrågor. Flertalet av de presenterade förslagen får direkt återverkan på vårdens bedrivande och innehåll varför
denna avgränsning inte synes rimlig.
Landstinget instämmer i de övergripande etiska principerna att huvudregeln
ska vara att psykiatrisk vård ska ges med patientens samtycke. I de undantagsfall psykiatrisk tvångsvård måste ges ska den syfta till att sätta patienten i
stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och att få honom eller henne
att ta emot det stöd som han eller hon behöver. Erfarenheter från det s k
Nyckelprojektet och den senare satsningen ”Bättre vård – mindre tvång” är
viktiga att i det sammanhanget ta till vara.
Landstinget anser att den ekonomiska analysen av de föreslagna förändringarna är ytterst bristfälligt belysta och utgår från att de ekonomiska konsekvenserna tydliggörs på ett bättre sätt.
I det följande lämnas synpunkter på Psykiatrilagsutredningens förslag inom
ett antal centrala områden.
Intagningskriterier

Landstinget stödjer förslaget att begreppet allvarlig psykisk störning behålls
som samlingsbegrepp för att en person ska kunna bli föremål för psykiatrisk
tvångsvård.
Landstinget välkomnar den föreslagna sänkningen av ”tröskelnivån” för intagning - från kravet att en person ska ha ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård till kravet om ett påtagligt behov av psykiatrisk vård till följd av en
allvarlig psykisk störning. Detta ger möjligheter till tidigare insatser innan
patientens psykiska tillstånd försämrats alltför mycket och därmed blivit svårare att behandla.
Denna förändring tillsammans med ökningen av de missbruksrelaterade problemen i samhället kommer sannolikt att medföra att antalet personer som blir
aktuella för tvångsvård kommer att öka och därmed också behov av fler vårdplatser för den psykiatriska tvångsvården.
Landstinget instämmer i förslaget att det så kallade farerekvisitet, och därmed
omgivningsskyddet, ska utgöra en egen självständig grund för intagning. Den
föreslagna ändringen att psykiatrisk tvångsvård ska ges (idag får ges) tydliggör skyldigheten att ingripa vilket landstinget ser som positivt. Detta ligger i
linje med övrig tvångsvårdslagstiftning.
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Krav på tillräknelighet för straffrättsligt ansvar

Utredningen föreslår att överlämnande till rättspsykiatrisk vård avskaffas som
självständig påföljd och att istället tillräknelighet ska vara ett krav för att en
gärning ska utgöra ett brott.
Landstinget stödjer detta förslag som harmoniserar väl med lagstiftningen i de
nordiska länderna och i flertalet med Sverige jämförbara länder. Av etiska och
humanitära skäl är det orättfärdigt att straffa någon som inte kan bedömas
vara i stånd att ta ansvar för sina handlingar på grund av en allvarlig psykisk
störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd.
Bedömningen om huruvida en gärningsman är tillräknelig eller inte är en
komplicerad och sammansatt process där den rättspsykiatriska bedömningen
ligger till grund för domstolens avgörande. Då tillräknelighetskravet inte nyttjats i Sverige sedan 1965 kan det ta avsevärd tid innan klara riktlinjer och
praxis etablerats, vilket kan innebära en del osäkerhet i bedömningen.
Det finns dock flera praktiska, ekonomiska och behandlingsmässiga svårigheter i genomförandet av den föreslagna lagstiftningen. Kriminalvården kommer när det gäller samverkan att få en mycket större roll än idag. I och med
att fler av de fängelsedömda kommer att ha en allvarlig psykiatrisk problematik kommer det att ställas stora kompetenskrav på Kriminalvården. Om inte
de intagnas särskilda behov tillgodosedds på ett fullgott sätt finns det risk att
det kommer att belasta psykiatrin. Hur ska de psykiatriska insatserna organiseras för de personer som dömts till fängelse i de fall deras psykiska hälsa
försämras? Ska de överföras till psykiatriska kliniker för behandling för att
senare vid förbättrat psykiskt mående återföras till kriminalvårds-anstalt? Hur
ser motivationen ut för dessa patienter? Kan återgång till fängelse försvåras
om behandlaren misstänker att patientens psykiska tillstånd då försämras?
Ett annat problem är frågan om de dömda ska kunna vistas på samma avdelning som de icke dömda. Att dela upp patientpopulationen torde i vissa fall bli
orimligt.
Tvångsåtgärder

Möjligheten att i vissa fall kunna göra avsteg från patientens rätt att själv bestämma över vilka behandlingsinsatser som han eller hon vill ta emot, ställer
stora krav på att insatserna är effektiva och optimala. Även när en tvångsåtgärd behöver tillgripas måste åtgärden präglas av respekt för patientens värdighet och integritet. Åtgärden får till sin art eller omfattning inte vara mer
ingripande än vad som är försvarbart med hänsyn till syftet med vården.
Landstinget ser det som positivt att nuvarande lagstiftning kompletteras med
tydligt angivande av vilka tvångsåtgärder som får användas för att kunna genomföra vården. Landstinget stödjer även att fastspänning med bälte får ske
antingen som fastspänning i säng eller som fastspänning i mobilt bälte.
Landstinget ställer sig däremot tveksam till inrättande av Tvångsåtgärdsnämnd och ifrågasätter hur denna i praktiken ska kunna verka när omedelbara
beslut behöver fattas. Ur rättssäkerhetssynpunkt för den enskilde patienten
kan inrättande av Tvångsåtgärdsnämnd vara lovvärt men det torde finnas risk
för byråkratisering och formalisering som inte gagnar den enskilde patientens
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vård. Möjligen kunde man överväga att insatta tvångsåtgärder i efterhand underställs Tvångsåtgärdsnämnd för prövning.
Rätt till förnyad medicinsk bedömning i vissa fall

Landstinget stödjer förslaget att utfärda närmare anvisningar om patientens
rätt att i vissa fall få en förnyad medicinsk bedömning inom den psykiatriska
tvångsvården. Detta torde ligga väl i linje med att tillhandahålla god vård och
att stödja patientens delaktighet i den psykiatriska vården och för att förbättra
rättssäkerheten för de som tvångsvårdas. Även ur rättssäkerhetssynpunkt är
detta angeläget.
Öppen psykiatrisk tvångsvård

Landstinget stödjer förslaget att en patient ska kunna bli föremål för öppen
psykiatrisk tvångsvård utan att den har föregåtts av sluten psykiatrisk vård.
Detta synes rimligt, inte minst utifrån de föreslagna ändringarna i intagningskriterierna. Landstinget välkomnar också tydliggörandet av vikten av att samordnad individuell vårdplan alltid upprättas oavsett om insatser från socialtjänstens sida är aktuella eller inte.
Landstinget stödjer även förslaget att införa möjligheten att ge en patient som
genomgår öppen psykiatrisk tvångsvård ordinerade läkemedel med tvång samt
möjligheten att drogtesta och kroppsvisitera en patient som är föremål för öppen psykiatrisk tvångsvård. Landstinget instämmer i att förfarandet ska omgärdas av regler som tillförsäkrar att åtgärden blir rättssäker.
Att inte behöva avbryta den öppna vården för att ge en patient läkemedel med
tvång kan ge förutsättningar för en smidigare vårdprocess. Hur detta praktiskt
ska genomföras kräver dock lokala lösningar för att undvika onödiga transporter i glesbygden. Det är viktigt att betona att detta förfaringssätt ska vara
absolut nödvändigt för att undvika återinsjuknande eller allvarlig försämring
hos patienten. Landstinget noterar att begreppet ”sjukvårdsinrättning” används i detta sammanhang utan att begreppet närmare definieras. Detta är
otillfredsställande och medför oklarheter i vad som avses.
Polismyndighetens befogenhet att omhänderta
psykiskt störda personer och skyldighet att lämna biträde

Landstinget tillstyrker förslaget att när chefsöverläkaren, en läkare i allmän
tjänst eller en läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra
undersökningar för vårdintyg begär biträde av polismyndigheten ska han eller
hon utan hinder av sekretess lämna polismyndigheten de uppgifter om patienten som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden. Att polismyndigheten har tillräckligt med information om den person som handräckningsåtgärden avser är nödvändigt för att bland annat kunna göra en riskbedömning.
Förslaget att personal vid sjukvårdsinrättningen bör närvara vid handräckningen är lovvärt men får såväl organisatoriska som ekonomiska konsekvenser för landstinget. Personal måste under jourtid kunna frigöras med kort varsel vilket är en resursfråga.
Inskrivningsmeddelande

Landstingets stödjer inte utredningens förslag om skärpning av skyldigheten
att skicka inskrivningsmeddelanden till den öppna vården och socialtjänsten
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med syfte att informera om att en viss patient blivit inskriven på sjukhuset och
att en samordnad vårdplanering kan bli aktuell.
Landstinget anser att det strider mot patientens krav på integritet och sekretess att skicka inskrivningsmeddelande till socialtjänsten för alla patienter som
skrivs in i sluten psykiatrisk vård. Det ska ske i de fall behov finns av samverkan med socialtjänsten och finns redan idag reglerat i gällande lagstiftning.
Tidsfrist för betalningsansvar för utskrivningsklar patient

När det gäller tidsfristen för kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklar patient instämmer landstinget i utredningens konstaterande att kommunernas möjlighet att kunna tillhandahålla ett gott och anpassat boendestöd för
denna patientgrupp nu är avsevärt bättre än tidigare. Riktade statsbidrag till
kommunerna har också förstärkt denna utveckling. Ännu kan dock inte behovet sägas vara fyllt och många gånger blir steget för patienten från vårdavdelning till boende orimligt stort.
Landstinget instämmer också i synen att psykiatrins patienter så lite som möjligt ska avvika i vad som gäller patienter inom somatisk vård. Med hänvisning
till vad som ovan sagts finns det således tydliga skäl att ha samma tidsfrist om
fem dagar för betalningsansvarets inträde för kommunerna även för patienter
inom den slutna psykiatriska vården d v s fem dagar och inte femton vardagar
som utredningen föreslår.
Landstinget förordar således att samma tidsfrist ska gälla för kommunernas
betalningsansvar för psykiatrins patienter som för övrig sluten vård.
Barns kontakter med den psykiatriska tvångsvården

Landstinget stödjer utredningens förslag att Barnkonventionens grundläggande principer för barnets rättigheter förs in i lagstiftningen för den psykiatriska tvångsvården.
Utgångspunkten är att barnets bästa särskilt beaktas och att när en åtgärd rör
ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina
synpunkter. Barnets synpunkter ska tillmätas betydelse i förhållande till hans
eller hennes ålder och mognad. Huvudregeln är att barnet inte får vårdas tillsammans med vuxna patienter.
Landstinget ser positivt på utredningens skrivning om att åtskild vård mellan
vuxna och barn inte är absolut. Det kan tänkas uppkomma situationer när ett
strikt upprätthållande av kravet skulle kunna vara till direkt skada för barnet.
Det kan till exempel handla om att en behandlingsinsats måste ges akut eller i
särskilda fall rörande tonåringar med omfattande utagerande beteende. Huvudregeln bör dock vara att den fortsatta vården och behandlingen görs inom
den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Samhällsskyddsåtgärd – Särskilda skyddsåtgärder

De åtgärder som ska kunna vidtas i syfte att förhindra att en gärningsman på
nytt begår en våldshandling av allvarligt slag benämns i förslaget ”Särskilda
skyddsåtgärder”. Psykiatrilagsutredningen föreslår att staten ska ansvara för
de särskilda skyddsåtgärderna och också svara för genomförandet av åtgärderna.
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Landstinget delar inte denna uppfattning. Landstinget förordar istället att staten är huvudman och landstingen svarar för genomförandet av de särskilda
skyddsåtgärderna. Med denna ansvarsfördelning för de särskilda skyddsåtgärderna kommer hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för att möta
dessa patienter att kunna nyttjas på ett effektivt sätt. De särskilda skyddsåtgärderna kommer att ha en stark och naturlig koppling till hälso- och sjukvården. Denna koppling skulle ge möjlighet att på ett naturligt sätt nyttja inom
landstinget redan befintliga resurser i form av både personal och lokaler.
Detta förutsätt dock självfallet att de ekonomiska aspekterna beaktas.
Ekonomiska konsekvenser

Den ekonomiska beräkningen utgår från att staten föreslås ha ansvaret för den
verksamhet som bedrivs vid särskild skyddsåtgärd i sluten och öppen form
med undantag för boendet i öppen skyddsåtgärd. Utifrån denna förutsättning
är beräkningen att staten kommer att bära en stor del av kostnaderna. Landstingets kostnader skulle då minska avsevärt då färre patienter skulle komma
att vårdas inom psykiatrin.
Landstinget delar inte denna bedömning och menar att uppskattningen av de
ekonomiska konsekvenserna är mycket osäkra och bristfälliga. Landstinget
instämmer i utredningens eget konstaterande att de ekonomiska konsekvenserna är ”….endast antaganden och bör inte betraktas som mer än riktmärken”.
Exempelvis bör sänkt ”tröskel” för intagning och breddad målgrupp rendera i
fler patienter för psykiatrin istället för färre patienter som utredningen hävdar.
Landstinget utgår från att de ekonomiska konsekvenserna av psykiatrilagsutredningens förslag närmare kommer att analyseras. Det är angeläget att representanter från landsting och kommuner ingår i en sådan analysgrupp. När
analyserna är klara och beslut om ikraftträdande tas förutsätter landstinget att
finansieringsprincipen mellan staten och landstinget följs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

35

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 1 NOVEMBER 2012

§ 206

Yttrande över
Grundskole- och gymnasieutbildning
för elever med autism och
autismliknande tillstånd vid
Dammsdalskolan
(SOU 2011:75)
Dnr 1523-12

Ärendebeskrivning
Yttrandet avser ett betänkande gäller lag om ändring i lagen (2010:801) om
införande av skollagen (2010:800). Ändringen innebär att Dammsdalskolan i
Vingåkers Kommun kan fortsatt driva utbildning för elever med autism och
autismliknande tillstånd som inte tillhör grundsärskolans målgrupp samt bedriva utbildning för elever inom gymnasiesärskolan. Skolan drivs av landstinget i Södermanlands län. Lagen om huvudmannaskap för denna utbildning
överfördes i början av 1990 talet från landstingen till kommunerna.
Dammsdalsskolan har i en övergångsperiod bedrivet verksamheten för
ovanstående målgrupp sedan 1994.
Norrbottens läns landsting har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Norrbottens läns landstings stödjer utredarens förslag om ändring i lagen
(2010:801) om införande av skollagen (2010:800) gällande Dammsdalsskolan
i Vingåkers Kommun.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 207

Yttrande över Promemoria Hälso- och
sjukvård till personer som vistas i
Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)
Dnr 1892-12

Ärendebeskrivning
I departementspromemorian föreslås en ny lag om hälso- och sjukvård till
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Det gäller
dock inte utlänningar vars vistelse i Sverige är tänkt att vara tillfällig. Av lagen framgår att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som
har meddelats beslut om avvisning eller utvisning men som håller sig undan
verkställighet av beslutet och personer som vistas i landet utan att ha ansökt
om nödvändiga tillstånd för detta, samma subventionerade vård som asylsökande, dvs vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödravård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort. Detta innebär att målgruppen har rätt till
sådan ovanstående hälso- och sjukvård när de själva uppsöker vården.
Landstingen ska också enligt lagförslaget erbjuda utlänningar som omfattas
av den nya lagen en hälsoundersökning.
Landstingen ska ges möjlighet att erbjuda vård därutöver, upp till samma nivå
som bosatta.
Barn ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård.
Vården ska dessutom erbjudas på samma villkor och under samma förutsättningar som asylsökande personer.
De ökade kostnader som förslagen medför för landstingen ska kompenseras
via en ökning av det generella statsbidraget. Regleringen ska göras i samband
med budgetpropositionen för år 2014. Det nya regelverket ska träda ikraft den
1 juli 2013.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senaste den 9 november 2012.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Lagförslaget innebär en utvidgning av landstingens åtagande. Norrbottens
läns landsting har dock redan år 2009 beslutat om att barn som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till fullständig hälso- och sjukvård på samma villkor som bosatta barn. Samtidigt beslutades också att vuxna, utöver omedelbar vård, även har rätt till nödvändig vård som är att likställa med den vård
som asylsökande har rätt till (vård som inte kan anstå). Skillnaden mot det
nya lagförslaget är att de vuxna ”gömda” har fått stå för den verkliga kostnaden för vården enligt den av regionförbundet fastställda regionala prislistan.
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Landstinget ser därför positivt på att denna kostnad kommer att ersättas av
staten och vården därigenom kommer att kunna subventioneras.
Landstinget ser också positivt på att personer som vistas i Sverige utan tillstånd, oavsett i vilken del av landet de vistas, nu ska erbjudas samma hälsooch sjukvård som asylsökande.
Här vill landstinget dock understryka vikten av, såsom det anges i departementspromemorian, att Socialstyrelsen även i fortsättningen lämnar förtydliganden och riktlinjer rörande tillämpningen av bl a begreppet ”vård som inte
kan anstå”.
Av promemorian framgår vidare att berörda myndigheter ska få i uppdrag att
utreda och föreslå en mer ändamålsenlig ordning för dokumentation av den
vård som ska erbjudas dessa personer. Landstinget ser positivt på detta förslag rörande vårddokumentation eftersom det är viktigt att skapa goda förutsättningar för att landstinget ska kunna tillgodose kraven på patientsäkerhet.
Landstinget anser också att det är angeläget att, såsom det föreslås i promemorian, se över hur apoteken ska registrera personer som inte har id-handling
och deras köp av läkemedel, eftersom det är viktigt att säkerställa att apoteken
lämnar ut läkemedel till rätt person.
Landstinget anser också att det behövs klarläggande riktlinjer för hur personal
inom hälso- och sjukvården på ett rättssäkert, men också enkelt och konsekvent sätt ska gå tillväga för att redan vid det första mötet med en patient
kunna identifiera om patienten ifråga omfattas av den föreslagna lagen.
En annan fråga som också behöver klargöras är om och i så fall i vilka situationer som den föreslagna lagen kan bli tillämplig på personer som kommer
från ett annat EU-land. Ett sådant förtydligande behövs bl a eftersom det i
departementspromemorian fastslås att det inte finns något krav på uppehållstillstånd i Sverige för medborgare från andra EES-länder. Sedan lång tid tillbaka tillämpar landstinget ett väletablerat EU-regelverk för att tillhandahålla
subventionerad vård till patienter från EES-området. Om en EU-patient inte
kan uppvisa sitt europeiska sjukförsäkringskort eller provisoriskt intyg om ett
sådant kort kan landstinget begära att personen betalar hela vårdkostnaden
samtidigt som patienten får information om att han/hon kan få ersättning för
sina utlägg i efterhand i sitt hemland.
Landstinget efterlyser också tydliga riktlinjer om hur hälso- och sjukvårdspersonalen ska gå tillväga för att kunna tillämpa den nya lagen när det gäller frågor om uppehållstillstånd och visering i de fall patienten har utomeuropeiskt
medborgarskap. Med anledning av ovanstående anser landstinget att det behövs ett klargörande och förtydligande av innebörden i formuleringarna ”utan
stöd av myndighetsbeslut eller författning” samt ”vars vistelse i Sverige är
avsedd att vara tillfällig” som återfinns i 5 § i den föreslagna lagen.
En lagändring kommer troligen inte att medföra ökad belastning på hälso- och
sjukvården i Norrbotten i någon större utsträckning. Detta eftersom att det
stora antalet personer i den aktuella målgruppen idag finns i andra delar av
landet än i Norrbotten. Det känns inte heller sannolikt att en lagförändring
med generösare hälso- och sjukvård skulle innebära att fler personer än idag
lockas att söka sig till Norrbotten, med tanke på länets geografi med många
små kommuner.
38

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 1 NOVEMBER 2012

Sammanfattningsvis ser landstinget positivt på förslagen och instämmer därför i förslaget.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 208

Yttrande över Nya påföljder
(SOU 2012:34)
Dnr 1361-12

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting har getts möjlighet att yttra sig avseende nya påföljder (SOU 2012:34). Yttrandet ska vara Justitiedepartementet tillhanda
senast den 30 november 2012.
Betänkandet

Regeringen beslutade den 25 juni 2009 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att göra en översyn av påföljdssystemet för vuxna och unga lagöverträdare (dir.2009:60). I det arbetet har man bl.a. kartlagt hur påföljder vid
användningen av fängelse kan minska, undvika skillnader i påföljd, betydelsen
av tidigare brottslighet vid ny påföljd, betydelsen av personliga förhållanden,
vad som kan vara särskilt lämpligt för unga lagöverträdare, hur användningen
av dagsböter kan öka samt överväga om det bör införas ett system för villkorligt fängelse.
Eftersom psykiskt störda lagöverträdare inte har omfattats av utredningen
påverkas landstinget i liten grad av lagda förslag.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Norrbottens läns landsting tillstyrker utredningens förslag.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 209

Markbyte med Trafikverket
Dnr 2079-12

Ärendebeskrivning
Trafikverket önskar utföra ett markbyte med Norrbottens läns landsting. Trafikverket vill träffa en överenskommelse om fastighetsreglering med anledning
av åtgärder i samband med, dels upprustning av Haparandabanan mellan Boden/Rotlunda och Karlsborg dels med anledning av anläggande av ny järnväg
mellan Kalix/Bredviken och Haparanda.
Genom fastighetsreglering skall följande områden överföras från Norrbottens
läns landsting till Trafikverket:
1 Landstingets Kalix Näsbyn 28:3 till Trafikverkets Kalix Vånafjärden
100:1, ca 0,53 ha. Området överförs för att möjliggöra nybyggnation av
väg samt parkeringsyta för besökande av Rammelsbergets motionsspår då
tidigare överfart över järnvägen stängts av säkerhetsskäl.
2 Landstingets Kalix Näsbyn 28:3 till Trafikverkets Kalix Vånafjärden
100:1, ca 0,45 ha. Området överförs för att fastighetsbildningen ska
stämma överens med den av Kalix kommun reviderade detaljplanen.
3 Två områden inom Landstingets Kalix Björkfors 2:2 till Trafikverkets Kalix Vånafjärden 100:1, ca 0,3 ha. Områdena överförs för att få bättre
överensstämmelse mellan projekterad och utförd järnvägsanläggning med
erforderliga slänter.
Som ersättning för ovanstående överföringar skall ett område om ca 7,5 ha
överföras från Trafikverkets fastighet Boden Degervattnet 100:1 till Landstingets fastighet Råneå Sundsnäs 1:6.
Förättningskostnader betalas av Trafikverket

Förslag till beslut
Mot bakgrund av det redovisade föreslås landstingsstyrelsen besluta:
• Markbytet med Trafikverket bifalls.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 210

Fördelning av
investeringsram för år 2013
Dnr 2080-12

Ärendebeskrivning
I förslaget till Landstingsplan 2013-2015, som landstingsfullmäktige har behandlat vid sitt sammanträde den 13-14 juni 2012 i Kiruna, ligger att 2013
års ram för investeringar i inventarier och fastigheter (inklusive investeringar
för externa hyresgäster) ska maximalt uppgå till 380 000 tkr samt att landstingsstyrelsen bemyndigas att besluta om investeringar upp till denna nivå.
Följande förslag till fördelning av den beslutade investeringsramen har utarbetats (tkr):
Division
Diagnostik
Folktandvård
Kultur och utbildning
Landstingsgemensamt
Medicinska specialiteter
Opererande specialiteter
Primärvård
Service
Länsteknik
Vuxenpsykiatri
Totalt

Invest- Fordon Engångs Hjälpbelopp medel
reserv
500
500
1 105
200

ITinvest

1 500

Konst

Med tekn Övriga Totalt
invest
invest
16 500
40 17 040
5 700
220 7 525

500

2 000

200

4 200
200

500

6 000

3 900

1 000 11 400

23 550

34 230

1 250

55 100

1 250 3 000
3 000 30 420
20 400
1 000 1 200
8 510 129 615

Nya investeringar: Fördelade under engångsbelopp samt fordon ovan, ej fördelat 385 tkr
Investeringsreserv LD
Investering fastigheter internt (exkl Sunderbyn)
Investering i fastigheter med externa hyresgäster
Sunderbyn fastighetsinvesteringar
Sunderbyn inventarier

385
5 000
50 000
55 000
130 000
10 000

Total investeringsram

380 000

500
500
500
200
200
3 800

8400

1 780
26 920
16 000

8 400

8 605 28 700 16 000

Förslag till beslut
Fördelningsförslaget bifalls.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 211

Komplettering till Kulturplan
2011- 2013 med revideringar inför 2013
Dnr 2149-10

Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari arbetar Norrbottens läns landstings kulturverksamhet enligt
den så kallade kultursamverkansmodellen. Denna modell förutsätter en Kulturplan och för Norrbotten gäller planen för åren 2011- 2014. Den arbetades
fram i snabb takt under begränsad tid under 2010 i samverkan med kommunerna och i samråd med civilsamhälle och enskilda kulturutövare. Kulturplanen ägs och beslutas av landstinget.
Samhällsutveckling och med denna även kulturutveckling sker kontinuerligt
och förutsättningar förändras. En viss revidering behöver ske inför varje år
också för att Statens Kulturråd ska kunna ta ställning till utbetalning av de så
kallade koffertmedlen, vilka är en del av kultursamverkansmodellen. En sådan
kortfattad komplettering/revidering gjordes för år 2012 och behöver göras
också för år 2013. Underlaget till revideringen för år 2013 är berett i kulturberedningen och grundar sig på kommunbesök i 14 kommuner, temadialoger
med konstföreträdare för olika genrer, kommun- och landstingsträffar och
samråd med nationella minoriteter och folkbildning. Sammanfattningsvis kan
sägas att en allt bredare och fördjupad kunskap om status och utmaningar
inom respektive konstområde och förutsättningar för utveckling av kulturarbetet har utvecklats under de tre åren.
Eftersom särskild uppföljning och utvärdering ska ske enligt förutsättningar
presenterade av Kulturrådet och Myndigheten för Kulturanalys innehåller
2013 års komplettering endast begränsad redogörelse för vissa pågående aktiviteter och resultat för 2012.
Två stora projekt, delprojekt i Konstmuseet i Norr och Kraftcentrum för ny
musik beskrivs särskilt eftersom dessa har fleråriga finansierings- och medfinansieringsbehov.
Alla avsnitt i Kulturplanen 2011- 2014 berörs ej, men merparten har i lägre
eller högre grad vissa kommentarer. I nästa års plan får avsnittet om danskonsten i Norrbotten och kulturmiljöarbetet i Norrbotten en något större tyngd
än i grundplanen. Dansen som prioriterat område och med en begäran om att
det området ska flyttas till koffertmedel för Norrbotten.

Yttrande och förslag till beslut
Norrbottens län arbetar enligt kultursamverkansmodellens förutsättningar och
har under 2012 ytterligare stärkt och fördjupat formerna för detta arbete.
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Föreslagna revideringar är väl underbyggda genom dialoger och beredningsarbete. Kulturberedningen har berett den föreslagna texten och tillstyrker förslaget till ställningstaganden och text för 2013.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
• Revideringar för Kulturplan för 2013 antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 212

Bidrag till Spionopera 2013
Dnr 1848-12

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Den 14 februari 1952 greps den före detta journalisten Fritiof Enbom i
Stockholm, misstänkt för att under tio års tid varit spion åt Sovjetunionen.
Två personer i det som kom att kallas Enbomaffären dömdes till livstids fängelse, däribland Fritiof Enbom, och övriga till långa straff. Konsekvenserna av
de utdömda straffen drabbade även anhöriga, släktingar och grannar.
Spionaffären fick återverkningar i Norrbotten förutom att det under perioden
inföll flera olika händelser som kunde kopplas till det rådande ”kalla kriget”.
Enbomdomarna kom från vissa håll att ses som ett rättsövergrepp och anhöriga har genom åren försökt få upprättelse för de dömda.
Ämnet ses som en viktig del av Norrbottens historia, specifikt Bodens historia.
Projektbeskrivning

Pronto Production AB, Rolf Degerlund, ansöker hos Norrbottens läns landsting om 250 000 kr till en musikteateruppsättning med namnet ”Spionopera”
på Killingholmen i Boden sommaren 2013. Det är första gången en dramatisering görs grundad på Enbom-affären.
Författare till librettot är dramatikerna Carsten Palmer och Tomas Bresky.
Kompositör är Rolf Hedberg.
Projektet kommer att engagera ungdomar i Boden från musikskolan, dessa
kommer att bilda Spionkören samt Spionorkester. Totalt kommer att engageras c:a 50 personer i olika funktioner i en blandning mellan professionella och
amatörer.
Projektet är avsett som ett samarbete mellan Bodens kommun, Norrbottensteatern, Norrbottensmusiken, Luleå kommun samt Norrbottens län landsting.
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Norrbottensteatern bidrar med scenograf, kostymtecknare dekor, rekvisita,
kläder, två skådespelare och kontraktsassistans. Norrbottensmusiken bidrar
med orkesterresurser och kompositörsarvode..
Genom att Spionoperan produceras byggs en permanent sommarscen i Boden
på Kläppenområdet och bygget finansieras genom stöd från näringslivet. Den
blir därmed den enda permanenta, större sommarscenen för musik och teater i
Norrbotten. Publikkapaciteten blir 500 pers.
Sommaren 2013 kommer O-ringen att gå av stapeln i Boden och det planeras
för 20 – 25 000 besökare. Spionoperan kommer att ha premiär och föreställningar i samband med denna flerdagarstävling.
Projektets totala kostnad beräknas till 2 896 532 kronor. Från landstinget ansöker projektet om medfinansiering med 250 000 kronor. Bodens kommun
bidrar med 866 tkr och Luleå kommun med 150 tkr. Biljettintäkterna beräknas bli 1 380 tkr. Därutöver räknar projektet med att erhålla 250 tkr i sponsorbidrag.
Förväntat resultat av projektet

Med Spionoperan skapas ny svensk musikdramatik. Arbetet engagerar både
amatörer och professionella utövare. Boden kommer att få ett årligen återkommande sommararrangemang med sannolikt länsintresse. Norrbottensteaterns och Norrbottensmusikens delaktighet garanterar en kvalitetsnivå.
Spionoperans första föreställningsår, får ett extra genomslag genom O-ringen
i Boden.

Yttrande och förslag till beslut
1 Bidrag beviljas med 250 000 kr.
2 Bidrag beviljas under förutsättning att projektet får ekonomiskt stöd från
Bodens Kommun och att verksamheten genomförs enligt avtal med Norrbottensteatern och Norrbottensmusiken.
1 Pengarna anvisas ur anslaget för riktade kulturinsatser för 2013.
2 Bidraget minskas i förhållande till eventuella förändringar i projektets omfattning, ekonomi, deltagarantal eller målsättning. Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras. I all annonsering och övrig
marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
3 Projektet ska rapporteras och redovisas i enlighet med landstingets regelverk. Projektet ska särredovisas från övrig verksamhet.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

44

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 1 NOVEMBER 2012

§ 213

Medfinansiering till Internationella
veckan
Dnr 1249-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 2012-02-14
och 2012-06-01.
Arvidsjaurs församling söker medfinansiering för två kvalitetshöjande evenemang och bussresor per år under tre år, detta som tillägg till projektet Internationella veckan. Syftet är att höja kvaliteten i arbetet med unga, mångfald
och integration genom att ta hit en stor och föredömlig artist med invandrarbakgrund (någon känd artist med invandrarbakgrund) till en konsert och bland
annat erbjuda skolorna teaterföreställningen – ”What’s up Sapmi?”. Byaskolor ges genom bussresor samma möjlighet som tätortens skolor att delta så
mycket som möjligt av det som erbjuds under veckan.
Projektgruppen anser att de unga är en betydande del av lösningen på Arvidsjaurs framtid, de är kreativa, framåtsträvande och behövs för att Arvidsjaur
ska kunna utvecklas. Projektets uppgift som vuxna är att lyssna, ta del av
deras tankar och idéer och ge dem ramar att verka inom. Projektet är med i
processen men de unga styr delar av innehåll och upplägg. Samverkan inom
projektgruppen är mycket bred.
Projektet har en budget på 765 000 kr för de 3 år projektet pågår. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 360 000 kr för konsert och teaterföreställning. Övriga medfinansiärer för övriga delar är Arvidsjaurs kommun
med 280 000 kr, sponsring från företag 45 000 kr och Sparbanken Nord 10
000 kr. Arvidsjaurs församling bidrar själv med cirka 75 000 kr.
Projektets huvudaktiviteter

Projektet Internationella veckan riktas till alla barn på fritids, i förskolan, på
grund- och gymnasieskolan och de unga är med i förslags-, planerings- och
beslutsprocessen. De unga involveras i projektet genom elevråden på respektive skolor, genom direkta förslag från olika elever och elevgrupper på respektive skolor och förhoppningsvis som arrangörer. Elever från gymnasiets Barnoch fritidsprogram kommer att leda samarbetsövningar och värderingsövningar för grundskoleelever. Ivikelever kommer att skriva och berätta sagor från
olika länder för små barn.
Projektet inleds med att en arbetsgrupp under 5 månader byter, planterar idéer
och tankar, spånar och planerar, för att koncentrerat under en vecka fokusera
på arbetet med integration, mångfald, kultur och fritid för barn och unga. På
dagtid nås alla elever i kommunen. På kvällstid inbjuds allmänheten och olika
arbetsplatser att delta i aktiviteter, föreläsningar och evenemang. Denna vecka
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kan ses som ett avstamp för det fortsatta integrationsarbetet som kommer att
fortsätta utföras i Arvidsjaur av många olika aktörer under året.
Syfte och mål

Projektet har många delsyften, några av dessa är:
• Att förbättra orten Arvidsjaurs attraktionskraft för unga och alla som bor
här genom att integrera mera, mötas, skapa jämställdhet, tolerans och få
mångfalden att blomstra, så att Arvidsjaur kan gå en ljus framtid till mötes.
• Att på bred front starta ett utvecklingsarbete i Arvidsjaur med allas lika
människovärde som grund.
• Att bidra till att höja kvaliteten på kunskap i vårt samhälle gällande frågor
om integration och mångfald (undervisning och föreläsningar) genom att
skapa och nyttja lokal och regional samverkan och kunskapsutbyte mellan
olika organisationer, strukturer och företag.
• Att utifrån gemensamma resurser samverka med och stödja skolans arbete
med ämnesintegrering, människors lika värde, demokrati, integration och
mångfald i enlighet med Lgr 2011
• Att leverera multikulturell kunskap till alla barn och unga, men också
andra i vårt samhälle genom föreläsningar, lektioner, politiska samtal och
religionsdialog om människovärdet i världen och vårt samhälle.
• Att ge möjlighet till verkliga möten mellan barn och unga i Arvidsjaur genom kulturaktiviteter, värderingsövningar, gräns- och ämnesöverskridande
arbeten i skolan och i samhällslivet.
Förväntade resultat

Några av projektets förväntade resultat är
• Företagarna och fler föreningar och organisationer kommer att i högre
grad både delta och sponsra Internationella veckan, eftersom de ser fördelarna för sig själva och för samhället som helhet, vilket på sikt kommer att
innebära att vår ort blir mer attraktiv att bo, leva och verka i.
• Ökat engagemang och delaktighet och rörelse bland Arvidsjaurborna och i
synnerhet bland de unga.
• Ökad tolerans och mångfald i hela samhället.
• En förbättrad kvalitet på skolans utbildning och arbetsklimat; öppenhet,
förståelse, engagemang, delaktighet, demokrati, integration, mångfald och
tolerans genom allas gemensamma krafttag och genom att också nyttja
kompetenser på regional och ev. på nationell nivå.
• Frågor om integration och mångfald hålls levande, det skapas ett ökat intresse för dessa frågor.
Verksamhet efter projektperioden

Ingående aktörer fortsätter arbetet inom sina organisationer och samverkar
med varandra.
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Jämställdhetsintegrering i projektet

Arbetet med jämställdhet och allas lika värde ingår i projektet.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet med dess inriktning sammanfaller väl med kriterierna för utlysningen och med de övergripande områdena unga, mångfald och integration. Projektet genomsyras av öppenhet, jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet, samhörighet och att man jobbar tillsammans. Syftet med ansökan till landstinget
är för att skapa två kvalitetshöjande evenemang och bussresor per år under tre
år, detta som tillägg till projektet Internationella veckan. Detta genom att ta
hit en stor och föredömlig artist med invandrarbakgrund (någon känd artist
med invandrarbakgrund) till en konsert och bland annat erbjuda skolorna teaterföreställningen – ”What’s up Sapmi?”
Projektet Internationella veckan är redan organiserat, planerat och finansierat
av andra och de ansökta tilläggsmedlen på 360 000 kr från landstinget för
konsert och teaterföreställning finner inte landstinget höjer kvaliteten i motsvarande grad.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 214

Medfinansiering av
Barents Event Cooperation
Dnr 1535-11

Ärendebeskrivning
Norrbottens Idrottsförbund (NIF) ansöker om bidrag från Norrbottens läns
landsting för det tvååriga projektet ”Barents Event Cooperation”. Projektet
går ut på att kombinera idrott, entreprenörskap och event för att på så sätt
lyfta fram idrottens möjligheter och viktiga faktor för samhällets ekonomiska
utveckling i Barentsområdet. Idrottssektorn växer och är en expansiv bransch
där entreprenörskap och företagande är områden som blir allt vanligare inslag, men där kopplingarna fortfarande behöver utvecklas. Idrotten har en
lång tradition av att arbeta med arrangemang och olika event med syften till
ekonomisk utveckling för organisationen samt sportslig och personlig utveckling hos individen. Idrotten bidrar till samhällsekonomin vid stora arrangemang i form av skatteintäkter, försäljning, logi, mat, turism och liknande.
Mjuka värden som kulturellt utbyte, kunskap, tolerans för olikheter, vänskap
över nationsgränser, demokratisk fostran, hälsa etc. är välkända delar som
dessa arrangemang, lika idrotten i stort, bidrar med.
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Tanken med detta projekt är att ungdomar i det etablerade idrottsliga Barentssamarbetet som är eller har intresse av att bli entreprenörer ska använda idrotten och dess evenemang runt omkring som en arena och katalysator för att
driva företag. Norrbottens Idrottsförbund skriver att ”det finns vinster för idrotten (förbunden och föreningarna) att utveckla rörelsen till att bli mer affärsmässig i sitt förhållningssätt”. Projektet har unga blivande entreprenörer
som primär målgrupp.
Syfte

Syftet med projektet är att lyfta fram samt utveckla idrotten som en viktig
faktor för samhällets ekonomiska utveckling samt den regionala tillväxten och
att förena idrott med affärsutveckling och entreprenörskap. Syftet är även att
utveckla Barentssamarbetet inom och utanför idrottens gränser för att stärka
inte bara det idrottsliga utan även hela Barentssamarbetet i stort.
Metod

En grupp av ca 5 unga (18-30 år) entreprenörer kommer att formas i respektive land; Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Varje entreprenör kommer
att stöttas av projektledare samt samarbetspartners i respektive land samt tilldelas en mentor som är en verksam entreprenör/företagare inom den bransch
som den unga entreprenören kommer att verka i. Vid projektstart ska alla 20
deltagande ungdomar starta sitt företag. De kommer att erhålla utbildning och
kompetensutveckling i företagande som ges via Entreprenörcentrum samt universiteten. Entreprenörerna i Norge/Ryssland samt Finland/Sverige kommer
att arbeta i grupp och i samverkan med idrotterna tillsammans arrangera ett
stort Barents Games vardera för ungdomar, ett under sommaren och ett under
vintern under projektperioden. Däremellan kommer ungdomskonferenser att
arrangeras av entreprenörerna. Dessa konferenser syftar till att lyfta ungas
företagande i regionen, ledarskap samt gränsöverskridande samarbete. Arrangemangen blir ett sätt att för företagen använda sin nya kunskap, forma sin
affärsidé, skaffa sig erfarenhet, hitta affärer och utveckla sitt entreprenörskap.
Samarbetspartners

Universiteten i Luleå, Bodö, Rovaniemi, Murmansk, Arbetsförmedlingen,
Ung Företagsamhet. Nyföretagarcentrum, Barents Regional Youth Council,
Handikappidrotten, idrottens utbildningsorganisationer, Nordiska-Samiska
idrottsförbundet, Young Entrepreneurs in Barents, Rysk-Svenska Rådet. Företagarna Norrbotten, Yrittäjat Finska Lappland samt Bedriftsförbundet i
Finnmark, Norge kommer att vara associates i projektet och skall bistå med
expertisstöd vad gäller entreprenörskap och företagande.
Idrettens Barentsutvalg i Norge, Sportkommittén i Murmansk Oblast och Kalottidrotten i Finland är parterna i Norge, Ryssland respektive Finland.
Mål

• Att 75% av förtagen lyckas etablera sin verksamhet vilket ger ett mål om
15 nya företag inom regionen.
• Att ge 20 ungdomar goda förutsättningar till lyckat företagande samt inspirerat för detsamma hos ytterligare 600 ungdomar.
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• Att företagaren ska se mervärde/affärsnytta och nyttan av att samverka
med flera olika aktörer för att lyfta fram och utveckla regionen.
• Att beslutsfattare/politiker/anställda tjänstemän i offentlig sektor känner
till idrottens bidrag till samhällets ekonomiska utveckling, samt att idrotten
finns med i regionala tillväxtplaner etc.
• Skapa Barentskluster i respektive land.
• Att idrottsförbunden etablerat ett bra samarbete med universiteten i respektive land och tillsammans utvecklar och har etablerat ett idrott- och
affärsutbildningsprogram med internationell prägel inom Barentsregionen.
• Att fler unga som är delaktiga i det idrottsliga Barentssamarbetet, att fler
regioner och att fler idrotter deltar i kamperna mellan länderna.
• Att 2 500 ungdomar möts över nationsgränserna genom deltagande i projektets event och/eller konferenser.
Ekonomi

Projektet har en total budget på 3 326 456 kronor från Sverige. Norge, Finland och Ryssland bidrar med en budget från respektive land. Från Landstinget söks medfinansiering på totalt 700 000 kronor fördelat på två år.
Finansieringsplan, SEK

2013

2014

Totalt

Norrbottens läns landsting

350 000

350 000

700 000

Länsstyrelsen Norrbotten

150 000

150 000

300 000

Luleå kommun

150 000

150 000

300 000

Haparanda kommun

35 000

35 000

70 000

Bodens kommun

50 000

50 000

100 000

Egna insatser NIF

219 520

100 716

320 236

Summa totalt SWE

3 326 456
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektet kommer att erbjuda kvinnor och män samma möjlighet att delta i
projektet vilket ska visa på att företagande inte är till för ett kön. Dessutom
ska projektgruppen och styrgruppen bestå av en balans mellan kvinnor och
män. En SWOT-analys har genomförts för att kartlägga styrkor och svagheter när det gäller jämställdhetsintegreringen i projektet.
Förväntat resultat samt verksamhet efter projektperioden

Att 15-20 nya företag som drivs av unga entreprenörer inom sportsektorn etablerats och att dessa företag bidrar till besöks- och upplevelsenäringen. Att
unga i större utsträckning engagerar sig i Barentssamarbetet samt att idrottssektorn får en tydligare koppling till entreprenörskap och affärsutveckling. Att
ett fungerande kluster i respektive deltagande land finnas där akademin, näringslivet, offentliga sektorn samt sociala ekonomin finns representerade.
Detta med syfte att främja samverkan kring idrottens utveckling och möjligheter i Barentsregionen. Att idrottens roll när det gäller regional tillväxt är
stärkt, och att fler instanser ser nyttan, särskilt en samhällsekonomisk sådan,
med idrott. Att ett utarbetat och testat utbildningsprogram kring event, idrott
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och internationellt företagande som universiteten och idrottsförbunden tillsammans driver.

Yttrande och förslag till beslut
Idrotten och arrangemang är en del av upplevelsenäringen och bidrar alltmer
till den växande besöks- och upplevelseindustrin. Stora arrangemang och destinationer stärker regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Detta projekt
vill använda idrottsevenemangen som ett drivande verktyg i den regionala utvecklingen och tillväxten. I kombination med unga människors sysselsättning
och engagemang, vilket är av största vikt för regionens utveckling, ligger detta
projekt väl i linje med både Landstingsplan och Regional Utvecklingsstrategi
och bidrar till deras uppfyllelse.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Norrbottens Idrottsförbund medfinansiering med maximalt 700 000 kr till projektet Barents Event Cooperation,
under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat
kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2013 med
350 000 kr och för 2014 med 350 000 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 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

Mattias Karlsson (M):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Av Mattias Karlsson (M) och Roland Nordin (M) till förmån för yrkande 2.

§ 215

Medfinansiering till
Tillväxtmotor för SMF
Dnr 1837-12

Ärendebeskrivning
Basindustrin har stor betydelse för Sverige och inte minst för Norrbottens
fortsatta tillväxt. Den starka investerings- och utvecklingstakt som råder inom
gruvindustrin i Norrbotten och Västerbotten skapar unika förutsättningar och
möjligheter att utveckla de industriella små- och medelstora företagen (SMF) i
regionen och skapa konkurrenskraftiga underleverantörsföretag som kan sälja
både på en regional och global marknad.
IUC Norrbotten har i samverkan med små- och medelstora företag (SMF) och
basindustrin i regionen tagit initiativ till att utforma projektsatsningen ”Tillväxtmotor för SMF” som har till syfte att stärka och utveckla regionens SMF
för att matcha krav och behov hos världsledande industrin samt att hjälpa
SMF att nå nya och större marknader. Projektet kommer att samverka med
pågående innovationssatsningar i regionen som sker i samarbete mellan universitet och industri, däribland processtyrning och automation (ProcessIT Innovations), elektronik/IT (ESIS) och industriellt byggande (TräIN).
Huvudmålgrupp för projektet är SMF som kan leverera tjänster och produkter
till regionens basnäringar och kunder nationellt/internationellt. Projektsatsningen ”Tillväxtmotor för SMF” kommer att preciseras i en årlig verksamhetsplan med detaljerade aktivitetsplaner och delmål.
För att säkra förankring med basindustrin i regionen har IUC fört en dialog
med parter inom gruvindustrin, bland annat LKABs ledning och inköpsansvariga. Förankringen mot SMF i regionen har skett via IUCs företagsnätverk i
Norrbotten inom verkstad, elektronik/IT och industriellt byggande. LKAB har
senare beslutat att aktivt delta i projektet och finansiera det med 2 500 000 kr.
Långt gångna samtal pågår också med Tillväxtverket nationellt att delta i projektet.
Regionens utmaningar för små- och medelstora företag

Regionens SMF står inför ett antal utmaningar de närmaste åren där IUC och
andra aktörer kan bidra med resurser och kompetens.
• Kompetens - och arbetskraftsförsörjning till industriell SMF.
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• Befintliga företag - Innovationskraft för utveckling och tillväxt i små och
medelstora företag. Utveckling och kommersialisering av nya produkter
och tjänster i befintliga företag.
• Nya företag - Genom att stötta kommersialisering av forskningsresultat
skapas nya produkter, nya tjänster och nya företag.
• Förnybar energiproduktion och energieffektivisering – En möjlighet för
produkt- och tjänsteföretag i regionen.
• Utveckling och tillväxt inom regionens tillväxtområden - Handlar om hur
våra regionala SMF är en del av denna tillväxt och hur de påverkas.
• Stärka produktiviteten och internationell konkurrenskraft i SMF genom att
öka kunskapsinnehållet i processer, varor och tjänster.
• Effektiv samverkan över kommun- och länsgränser för främjande av regional utveckling.
IUC ser vikten att tidigt i utvecklingen av en produkt/tjänst tillföra parallella
stödjande insatser i innovations- och utvecklingsprocessen för SMF. Exempel
på stödjande processer kan vara:
• Utveckling av affärsmodell, marknadsanalys, affärs- och säljstrategier etc
• Kunskapsuppbyggnad, utveckling av organisation, stöttning av företagsledning etc
• Industrialisering av produkt, produktförvaltning, service, support, logistik
etc
• Samverkansparter, underleverantörsnätverk etc
• Säkring av kapitalförsörjning och finansieringslösningar under hela produktlivscykeln
Samarbete kommer att skapas med Centre for interorganisational Innovation
Research (CiiR), ett excellence center vid Luleå tekniska universitet för innovationssystemforskning. Centrumbildningen baseras på samverkan mellan
åtta forskningsämnen och FoU-centra vid de båda nordligaste universiteten i
Sverige, men arbetar med utveckling av ny kunskap tillsammans med partners
från hela världen.
Projektet har en totalbudget på 11 100 000 kr, för projekttiden 2012-11-01 -2015-04-30. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt
2 500 000 kr. Övriga medfinansiärer väntas vara Länsstyrelsen i Norrbotten
med 2 500 000 kr, Tillväxtverket med 2 500 000 kr, LKAB med 2 500 000 kr
samt företagen själv med 1 100 000 kr. Projektet är tänkt att genomföras i två
etapper, varav denna projektbeskrivning omfattar den första etappen på 2,5
år.
Huvudaktiviteter

• Behovsinventering och återkoppling av utvecklingsbehov
• Nätverksutveckling i samverkan för företagsutveckling
• Ökat samarbete mellan SMF och universitet/forskningsinstitut
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• Kompetensförsörjning och rekrytering
• Mentorsstöd
• Omvärldsbevakning
• Kapitalförsörjning
• Informationsspridning
Mål

Projektet skall medverka till att:
• ett underleverantörsnätverk etableras i norra Sverige, med olika fokusgrupper såsom gruvindustri, stålindustri, energiindustri, processindustri
etc.
• genomföra behovsinventering hos basindustrin och SMF, och identifiera
potentiella underleverantörer till basindustrin.
• initiera utveckling av minst 20 innovativa underleverantörsföretag som kan
leverera produkter och tjänster både till regionens basindustri och på en
global marknad.
• minst 5 tillväxtfrämjande nätverksprojekt enligt Triple Helix-modellen
etableras.
• mer än 5 kompetensutvecklingsprogram per år skall genomföras vilka
skall främja internationell konkurrenskraft hos regionens SMF.
• initiera mer än 20 stödjande insatser till företagsledare inom regionens
SMF.
• initiera och medverka till att ytterligare privat riskkapital tillförs regionen i
syfte att utveckla SMF.
• mer än 5 konferenser/ temamöten och underleverantörsträffar skall årligen
arrangeras.
Ovanstående mål bryts ner varje år i en verksamhetsplan för projektet, med
tydliga delmål och aktiviteter.
Förväntade resultat

• Etablering av innovativa och mer entreprenöriella utvecklingsmiljöer som
stödjer etablering och utveckling av fler SMF med god tillväxt och därigenom positionera Norrbotten som en tillväxtregion för SMF i Europa.
• Att investeringar i basnäringarna leder till att nya teknologier och tjänster
utvecklas, industrialiseras och kommersialiseras, samt är konkurrenskraftiga på en internationell marknad.
• Minst ett innovativt och konkurrenskraftigt underleverantörsnätverk etableras i norra Sverige för att erbjuda sina tjänster både regionalt och internationellt.
• Fler konkurrenskraftiga produktägande SMF inom industrin skapas genom
etablera satsningar som stimulerar befintliga SMF att paketera och kommersialisera tjänster/produkter.
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• Säkra kompetensförsörjningen hos regionenens industriella SMF och därmed säkra en god tillväxt med ökad omsättning, ökat resultat och fler anställda.
• Bidra till att utveckla befintliga innovationssystem så att dessa stödjer
kommersialisering av forsknings- och utvecklingsresultat som skapats i
samarbete mellan universitet och industri.
Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att:
• Stimulera att fler kvinnor väljer tekniskt gymnasium / Teknik Collage,
samt industriella utbildningar med industriell inriktning. Fler kvinnor inom
områden som konstruktion och ledande befattningar kommer att behövas
för att klara efterfrågan från industrin.
• Stötta SMF som vill utveckla en attraktiv arbetsmiljö för både kvinnor och
män. Nyttja goda exempel i industrin på hur man lyckats attrahera rekrytering av både kvinnor och män.
• Vid rekrytering av personer inom projekt/styrgrupp kommer vi eftersträva
jämn könsfördelning.
• För genomförande av mentorprogram kommer både kvinnor och män som
mentorer att engageras.
• Andelen kvinnor, i de kompetensstödjande åtgärder som genomförs, skall
uppgå till minst en tredjedel. Utbildning i modernt ledarskap, och rekrytering ur ett genusperspektiv, kommer att vara viktigt i projektet.

Yttrande och förslag till beslut
Tillväxtmotorn har utvecklats i olika faser sedan 2005 till idag på olika sätt
även användas av IUC Sverige. Metoden går i grunden ut på att ha mycket
kontakt med företagen, genomföra kontinuerliga intervjuer/behovsinventeringar, koppla på senior mentorskap till utvecklande företag och utifrån företagens absoluta behov rigga olika utvecklingsinsatser.
De tidigare projekten har redovisat mycket goda resultat och inte minst en god
tillväxt i de företag som finns i de branscher man arbetar med. Landstinget
och Länsstyrelsen som offentliga finansiärer har tidigare påtalat vikten av att
företagen själva, och inte minst de stora basnäringarna, också behöver ta ansvar för att dessa satsningar kan fortsätta. LKAB som en av de största nyttjarna av projektets huvudmålgrupp (underleverantörerna) tar nu ansvar för en
stor del av finansieringen och kommer också aktivt delta i projektet.
Satsningen går väl i linje med att uppfylla ett antal utpekade viktiga åtgärder
inom den nya regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten
2020, och stimulerar regional konkurrenskraft och sysselsättning genom bland
annat internationalisering.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut.
1 Norrbottens läns landsting beviljar IUC Norrbotten medfinansiering med
maximalt 2 500 000 kr till projektet Tillväxtmotor för SMF, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
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2 Villkor för landstingets medfinansiering är att projektägaren tydligt söker
samverkan med andra aktörer och projekt som på olika sätt berör projektets olika aktiviteter, för att optimera de totala samhälleliga resurserna
och göra gemensam sak med andra i viktiga frågor. Samverkan ska kontinuerligt redovisas i lägesrapporterna.
3 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2012 med
100 000 kr, för 2013 med 900 000 kr, för 2014 med 1 250 000 kr och för
2015 med 250 000 kr.
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 skall 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.
---------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

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

Kenneth Backgård (NS) och Mattias Karlsson (M):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS),
Mattias Karlsson (M) och Roland Nordin (M) till förmån för yrkande 2.
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§ 216

Medfinansiering till 100 nya
anledningar att besöka Swedish
Lapland
Dnr 1621-12

Ärendebeskrivning
Swedish Lapland Tourism ekonomisk förening är turistnäringens branschorganisation för Norrbottens län samt Skellefteå kommun. Föreningen arbetar i
nära samarbete med regionens tio lokala destinationsorganisationerna, via
bland annat utsedda marknadsgrupper inom de olika turistiska segmenten.
Swedish Lapland är varumärket och destinationen som marknadsförs är platsen dit besökarna reser.
På det nationella och internationella planet samarbetar Swedish Lapland
Tourism med den nationella Visit Sweden på exportmarknader tillsammans
med andra regionala turisorganisationer. Genom Visit Swedens tolv utlandskontor har Swedish Lapland Tourism möjlighet till närvaro på prioriterade
marknader. Nationellt och regionalt har besöksnäringen och dess olika aktörer
antagit utmaningen om att fördubbla omsättningen mellan åren 2010-2020.
Utifrån målsättningen arbetar Swedish Lapland Tourism med en regional
strategi och marknadssatsning för export till olika målmarknader.
Det är genom att öka exportintäkterna som målet kan nås. Swedish Lapland
har idag fungerande affärsstrukturer framför allt gentemot den tyska, engelska, spanska och japanska marknaden, innehållande ett stort nätverk av
partners, vilka bildar ett existensavgörande sälj- och marknadsföringsled som
kopplar samman Swedish Laplands befintliga exportsatsande företag med den
internationella kunden. Om Swedish Lapland ska kunna attrahera fler besökare och få större intäkter från turism så behövs fler internationellt gångbara
upplevelser levererade av exportsatsande turistentreprenörer.
Detta projekt fokuserar på exportsatsande turistentreprenörer som står redo
för nästa steg i exportutveckling. Syftet med projektet är att etablera fler produkter och upplevelser från Swedish Lapland i de internationella reseagenternas kataloger/säljportfölj samt att få ut fler av regionens turistföretag på den
internationella marknaden.
Projektet har en totalbudget på 3 110 000 kr, för projekttiden 2012-09-15 -2014-12-31. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 1 205
000 kr. Övrig medfinansiär väntas vara Länsstyrelsen i Norrbotten med 1 205
000 kr. Företagens egna insatser uppgår till 700 000 kr, tillkommer gör också
deras arbetsinsats.
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Projektaktiviteter

Projektet genomförs via deltagande i Swedish Lapland Tourisms etablerade
arbetsmodeller för gemensam marknadsbearbetning. Projektets huvudaktiviteter består av:
• Förberedande arbete i respektive företag inför marknadsaktiviteterna.
• Genomförande och uppföljning av marknadsaktiviteter på den tyska, engelska och sydeuropeiska marknaden, enligt gemensam marknadsplan.
• Genomförande av fem företagsmöten under projektet och på så sätt stärka
nätverket inom Swedish Lapland, samt inspirera till förbättrad kvalitet genom erfarenhetsutbyten.
• Deltagande i Swedish Laplands marknadsgrupp inom respektive målmarknad.
• Utvecklings- och kvalitetsarbete i respektive företag.
• Sprida projekterfarenheterna till regionens övriga turistföretagare via
Swedish Lapland.
Mål

Swedish Laplands erbjudande och attraktivitet ska stärkas via fler kvalitativa
produkter och företag på den internationella marknaden.
Antalet exporterande turistföretag i Swedish Lapland ska öka med 10 företag.
Varje företag ska leverera 10 internationellt gångbara produkter med mål att
bli listade hos internationella säljledet av turoperatörer och agenter - totalt
100 nya anledningar att besöka Swedish Lapland. Deltagande företag ska
medverka på 10 aktiviteter.
Under projektet ska en ny konkret metod för exportsatsande turistföretag att
nå ut på en internationell marknad tas fram.
Förväntad verksamhet efter projektperioden

Projektet har möjlighet att leda till ökad samverkan mellan företag inom regionen. Efter projektet har regionens turistföretagare fler internationellt gångbara produkter för försäljning hos internationella reseagenter, vilket ökar kännedomen, intresset och attraktionen för destinationen och varumärket Swedish
Lapland och regionens företag uppnår därigenom en ökad internationalisering,
konkurrenskraft, hållbarhet och tillväxt.
Projektet ska leda till en konkret metod som kan användas av andra exportsatsande företag att nå ut på en internationell marknad.
Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet kommer att beaktas vid urval av deltagande företag samt vid
tillsättande av arbetsgrupper och projekt för att uppnå en balans mellan könen.
Näringen skapar viktiga arbetstillfällen för i huvudsak unga, kvinnor och individer med utländsk bakgrund. Utifrån en sysselsättningsbalans i regionen
kompletterar således besöksnäringen de traditionella basnäringarna som ofta
domineras av manliga medarbetare.
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Yttrande och förslag till beslut
Projektet tar till vara på och utvecklar det upparbetade varumärket Swedish
Lapland och kommer att arbeta under det gemensamma namnet på internationella aktiviteter och mässor.
Denna satsning tar tillvara det tidigare arbetet där lokala destinationer inom
Swedish Lapland gemensamt har analyserat och valt ut prioriterade internationella marknader för gemensamma exportsatsningar. För dessa marknader
finns marknadsplaner och aktiviteter framtagna och detta projekt möjliggör
småföretagens deltagande i dessa aktiviteter, genom att samla mogna turistföretag till en gemensam exportsatsning. Projektet samlar mogna turistföretag,
som ska fokusera på exportutveckling på de utpekade målmarknaderna och
genom de planerade marknadsaktiviteterna. Positivt för projektgenomförandet
är företagens deltagande i projektet, framförallt genom den aktiva egna arbetsinsatsen, samt genom företagens kapitalinsats, som ligger på ca 30% av
totala finansieringen.
Satsningen går i linje med Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i
Norrbotten 2020 och stimulerar regional konkurrenskraft och sysselsättning
genom internationalisering. Satsningen ger småföretag möjlighet att genom
exportsatsningen utveckla sitt företag att bli långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga, vilket kan bidra till att uppfylla den regionala strategins mål i
omställningen att skapa nya jobb. Projektet ökar förutsättningarna för ett
stärkt entreprenörskap genom att skapa och erbjuda samarbetsformer mellan
företagare och genom att stimulera utvecklingen av ny innovativa produkter.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut.
1 Norrbottens läns landsting beviljar Swedish Lapland Tourism ekonomisk
förening medfinansiering med maximalt 1 205 000 kr till projektet 100 nya
anledningar att besöka Swedish Lapland, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2012 med
181 000 kr, för 2013 med 512 000 kr och för 2014 med 512 000 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 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):
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• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS) och Mattias Karlsson (M):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS),
Mattias Karlsson (M) och Roland Nordin (M) till förmån för yrkande 2.

§ 217

Revisionsrapport
Granskning av delårsrapport per
augusti 2012
Dnr 1898-12

Ärendebeskrivning
PwC Kommunal Sektor har på uppdrag av landstingets revisorer granskat
delårsrapporten för perioden januari – augusti 2012. Syftet med granskningen
var att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat samt om den har upprättats i enlighet med lagstiftning och
anvisningar från normerande organ. Granskningen har sammanfattats i en
revisionsrapport.
Enligt Kommunallagen skall landstinget i budgeten ange såväl verksamhetsmål som finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa
mål ska sedan utvärderas i förvaltningsberättelsen varpå revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges mål. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och överlämnas
till fullmäktige. Revisorerna har därför avgett en särskild skrivelse till landstingsfullmäktige.
Revisorerna konstaterar att:
• Att delårsrapporten är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
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• Landstingsstyrelsen inte lämnar någon sammanfattande bedömning, vare
sig för delårsutfallet eller för prognosen för helåret 2012, över om verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Revisorerna bedömer att måluppfyllelsen i verksamhetsperspektivet inte fullt ut är förenligt med fullmäktiges fastställda mål för 2012.
• Det inte framgår av delårsrapporten vilken landstingsstyrelsens sammantagna bedömning är av om god ekonomisk hushållning uppnås i det finansiella perspektivet.
• Fullmäktige fastställt tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
Då årsprognosen pekar på att samtliga mål kommer att uppnås görs bedömningen att landstinget under innevarande år kommer att nå samtliga finansiella mål;
• Målet ett positivt resultat före finansnetto uppgående till minst 2 procent av verksamhetens nettokostnader (motsvarar ett helårsutfall på
130 mnkr) kommer enligt prognosen att uppnås.
• Målet att nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst vara 98 procent uppnås då prognosen visar på ett
utfall på 98 procent.
• Målet om att landstinget skall ha en likviditetsreserv motsvarande lägst
10 procent av nettokostnaderna (motsvarar 631 mnkr vid årsbokslutet)
kommer enligt prognosen att infrias under 2012.
• Kommunallagens krav på en ekonomi i balans beräknas enligt prognosen i
delårsrapporten att uppfyllas.
• Fastställda sparkrav uppfylls däremot inte, vare sig i delårsrapporten eller
i årsprognosen

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Vi kan konstatera att årsprognosen för 2012 pekar på att landstinget kommer
att nå de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige fastställt.
Styrelsen kan konstatera att behovet av kostnadsreduktioner är betydande och
har därför vid sammanträdet i maj behandlat en ekonomisk handlingsplan för
hur de divisioner som 2011 redovisat ett underskott ska uppnå en ekonomi i
balans per 2014.
Revisorerna konstaterar att landstingsstyrelsen inte lämnar någon sammanfattande bedömning, vare sig för delårsutfallet eller för prognosen för helåret
2012, över om verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning. Landstingsstyrelsen kommer i årsredovisningen att
lämna en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen. I samband med
översynen av styr- och planeringsprocessen inför 2014 kommer landstinget ta
i beaktande att målen för god ekonomisk hushållning ska vara möjliga att
följa upp och prognostisera löpande under året.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 218

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-12

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige enligt bilaga.

Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar rapporten till fullmäktige.
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