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§ 74

Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl 10.00. Sammanträdet hålls i
Landstingshuset, Luleå.

§ 75

Anmälan om nya
ledamöter och ersättare
Länsstyrelsen har utsett Louice Hortlund (V) som ersättare i Piteå älvdals
valkrets efter Jenny Glans (V) som avsagt sig uppdraget.

§ 76

Anmälan om inkallade ersättare
Förhindrad ledamot
Alexander Nilsson (S)
Moa Pahikka-Aho (S)
Maria Stenberg (S)
Åke Fagervall (NS)
Anders Josefsson (M)
Nils-Olov Lindfors (C)
Anna-Stina Nordmark Nilsson (C)
Anne Kotavuopio Jatko (FP)
Carita Elving (SD)

Inkallad ersättare
Jan Sydberg (S)
Sten Nylén (S)
Emme-Lie Spegel (S)
Margareta Dahlén (NS)
Birgit Meijer Thunborg (M)
Carola Lidén (C)
Ylva Mjärdell (FP)
Arne Gustafsson (SD)

§ 77

Upprop
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Emmelie Spegel, ersättare
Johannes Sundelin
Kent Ögren
Bengt Niska
Sten Nylén, ersättare
Erika Sundström
Sven Holmqvist
Gustav Uusihannu
Leif Bogren
Ewelina Edenbrink
Erkki Haarala
Lennart Thörnlund
Monica Öjemalm
Anders Öberg
Thor Viklund
Ingela Uvberg Nordell
Lennart Åström
Eivy Blomdahl
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Per-Erik Muskos
Anita Gustavsson
Ruschadaporn Lindmark
Bengt Westman
Daniel Persson

Agneta Lipkin
Jan Sydberg, ersättare
Maivor Johansson
Elisabeth Lindberg
Vänsterpartiet (V)
Christina Snell-Lumio
Kristina Nilsson
Ingmari Åberg
Miljöpartiet de gröna (MP)
Catarina Ask

Glenn Berggård
Elisabeth Bramfeldt
Anna Hövenmark
Agneta Granström
Mats Dahlberg
Kenneth Backgård
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Margareta Dahlén, ersättare
Terese Falk-Carolin
Jörgen Afvander
Holger Videkull
Anders Sundström
Erika Sjöö
Anna Scott

Norrbottens Sjukvårdsparti (NS)
Karin Andersson
Martin Åström
Doris Messner
Johnny Åström
Erkki Bergman
Dan Ankarholm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Bernt Nordgren

Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Bo Hultin
Lars-Åke Mukka
Carola Lidén, ersättare
Jens Sundström
Erik Lundström
Magnus Häggblad
Susanne Ström

Moderaterna (M)
Roland Nordin
Monica Nordvall Hedström
Birgit Meijer Thunborg, ersättare
Centerpartiet (C)
Kurt-Åke Andersson
Folkpartiet (FP)
Ylva Mjärdell, ersättare
Sverigedemokraterna
Arne Gustafsson, ersättare

Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet:
Bengt Ek (S)
Britt-Marie Vikström (S)
Lennart Holm (S)
Bente Marie Moen Åkerholm (S)
Tina Kotkaniemi (NS)
Sören Sidér (NS)
Maire Nyström (NS)

Daniel Bergman (M)
Ova Haarala (V)
Birgitta Ståhlnacke (C)
Inger Lundberg (FP)
Ann-Louise Hagström (MP)
Oscar Rosengren (SD)
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§ 78

Val av två protokolljusterare
Catarina Ask (MP) och Susannse Ström (SD) utses till att jämte ordföranden
justera protokollet.
Justeringen äger rum den 21 oktober kl 13.00 i Landstingshuset, Luleå.

§ 79

Information från presidiet
Ordföranden informerade om att en ny debattordning för interpellationer
införs på försök fr o m detta möte.

§ 80

Anmälan av interpellationer,
frågor och övriga frågor
Följande interpellation har lämnats in:
 Nr 16-15 om distansöverbryggande teknik (Lars-Åke Mukka, C)

Beslut
Interpellationen får ställas.

§ 81

Patientnämnden har ordet
Lennart Åström (S), ordförande i patientnämnden informerade om klagomålsutredningen och nämndens nya broschyr.

§ 82

Utdelning av miljö- och
näringslivspriser
Fullmäktige delade ut priserna Norrbottens miljöpris, landstingets interna
miljöpris samt Almis och landstingets gemensamma näringslivspris.
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Norrbottens miljöpris

Landstingets och Almi Företagspartner Nords miljöpris på
50 000 kronor tilldelades Gösta Eriksson, Fyrkantens Miljö- och utbildningskonsult med följande motivering:
Gösta Eriksson är majoren som i mogen ålder med full kraft satsat på miljöoch hållbarhetsfrågor. För alla som på något sätt engagerar sig i miljöarbete i
Norrbotten är Gösta Eriksson ett mycket välkänt namn. Med stor entusiasm
och en folkrörelsekänsla av höga mått tar han sig an de mest krävande arbetsuppgifter för att rädda vår planet. Inriktningen mot omställnings- och
klimatfrågorna har blivit hans passion de senaste 20 åren.
 Initiativtagare och drivkraften bakom "Skördefest- och miljödagar" i Boden under tjugotalet år
 Ideellt engagerad projektledare för de två första "Framtidsveckorna" i
Norrbotten under 2014 och 2015 med hundratals evenemang över hela
Norrbotten
 Aktivt miljöarbete inom Röda Korset, Tempelriddarordern och Naturskyddsföreningen
 Miljöföreläsare inom ramen för det egna företaget under många år
Landstingets interna miljöpris

Det interna miljöpriset på 25 000 kronor tilldelades Jerry Nilsson och Peter
Gillnäs, Division Service med följande motivering
Jerry Nilsson och Peter Gillnäs erhåller 2015 års miljöpris för ett långsiktigt
och systematiskt arbete med återbruk och bistånd som rönt uppmärksamhet
långt utöver länets och landets gränser.
Jerry och Peter har arbetet oförtrutet med återbruks- och biståndsarbetet även
under perioder när det organisations- och resursmässigt varit lite tyngre.
Återbruk före materialåtervinning är Jerrys och Peters ledord.
Näringslivspris

Almi Företagspartner Nords och landstingets gemensamma näringslivspris
tilldelades Mats Lindgren, D-Flow Technology AB med följande motivering:
D-Flow Technology AB är ett kunskapsbaserat företag som startade som ett
doktorandprojekt. Företaget är specialiserat på ultraljudsteknik främst för
flödesmätning inom tillämpningsområdena avstånd, temperatur och energi.
Marknaden för D-Flows produkter är internationell och kunderna återfinns
bland annat i Europa, Kina, Indien och USA.
Under Mats Lindgrens ledning har produktutvecklingen skett i nära samarbete med kunderna och företaget har haft en stadig omsättningsökning.
Verksamheten bedrivs med en positiv miljöpåverkan då noggranna mätningar oavsett bransch är resursbesparande.
Ägarnas intresse för människor har lett till en mångfald i personalens sammansättning. Bland de anställda återfinns tidigare långtidsarbetslösa, ungdomar och utlandsfödda och fler än hälften är kvinnor. Den humana synen
på arbetstid är också ett led i företagets strategi att bibehålla effektiviteten
och minska belastningen för de anställda under enformiga arbetsuppgifter.
Mats Lindgren är en god förebild för andra i vårt län som vill starta och utveckla företag. Därför erhåller han Landstingets och Almi Företagspartner
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Nords gemensamma Näringslivspris 2015 för sitt framgångsrika utvecklingsarbete av D-Flow Technology AB.

§ 83

Delårsrapport januari-augusti 2015
Dnr 3-15

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen plan utgör utgångspunkt och struktur för delårsrapporten
som sammanställs per april och augusti.

Ekonomiskt delårsresultat
Resultatet före finansiella poster visar ett underskott på 89 mkr vilket är 148
mkr sämre än föregående år. Underskottet på 89 mkr är 156 mkr sämre än
budget.
AFA försäkringsstyrelse har beslutat att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting. För landstingets del motsvarar det en intäkt på 44 mkr. Den beräknade återbetalningen finns inkluderad i resultatet
för perioden.
Landstingets resultat efter finansnetto visar ett underskott på 17 mkr, vilket
är 171 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Exkluderas återbetalningen från AFA är underskottet 61 mkr för perioden.
Under våren har landstingets nya personalsystem tagits i drift. Uppsättning
av ett personalsystem är mycket komplext. Avstämning av den ekonomiska
redovisningen på kontonivå pekar på att landstinget kan ha för lågt redovisade personalkostnader. Utredningsarbete och felsökning pågår. Då landstinget tillämpar försiktighetsprincipen har divisionernas och landstingets
totala resultat korrigerats för att ta höjd för den differens avstämningen pekar
på. För landstinget totalt motsvarar korrigeringen 33 mkr.
Divisionernas resultat för perioden är -213 mkr, vilket är 66 mkr sämre än
föregående år.
Ekonomisk årsprognos

Årsprognosen pekar på ett underskott med 285 mkr. Prognosen före finansiella poster visar ett minus på 349 mkr, vilket är 330 mkr sämre än budget.
Prognosen visar på att verksamhetens intäkter ökar med 3 procent jämfört
med föregående år. Exkluderas intäkten för återbetalningen från AFA försäkring så beräknas intäkterna minska med cirka 10 mkr.
I jämförelse med föregående år pekar prognosen på att personalkostnaderna
ökar med 2,9 procent och övriga kostnader med 4,6 procent. Nettokostnadsökningen beräknas ligga på 3,8 procent. Exkluderas återbetalningen från
AFA-försäkring så är nettokostnadsökningen 4,4 procent.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med 1,4
procent i jämförelse med föregående år.
Ekonomi i balans

Alla landstingets verksamheter har inför 2015 uppdraget att vidta åtgärder
motsvarande 1,6 procent för att anpassa verksamheterna till angivna ramar.
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Vid landstingsstyrelsens möte i mars och maj redovisades ett antal åtgärder
inom flertal områden med en helårseffekt på 250 mkr år 2017, varav 136
mkr avser 2015. I årsprognosen antas att 71 mkr kommer att klaras under
året.
Divisionernas årprognoser pekar på ett underskott på 292 mkr, vilket är 142
mkr sämre än divisionernas resultatmål för 2015. Jämfört med bokslutet
2014 är det en försämring med 12 mkr. Endast två av divisionerna beräknas
klara resultatmålet för 2015. När alla verksamheter inkluderas är underskottet 261 mkr.

Styrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen
avseende fullmäktiges strategiska mål
I delårsrapporten finns mål inom respektive perspektiv sammanställda. Där
uppgift finns att tillgå presenteras även en måluppfyllelse. Målen ska ses
som styrande, är högt ställda och finns inom områden med förbättringspotential. I vissa fall är målen långsiktiga vilket innebär att de sträcker sig
längre fram i tid, målet ska då ses som en förväntad utveckling på sikt. Styrelsens sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen för respektive perspektiv:
Medborgare
Nöjda medborgare

När det gäller förtroende för landstingets hälsocentraler de senaste fyra åren
så ligger länet relativt stabilt på drygt 60 procent med mycket eller ganska
stort förtroende. Förtroendet för länets sjukhus ligger på cirka 70 procent,
vilket är i nivå med riket. Tre av fyra norrbottningar upplever att de har tillgång till den vård de behöver, en siffra som är något lägre än riksgenomsnittet.
Landstinget har ett mål om att minska andelen som har lågt socialt deltagande. Ungefär var fjärde norrbottning rapporterar lågt socialt deltagande, en
siffra som är stabil över tid.
Vad det gäller nöjdheten med kollektivtrafiken så har resenärernas sammanfattande nöjdhet med kollektivtrafiken minskat något. Målet är att 80 procent
av resenärerna ska vara nöja men endast 74 procent bedömer sin nöjdhet
som fyra eller fem på femgradig skala.
Sveriges bästa självskattade hälsa

Målet är att norrbottningarna ska ha Sveriges bästa självskattade hälsa 2020,
må bra och leva ett långt liv på ett sätt som gör att medellivslängden ökar.
Hälsoutvecklingen i Norrbotten är överlag positiv på så vis att människor
lever längre. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat, allt fler
barn får en tobaksfri livsstart och färre ungdomar röker och dricker alkohol.
Trots det så är länet långt i från att nå målet om bästa självskattade hälsan i
riket.
Prognosen för länets nyfödda pojkar visar att de har den lägsta förväntade
medellivslängden i riket. Genom förändrade levnadsvanor, livsvillkor samt
medicinska insatser har dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskat under de senaste decennierna i riket, vilket också ökat medellivslängden
(Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården 2013). Norrbottens län har
fortfarande ett jämförelsevis stort utrymme för förbättring vad gäller minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, framförallt bland män. Kommunerna i länet visar stora skillnader i hälsa och levnadsvanor. Utbildningsnivå
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har en stark koppling till levnadsvanor till de högre utbildades fördel. Viktigt
är att i tid arbeta med övervikt och fetma bland framförallt unga män och
vuxna män som visar en negativ utveckling.
Verksamhet
En effektiv verksamhet med god kvalité

Augusti är den månad då tillgänglighetsmätningarna generellt visar lågt resultat. Det beror på att den planerade verksamheten går på sparlåga under
sommaren och väntetiden därmed ökar. I år syns samma mönster. Tillgänglighet för råd per telefon via 1177 når inte målen.
Arbete med att kartlägga och målsätta de huvudsakliga vårdprocesserna fortskrider i verksamheten men det är ännu inte komplett.
Antalet konton för 1177 vårdguidens e-tjänster har ökat i länet medan användningen i princip är oförändrad. Därför pågår arbete för att utveckla och
tillhandahålla attraktiva e-tjänster som är till nytta för invånarna, t ex Journal via nätet och tidsbokning via webb.
I länet pågår också ett projekt för tillämpning av distansöverbryggande tekniska lösningar för att skapa effektiva arbetssätt i vården. De hälsocentraler
som deltar är Överkalix, Haparanda och Övertorneå. Även verksamheter vid
flera sjukhus deltar.
Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner visar en försämring
jämfört med tidigare mätning, Följsamhet till basala hygienrutiner är jämn
och hög. Fallskador ligger ungefär på samma nivå som tidigare liksom andelen trycksår. Fler patienter får läkemedelsberättelser vid utskrivning medan
statistiken tyder på minskning av antalet läkemedelsgenomgångar.
Sammantaget pekar flera variabler på att landstingets förmåga att möta medborgarnas behov utvecklas i rätt riktning även om fortsatta förbättringar
krävs. Tillgängligheten till framförallt specialiserad vård behöver öka liksom
vissa resultat inom patientsäkerhetsområdet. Målen bör kunna uppnås under
året.
Helhetsperspektiv med människan i centrum

Mål som speglar samverkan och personcentrerad vård nås delvis. De senaste
mätningarna av bemötande och patientnöjdhet i länet gjordes hösten 2014
och berörde primärvård och akutmottagningar. Från och med 2015 har en ny
leverantör av undersökningen upphandlats nationellt och med anledning av
detta kommer vissa mätningar att skjutas på framtiden. Nästa inplanerade
mätning blir primärvården hösten 2015.
Oplanerade återinskrivningar minskar även om målen inte nås inom området.
Sammanfattningsvis bedöms resultaten inom helhetsperspektivet vara tämligen goda men fortsatta förbättringar behövs.
Kunskap och förnyelse
Konkurrenskraftig region

Andelen norrbottningar som avslutar gymnasiet inom fyra år är relativt oförändrad under de senaste åren. Andelen kvinnor följer riket medan andelen
män som avslutar gymnasiet inom fyra år är lägre än riket. Detta skapar sannolikt olika förutsättningar för framtida möjligheter till arbete. Förutom den
egna hälsan får det även konsekvenser för länets kompetensförsörjning.
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Andelen med eftergymnasial utbildning ökar oavsett kön, men närmar sig
inte riksnivån. Skillnaden mellan könen i andel med eftergymnasial utbildning har ökat successivt de senaste tio åren. Fler kvinnor än män i Norrbotten väljer eftergymnasial utbildning. Detta får sannolikt konsekvenser för
framtida möjligheter till arbete och hälsa i relation till kön och särskilda
utmaningar för en hållbar utveckling.
Långsiktig förnyelse

Antalet anställda med forskarutbildning ökar svagt men stabilt likaså antalet
forskarstuderande. Könsfördelningen är förhållandevis jämn bland forskarutbildade, men det råder en kvinnlig dominans bland de forskarstuderande.
Den kvinnliga majoriteten är tydlig bland studerande inom samtliga yrkesgrupper utom bland läkare. Antalet forskningsprojekt ligger på en stabilnivå
likaså antalet läkemedelsstudier. Sammantaget utvecklas den akademiska
plattformen i rätt riktning. Delmålet för strategisk styrning av förnyelseinitiativ har ännu inte uppfyllts. En strategi för förbättringsarbete och innovation håller på att utarbetas, där kommer införande och bedömning av förnyelsealternativ att ingå.
Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare

Landstinget arbetar systematiskt med åtgärder för att främja mångfald och
uppnå jämställda och jämlika villkor. För att nå målet för lika rättigheter och
möjligheter, krävs fortsatta prioriteringar av aktiva åtgärder, med syfte att nå
måluppfyllelse på sikt.
Aktivt medarbetarskap

Landstingets delmål – hälsofrämjande miljö- nås inte under perioden. Det är
ett långsiktigt arbete att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser och åtgärder
vidtas inom olika områden. Det är ett utmanande mål som kräver stora insatser under många år.
Ekonomi
En ekonomi som ger handlingsfrihet

Landstinget ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans, d v s intäkterna ska överstiga kostnaderna. Årsprognosen per augusti pekar på ett underskott på 285 mkr varav verksamheterna bedömer ett underskott på 261
mkr. Av landstingets sex divisioner prognostiserar fyra att de inte kommer
att nå resultatmålet för 2015.
Landstingsstyrelsen har i mars och i maj beslutat om handlingsplaner med
åtgärder som ska reducera kostnaderna med helårseffekter på 250 mkr (full
effekt 2017). Åtgärderna har inte kommit igång i planerad omfattning och
den ekonomiska effekten bedöms till 71 mkr år 2015. Besvärlig bemanningssituation på flera enheter i verksamheterna med ökade kostnader för
övertid och inhyrd personal som följd samt ökade kostnader för bl a läkemedel har försämrat resultaten i sjukvårdsdivisionerna.
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Landstingsstyrelsen har i uppdrag att i finansplanen i november komma med
förslag till ytterligare åtgärder för att öka intäkterna och/eller reducera
kostnaderna
Ekonomi som inte belastar kommande generationer

För att uppnå fullmäktiges mål måste landstinget ha förmåga att anpassa
verksamheten till de ekonomiska förutsättningar som gäller och samtidigt ha
fokus på resultat för kund/patient. Resurser ska nyttjas på bästa sätt för att
uppnå målen för verksamhet och ekonomi. Effektiva vårdprocesser kännetecknas av god medicinsk kvalitet, god produktivitet och kostnadseffektivitet, utvecklad samverkan, hög tillgänglighet och hög patienttillfredsställelse.
Under de senaste två åren har landstingets kostnader för produktion av hälsooch sjukvård ökat samtidigt som antalet besök, vårdtillfällen, vårddagar och
DRG-poäng har minskat. Minskad produktivitet har medfört att den genomsnittliga produktionskostnaden har ökat och landstingets kostnader är högre
än riksgenomsnitt i flera av verksamheterna. Vid senaste jämförelsen av KPP
(kostnad per patient) år 2014 är landstingets kostnader 150-200 mkr högre än
riksgenomsnittet. Andelen dyra vårdtillfällen, så kallade kostnadsytterfall, är
högre än riksgenomsnittet för flera av verksamheterna vilket ytterligare ökar
landstingets kostnader med över 100 mkr.
Inom landstingets olika verksamheter pågår arbete med att beskriva, målsätta
och följa processer. För att nå en kostnadseffektiv verksamhet måste fokuseringen på effektivitet i processerna öka. Detta arbete behöver intensifieras.

Styrelsens förslag till beslut
Då det ekonomiska utfallet för 2014 inte var förenligt med en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans fick alla landstingets verksamheter inför 2015 uppdraget att vidta åtgärder motsvarande 1,6 procent för att
anpassa verksamheterna till angivna ramar. Vid landstingsstyrelsens möte i
mars och maj redovisades ett antal åtgärder.
Det ekonomiska utfallet per augusti och prognosen för helåret visar på att
den ekonomiska handlingsplanen hittills inte gett tillräcklig effekt.
Under de senaste två åren har landstingets kostnader för produktion av hälsooch sjukvård ökat samtidigt som antalet besök, vårdtillfällen, vårddagar och
DRG-poäng har minskat. Minskad produktivitet har medfört att den genomsnittliga produktionskostnaden har ökat och landstingets kostnader är högre
än riksgenomsnitt i flera av verksamheterna. Landstingsstyrelsen har som
mål att kostnaden per producerad DRG poäng inte ska överstiga kostnaden i
KPP-databasen för läns och länsdelssjukhus i riket. Senaste mätningen år
2014 visar att landstingets kostnader är 150-200 mkr högre än riksgenomsnittet. Dessutom är andelen dyra vårdtillfällen, så kallade kostnadsytterfall,
också högre än riksgenomsnittet vilket ytterligare ökar landstingets kostnader med över 100 mkr.
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1 Landstingets kostnader ska anpassas till nivåerna i riket.
2 Divisionerna ska arbeta fokuserat och målinriktat med de ekonomiska
handlingsplanerna samt lämna redovisning för att nå kostnadsreduktioner.
3 Redovisning ska löpande lämnas till landstingsstyrelsen.
4 Delårsrapporten för augusti 2015 godkänns.
---------------------------------------------------
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Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S), Johannes Sundelin (S), Kenneth
Backgård (NS), Lars-Åke Mukka (C), Carola Lidén (C), Agneta Granström
(MP), Johnny Åström (NS), Mattias Karlsson (M), Magnus Häggblad (SD)
och Ylva Mjärdell (FP):
 Beslutsförslaget bifalls efter att punkt 2 ändrats till följande:
”Divisionerna uppmanas att snarast redovisa åtgärder för att anpassa
verksamheterna till beslutade sparåtgärder”
Yrkande 2

Mattias Karlsson (M):
I denna delårsrapport så visar årsprognosen att underskottet för helåret 2015
bedöms bli 285 mkr. Detta är 330 mkr sämre än den budget som landstingsfullmäktige har fastställt och som vi i landstingsstyrelsen har att förhålla oss
till. Vi i landstingsstyrelsen har ett uppdrag av landstingsfullmäktige att se
till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som är fastställda
och utifrån ekonomisk god hushållning.
Detta sammantaget innebär behov av omedelbara reduceringar av de kostnader som går att påverka under innevarande år.
Mot bakgrund av ovanstående så yrkar jag;
 Att landstingsstyrelsen med omedelbar verkan beslutar följande skall
gälla för landstingets hela verksamhet;
 Strikt anställningsprövning enligt särskild rutin
 Ingen intern representation med några undantag som ska beskrivas
särskilt
 Särskild prövning av mötesrutiner i förhållande till distansteknik
 Minskade kostnader för resor i tjänsten
 Konferensstopp
 Samåkning.
 Att landstingsfullmäktige beslutar att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att
utarbeta riktlinjer för ovanstående områden samt modeller för att följa
upp effekten
 Att landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att vid nästa landstingsfullmäktige den 18 november 2015 redovisa den förväntade effekten av
besparingen.
 Att delårsrapporten därefter läggs till handlingarna.
Yrkande 3

Mattias Karlsson (M):
 Punkt 2 i beslutsförslaget ändras till följande:
”Divisionerna uppmanas att snarast redovisa åtgärder för att anpassa
verksamheterna till beslutade sparåtgärder”
Yrkande 4

Jens Sundström (FP):
Vi yrkar att fullmäktige beslutar:
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Det ekonomiska utfallet för 2014 var inte förenligt med god ekonomisk hushållning. Budgeten som landstingsledningen röstade igenom för 2015 innehöll dessutom som vanligt en stor post med ”ej definierade (spar) åtgärder”
som inte heller sedan dess fördelats på divisions- eller verksamhetsnivå. Det
underskott som nu redovisas är därför inte särskilt förvånande. Utifrån detta
kommer det förslag till ytterligare åtgärder för ekonomi i balans både för
sent och är för litet.
Vi lade redan ifjol fram ett eget budgetförslag med en ekonomi i balans och
har dessutom i det läge som nu uppstått lagt fram ytterligare specificeringar
på åtgärder för att uppnå en god ekonomisk hushållning på helårsresultatet.
Ett av förslagen är att fullmäktige ska ta en ny reviderad budget där vi går
igenom budgetpost för budgetpost för att se vilka utgifter som fortfarande är
påverkbara för innevarande verksamhetsår och som därmed skulle kunna
frysas inne som en del av ett utökat krispaket.
Därför yrkar vi på att delårsrapporten läggs till handlingarna med ovanstående kommentarer och ett uppdrag till landstingsstyrelsen att komma tillbaka
med ett underlag för att ta ett reviderat budgetbeslut.
Yrkande 5

Sverigedemokraterna uppfattar att ekonomin i Norrbottens läns landsting är
fortsatt mycket dålig. Indikationer på att majoritetsstyret har för avsikt att
höja landstingsskatten för att komma tillrätta med detta har visats i media.
Sverigedemokraterna motsätter sig den föreslagna skattehöjningen och menar istället att NLL bör ta kontakt med regeringen för att be om ökade anslag
i det kommunala utjämningssystemet. Inledningsvis bör man äska om
samma belopp som den föregående M-ledda regeringen under sin regeringstid tagit bort. På detta sätt så kan den statliga ambitionsnivån för den vård
och omsorg som regeringen vill att NLL komma i en bättre samklang.
I praktiken handlar en ökad landstingsskatt om en skatteväxling från norrbottningarna över till orter som tex Malmö som av någon anledning befinner
sig i ett ännu svårare ekonomiskt läge.
Vidare så vill Sverigedemokraterna oroligt påpeka att de migrantströmmar
som Sverige och Norrbotten upplever idag inte är långsiktigt hållbara. Varken landet eller vårt län eller de migranter som kommit till Sverige kommer
att må bra av den förestående ekonomiska och samhälleliga kollaps som
kommer att bli resultatet om detta inflöde fortsätter.
Mot bakgrund av ovanstående så yrkar jag på att:
 Att kontakta regeringen för att be om utökade resurser från det kommunala utjämningssystemet för att råda bot på NLL:s ekonomi.
 Att signalera till regeringen att omfattningen av det flyktingmottagande
som idag sker till Sverige och Norrbotten på sikt kommer att utgöra ett
allvarligt ekonomiskt och samhällstrukturellt hot.
 Att delårsrapporten för Augusti 2015 därmed läggs till handlingarna.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkande 1 och finner att det bifalls. Därefter ställer ordföranden i tur och ordning proposition på yrkande 2, 4 och 5
och finner att de avslås.
---------------------------------------------------
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Beslut
1 Landstingets kostnader ska anpassas till nivåerna i riket.
2 Divisionerna uppmanas att snarast redovisa åtgärder för att anpassa verksamheterna till beslutade sparåtgärder.
3 Redovisning ska löpande lämnas till landstingsstyrelsen.
4 Delårsrapporten för augusti 2015 godkänns.
Reservation 1

Av Mattias Karlsson (M) till förmån för yrkande 2.
Reservation 2

Av Jens Sundström (FP) till förmån för yrkande 4.
---------------------------------------------------

§ 84

Uppdrag 2016 för
fullmäktiges beredningar
Dnr 35-15

Ärendebeskrivning
I arbetsordningen för landstingsfullmäktige anges att presidiet föreslår uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. Uppdraget skall vara i
enlighet med målen i den strategiska planen. Slutgiltigt beslut om uppdraget
tas av landstingsfullmäktige
Kriterier för val av uppdrag

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

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.
 för Programberedningen i ett patient- och närståendeperspektiv.
14
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Nyhetsvärde

Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne
på ett nytt sätt.
Programberedningen
91 § Landstingets regler och riktlinjer

Programberedningens uppgift, som omfattar hela länet, är att utifrån ett patient- och närståendeperspektiv på verksamhetens innehåll:
 Öka kunskapen om patienters och närståendes behov
 Verka för bättre förståelse och ökad samverkan mellan verksamhetsansvariga och förtroendevalda.
 Lämna rapporter om genomförd verksamhet.
 I sin verksamhetsrapport för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen.
Programberedningen har ett särskilt ansvar för att i sitt arbete bevaka och
belysa aktuella etik- och prioriteringsfrågor inom det aktuella uppdraget
Regionala beredningen
97 § Landstingets regler och riktlinjer

Regionala beredningens uppgift, som omfattar hela länet, är att inom det
regionala utvecklingsområdet:
 Öka kunskapen om medborgarnas behov.
 Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.
 Lämna rapporter om genomförd verksamhet.
 I sin verksamhetsrapport för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen.
Hälso- och sjukvårdsberedningarna
104 § NLL:s riktlinjer och regler

Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppgift är att inom sina geografiska
områden och utifrån ett medborgarperspektiv på utbudet av hälso- och sjukvård:
 Öka kunskapen om medborgarnas behov, tillgång till och konsumtion av
vård i respektive geografiska område.
 Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.
 Lämna rapporter om genomförd verksamhet.
 I sina verksamhetsrapporter för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen.
Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i sitt arbete söka samverkan med
länets kommuner.

Presidiets förslag
Det är politikens roll att företräda medborgarnas intressen och med detta i
fokus inrättades beredningarna 2001för att i dessa skapa en plattform för
medborgardialog. Under åren som beredningarna har funnits har ett stort
antal ämnen avhandlats och många norrbottningar har fått säga sin mening.
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16 år har gått sedan landstingsfullmäktige beslutade om formen för beredningarnas arbete och under denna tid har utvecklingen inom kommunikationsområdet varit stor. Landstingets metod för beredningarnas medborgardialog har inte förändrats. Dessutom står vi idag inför de förändringar som en
eventuell regionbildning kan ge. En region innebär nya uppdrag för oss, i
vilka medborgardialogen är viktig att utvecklas.
Med anledning av ovanstående föreslår presidiet att beredningarna under
2016 gemensamt arbetar med följande uppdrag:

Uppdrag 2016: Medborgardialog
Vilket behov har norrbottningarna av dialog med landstingspolitikerna?

 Hälso- sjukvårdsberedningarna ska inrikta sig på frågan om hur norrbottningarna vill ha medborgardialog vad gäller hälso- och sjukvård samt
tandvård.
 Programberedningen ska inrikta sig på frågan om medborgardialog ur ett
patient- och närståendeperspektiv.
 Regionala beredningen ska inrikta sig på frågan om medborgardialog
med aktörer inom det regionala utvecklingsområdet samt de samverkansorgan som kan bli aktuella vid en regionbildning.
Beredningarnas rapporter ska redovisa utvecklingsområden för landstingets
medborgar- och patientdialog.
Presidiet föreslår även att landstingsstyrelsen ansöker om att Norrbottens
läns landsting ska medverka i SKL:s utvecklingsprojekt ”Masterclass– medborgardialog i styrning”
Stöd för uppdraget i landstingets styrdokument

Landstingets värdegrund betonar demokrati genom: Alla människors lika
värde, kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande samt öppenhet och samverkan.
I den strategiska planen är ett av målen ”nöjda medborgare”, vilket uppnås
genom följande framgångfaktor: ”Högt förtroende för verksamheten Dialog förs på olika nivåer med medborgarna om behov och utbud. Tydlig information om beslut, resultat, verksamhet och prioriteringar så att norrbottningarna känner sig delaktiga som medborgare. Arbetet för att tillgodose
norrbottningarnas behov genomsyras av en humanistisk människosyn där
alla människor är unika och har lika värde.”
I landstingsstyrelsens plan: ”Ta fram förslag på samverkansformer med
kommuner, näringsliv, länsstyrelsen, myndigheter och samhällsaktörer som
svarar mot det nya uppdraget. Ta fram principer för medborgardialog som
svarar mot det nya uppdraget.”
I landstingets kommunikationsplan: ”Förtroendevalda och den politiska
ledningen kommunicerar beslut, mål och inriktningar till medborgarna”

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:
1 Förslaget till uppdrag 2016 för beredningarna fastställs.
2 Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att ansöka om att landstinget ska delta i
SKL:s utvecklingsprojekt ”Masterclass– medborgardialog i styrning”
---------------------------------------------------
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Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Ingmari Åberg (V), Leif Bogren (S), Anita Gustavsson (S), Kristina Nilsson
(V), Bengt Westman (S), Lennart Thörnlund (S),
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Mattias Karlsson (M), Gunillla Wallsten (M), Lars-Åke Mukka (C), Jens
Sundström (FP), Magnus Häggblad (SD):
Landstinget brottas med ett allvarligt ekonomisk underskott som innebär att
landstingsstyrelsen har fattat beslut om effektiviseringsåtgärder men det
innebär också att det måste till ytterligare åtgärder för att få ned landstingets
kostnadsvolym. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:
 Att landstingsfullmäktige beslutar att inte ge beredningarna något uppdrag för år 2016 och på så sätt reducera landstingets politiska kostnader.
Yrkande 3

Erik Lundström (FP):
 Beslutsförslaget avslås och ersätts med uppdrag om livsstilsförändringar.
Yrkande 4

Johnny Åström (NS), KurtÅke Andersson (C), Kenneth Backgård (NS):
 Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Ge tillfälle till beredningarna att formulera ett uppdrag utifrån deras erfarenhet i dialog med presidiet”.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås.
Votering begärs.
Ordföranden meddelar att ja-svar gäller för att ärendet ska avgöras idag och
nej-svar för att ärendet ska avgöras senare.
Omröstningsresultat

Med 37 ja-röster för bifall till att ärendet ska avgöras idag och 32 nej-röster
för bifall till att ärendet ska avgöras senare, bifalls återremissyrkandet. En
ledamot avstod från att rösta.
Ledamöterna röstar enligt följande:
Ledamot
Emme-Lie Spegel, ersättare
Kent Ögren
Sten Nylén, ersättare
Sven Holmqvist
Leif Bogren
Erkki Haarala
Monica Öjemalm
Thor Viklund
Lennart Åström
Per-Erik Muskos
Anita Gustavsson
Ruschadaporn Lindmark

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

Avstår

Frånv
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Ledamot
Bengt Westman
Daniel Persson
Johannes Sundelin
Bengt Niska
Erika Sundström
Gustav Uusihannu
Ewelina Edenbrink
Lennart Thörnlund
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Eivy Blomdahl
Agneta Lipkin
Jan Sydberg, ersättare
Majvor Johansson
Kenneth Backgård
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Margareta Dahlén, ersättare
Terese Falk-Carolin
Jörgen Afvander
Holger Videkull
Anders Sundström
Erika Sjöö
Anna Scott
Karin Andersson
Martin Åström
Doris Messner
Johnny Åström
Erkki Bergman
Dan Ankarholm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Bernt Nordgren
Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Bo Hultin
Roland Nordin
Monica Nordvall Hedström
Birgitta Meijer Thunborg
Glenn Berggård
Elisabeth Bramfeldt
Anna Hövenmark
Christina Snell-Lumio
Kristina Nilsson
Ingmari Åberg
Carola Lidén, ersättare
Kurt-Åke Andersson
Lars-Åke Mukka
Jens Sundström
Erik Lundström
Ylva Mjärdell, ersättare
Agneta Granström
Mats Dahlberg

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

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
x
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Ledamot
Catarina Ask
Magnus Häggblad
Susanne Ström
Arne Gustafsson
Elisabeth Lindberg
Summa

Ja
x

Nej

Avstår

Frånv

x
x
x
x
37

32

1

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

Beslut
Ärendet återremitteras.

§ 85

Återremitterat ärende:
Anpassning av vårdplatser vid Kiruna
sjukhus
Dnr 898-15

Ärendebeskrivning
Anpassning av vårdplatser vid Kiruna sjukhus
Den somatiska specialistsjukvården vid Kiruna sjukhus balanserar inte i
dagsläget sina kostnader gentemot tilldelad budget. Samtidigt kan konstateras att vårdprocesserna utvecklats inom slutenvården och att jourstrukturen
förbättrats (i och med införandet av linjelöst arbetande jourer med akutläkarkompetens). Beläggningsgraden har minskat under 2014 och medelvårdtiden
har kortats med i snitt 2 dagar under 2014. Det bedöms därför möjligt att
minska antalet vårdplatser vid sjukhuset och därmed minska kostnaderna.
Eftersom det inte tycks vara aktuellt med något nytt sjukhus upprättas en
plan för slutenvårdens lokaler med målsättningen att samtliga vårdplatser
och mottagningsverksamhet ska vara lokaliserade samman med varandra, så
att flöden och processer fungerar optimalt samt att kompetens och utrustning
kan samnyttjas.
De ekonomiska konsekvenserna är redan beaktade i divisionens ekonomiska
handlingsplan, en reducering av vårdplatser är nödvändig för att klara
sparuppdraget. En vårdplatsminskning enligt förslaget beräknas sänka kostnaderna med 3,0 mkr på helårsbasis. En samlokalisation beräknas sänka
kostnaderna med ytterligare 1,0 mkr på helårsbasis.
En översiktlig riskanalys framgår av tabellen:
Identifierade risker och konsekvenser
Med en samlokalisation av slutenvården kan
det uppstå ett ökat geografiskt avstånd till
rehabiliteringsverksamheterna vilket är till
arbetsmiljömässig och logistisk nackdel
En vårdplatsreduktion medför ökad risk för
överbeläggningar och i värsta fall att patienter-

Åtgärdsförslag
Ett förslag till kommande samlokalisering
ska innefatta den problematiken och förlägga samtliga verksamheter så nära
varandra som möjligt.
Det kan konstateras att vårdkonsumtionen
sjunkit under de senaste åren tack vara
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na inte får de insatser/den vårdtid de behöver i
sluten vård.

förbättrade vårdprocesser och en optimerad jourstruktur. Vårdplatsreduktionen
torde, med beaktande av den förbättrade
vårdprocesserna kunna genomföras utan
väsentlig risk. Skulle det visa sig vara
orealistiskt kan man, med relativt kort
ställtid, öppna upp någon ytterligare vårdplats igen.

Följande föreslås
 Antalet fastställda vårdplatser anpassas till totalt 29 vid sjukhuset.
Beslut vid ärendets behandling i fullmäktige 9-10 juni 2015

Punkten återremitteras med följande motivering:
 För att tillse att detta beslut ligger i linje med våra tankar för sjukvården i
hela Malmfälten fram emot att ett nytt sjukhus i Kiruna ska uppföras runt
2025, samt för att kostnadsberäkna investeringen som krävs.

Styrelsens beredning
Vårdavdelningarna i Kiruna har under perioden 2013-2015 haft mellan
33 -35 disponibla vårdplatser i snitt. Beläggningsgraden har under samma tid
varit mellan 65 till 74 procent, vilket betyder att ca 24 vårdplatser varit belagda.
Samarbetet med Kiruna kommun fungerar allt bättre och antal dagar som
patienter varit utskrivningsklara påverkas av samarbetet och hur många som
ligger kvar på sjukhuset. Sedan februari 2015 har vårddagarna minskat jämfört med 2014.
Diskussioner förs även med Kiruna kommun om att de eventuellt ska kunna
hyra lokaler av landstinget på sjukhuset för sina brukare.
När landstingets förutsättningar i samband med stadsflytten klarnar kommer
landstingsdirektören få i uppdrag att se över lokalanvändningen vid Kiruna
sjukhus.
Då ca 24 vårdplaster varit belagda och de fastställda vårdplatserna är många
fler är kapaciteten i Kiruna för hög för en kostnadseffektiv verksamhet. Vid
en beläggningsgrad på 85 procent behövs 29 fastställda vårdplatser vid sjukhuset. Vårdplatsminskningen beräknas sänka kostnaderna med 3,0 mkr på
helårsbasis som är inräknade i tidigare redovisade åtgärdspaket.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen förslår fullmäktige att:
 Antalet fastställda vårdplatser anpassas till totalt 29 vid sjukhuset
---------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V), Mattias Karlsson (M) och Kristina
Nilsson (V):
 Beslutsförslaget bifalls.
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Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS), Doris Messner (NS), Sten Nylén (S), Jens Sundström (FP), Kurt-Åke Andersson (C) och Lars-Åke Mukka (C):
 Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Alla analyser i ärendet ska inväntas för att få en bättre helhetsbild”.
Yrkande 3

Magnus Häggblad (SD):
 Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Återremiss med anledning av den uppkomna flyktingsituationen i Riksgränsen/Björkliden”
Yrkande 4

Lars-Åke Mukka (C), Sten Nylén (S) och Kurt-Åke Andersson (C):
 Antalet vårdplatser reduceras med tre sängplatser. Efter ett år har man en
”kontrollstation” för utvärdering.
Yrkande 5

Magnus Häggblad (SD):
 Antalet vårdplatser bör vara 37.
Propositionsordning

Orföranden meddelar att proposition först kommer att ställas på återremissyrket. Om det bifalls kommer proposition att ställas på motivet till återremissyrkandet vilket anges i yrkandena 2 och 3.
Orföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås.
Votering begärs.
Ordföranden meddelar att ja-svar gäller för att ärendet ska avgöras idag och
nej-svar för att ärendet ska avgöras senare.
Omröstningsresultat

Med 37 ja-röster för bifall till att ärendet ska avgöras idag och 29 nej-röster
för bifall till att ärendet ska avgöras senare, avslås återremissyrkandet. Fyra
ledamöter avstod från att rösta.
Ledamöterna röstar enligt följande:
Ledamot
Emme-Lie Spegel, ersättare
Kent Ögren
Sten Nylén, ersättare
Sven Holmqvist
Leif Bogren
Erkki Haarala
Monica Öjemalm
Thor Viklund
Lennart Åström
Per-Erik Muskos
Anita Gustavsson
Ruschadaporn Lindmark
Bengt Westman
Daniel Persson
Johannes Sundelin

Ja
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Ledamot
Bengt Niska
Erika Sundström
Gustav Uusihannu
Ewelina Edenbrink
Lennart Thörnlund
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Eivy Blomdahl
Agneta Lipkin
Jan Sydberg, ersättare
Majvor Johansson
Kenneth Backgård
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Margareta Dahlén, ersättare
Terese Falk-Carolin
Jörgen Afvander
Holger Videkull
Anders Sundström
Erika Sjöö
Anna Scott
Karin Andersson
Martin Åström
Doris Messner
Johnny Åström
Erkki Bergman
Dan Ankarholm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Bernt Nordgren
Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Bo Hultin
Roland Nordin
Monica Nordvall Hedström
Birgitta Meijer Thunborg
Glenn Berggård
Elisabeth Bramfeldt
Anna Hövenmark
Christina Snell-Lumio
Kristina Nilsson
Ingmari Åberg
Carola Lidén, ersättare
Kurt-Åke Andersson
Lars-Åke Mukka
Jens Sundström
Erik Lundström
Ylva Mjärdell, ersättare
Agneta Granström
Mats Dahlberg
Catarina Ask
Magnus Häggblad
Susanne Ström

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

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
x
x
x
x
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Ledamot
Arne Gustafsson
Elisabeth Lindberg
Summa

Ja

Nej
x

Avstår

29

4

x
37

Frånv

Propositionsordning 2

Ordföranden ställer proposition på yrkandena 1, 4 och 5 och finner att yrkande 1 vinner majoritet.
---------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation 1

Av ledamöterna i (NS)-, (FP)-, och (C)- grupperna samt Sten Nylén (S) till
förmån för yrkande 2.
Reservation 2

Av ledamöterna i (SD)-gruppen till förmån för yrkande 3 och 5.
Reservation 3

Av ledamöterna i (C)-gruppen samt Sten Nylén (S) till förmån för yrkande 4.
Protokollsanteckning

 Mattias Karlsson (M) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Daniel
Bergman (M).
 Sten Nylén (S) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Bengt Ek (S).

§ 86

Ansvarsfrihet för år 2014 för
Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet
Dnr 2687-14

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen för Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2014.
Enligt § 13 i förbundsordningen ska förbundets revisorer granska förbundets
verksamhet och lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige,
som beslutar om ansvarsfrihet.
Lekmannarevisorernas granskning av förbundets verksamhet visar att det
fortfarande saknas mål för god ekonomisk hushållning. Med undantag av
detta bedömer revisorerna att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
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Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet.
Jäv

Kent Ögren (S), Leif Bogren (S), Agneta Lipkin (S), Kenneth Backgård
(NS), Johnny Åström (NS), Roland Nordin (M) och Jens Sundström (FP)
anmäler jäv.

§ 87

Yttrande över En kommunallag för
framtiden (SOU 2015:24)
Dnr 1631-2015

Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har gett Norrbottens läns landsting tillfälle att yttra sig
över slutbetänkandet En kommunallag för framtiden.
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Yttrandet ska vara departementet tillhanda senaste den 30 oktober 2015.

Bakgrund
Kommuner och landsting har flera olika roller. De är ansvariga för centrala
välfärdstjänster, myndighetsutövare, samhällsbyggare, arbetsgivare, upphandlare och demokratiska arenor för olika former av beslutsfattande.
Kommunallagen ska bidra till att dessa olika roller kan hanteras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Utredningen konstaterar att nuvarande lag reglerar
mycket om rollen som demokratisk arena medan frågor om rättsäkerhet och
arbetsgivarrollen är mera sparsamt reglerade och anser att lagen behöver
stärkas i dessa avseenden.

Sammanfattning av förslag på ändringar i
kommunallagen
I slutbetänkandet föreslår utredningen en rad ändringar i kommunallagen.
Utredningen har även gjort en lagteknisk översyn av lagen och föreslår en
helt ny omarbetad lag. Syftet med översynen är att utifrån ett medborgarperspektiv utforma en tydlig och språklig moderniserad lagstiftning. Lagen får
en ny struktur och ytterligare tre kapitel.
En kommunallag i bättre samklang med EU-rätten
1 kap. Förhållandet till EU-rätten förtydligas

EU-rätten påverkar den kommunala verksamheten på ett stort antal områden.
För att förebygga konflikter mellan kommuner och landsting och det privata
näringslivet föreslår utredningen att det i kommunallagen ska föras in ett
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målsättningsstadgande. Enligt det ska kommuner och landsting, när de agerar på en marknad, verka för att uppträda konkurrensneutralt.
Bättre förutsättningar för en ändamålsenlig organisation
6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
Styrelsens ställning stärks

I slutbetänkandet föreslår utredningen att fullmäktige ska få rätt att föreskriva att styrelsen ska få fatta beslut rörande andra nämnders verksamhet.
Det är fullmäktige som bestämmer om, och i så fall, på vilka områden det
ska få ske.
Delegering till presidiet

En rätt att delegera ärenden även till presidiet i nämnder ska också införas
eftersom det i många fall kan finnas ett praktiskt behov av en sådan delegation.
Utrymmet för beställar-utförarnämnd förtydligas

Utredningen föreslår också ändringar i kommunallagen för att klargöra att
det är möjligt att använda en beställar-utförarorganisation.
Försöksverksamhet med majoritetsstyre

Utredningen föreslår en lag som ska möjliggöra en försöksverksamhet med
majoritetsstyre under mandatperioden 2018-2022. Fullmäktiges beslut om en
försöksverksamhet ska fattas av en kvalificerad majoritet senast den 31 december 2017. Om systemet ska införas ska fullmäktige i ett särskilt reglemente ange hur oppositionen ska ges insyn i styrelsens arbete och administrativt stöd i övrigt.
7 kap. De anställda
Direktören

Utredningen föreslår att det i kommunallagen ska anges att det är styrelsen
som utser direktören i kommunen eller landstinget. Direktören ska ha den
ledande ställningen bland personalen och vara chef för den förvaltning som
finns under styrelsen. Direktören ansvarar för att det finns ett underlag till
beslut i samtliga ärenden som styrelsen ska behandla och svarar för att styrelsens beslut verkställs. Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen samt direktörens övriga uppgifter.
Vilka frågor som direktören ska ansvara för kan variera mellan kommuner
och landsting. Detta är något som får avgöras lokalt.
Delegation – anmälan till nämnden

Reglerna om delegation av beslutanderätt till de anställda föreslås förenklas
genom att det inte ska vara ett ovillkorligt krav att alla beslut som fattas på
delegation anmäls till nämnden. Beslut som inte behöver anmälas ska, om de
kan överklagas genom laglighetsprövning, dokumenteras i särskilda protokoll, som tillkännages på den kommunala anslagstavlan.
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8 kap.
Utvidgat medlemskap
Företag med fast driftställe och ideella förening föreslås bli
kommunmedlemmar

Utredningen anser att nuvarande system där endast juridiska personer som
äger fastigheter ges klagorätt innebär dock att fler juridiska personer som
kan sägas ingå i den kommunala gemenskapen inte har talerätt. Utredningen
anser därför att kretsen av medlemmar bör vidgas till juridiska personer som
bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i kommunen eller landstinget. Vidare bör ideella föreningar som har sitt säte eller bedriver verksamhet i kommunen och landstinget ges talerätt.
En webbaserad kommunal anslagstavla
Anslagstavlan digitaliseras

Eftersom alla kommuner och landsting använder sina webbplatser för at
kommunicera med medborgarna anser utredningen att den fysiska anslagstavlan bör ersättas med en anslagstavla på varje kommuns, landstings och
kommunalförbunds webbplats. Kommuner, landsting och kommunalförbund
ska vara skyldiga att även på annat sätt göra innehållet på anslagstavlan tillgängligt för dem som ex. inte har tillgång till internet.
10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter
Bemanning i bolagsstyrelser

Enligt utredningens förslag bör det finnas större möjligheter att kunna tillföra en styrelse ledamöter med specifik kompetens som inte har någon partipolitisk bakgrund. Fullmäktige ska kunna besluta att minoriteten av ledamöterna i en styrelse i ett kommunalt aktiebolag ska kunna utse på annan än
partipolitisk grund. Hur ledamöterna ska utse ska regleras i särskilda riktlinjer. I riktlinjerna ska anges vilken kompetens och erfarenhet styrelseledamöterna ska ha med hänsyn till bolagets verksamhet.
12 kap. Revision
En förbättrad kommunal revision
Ordföranden i revisionen alltid väljas ur minoriteten

Utredningen föreslår att ordföranden för revisionen, om sådan utses, ska
väljas från den politiska minoriteten. Förslaget till revisionens budget ska
vidare upprättas av fullmäktiges presidium.
Beredningsansvar för revisorernas budget

Fullmäktiges presidium föreslås uttryckligen ges ansvaret för att bereda förslaget till budget till revisorerna.
Valbarhetshinder för revisorer

Idag är fullmäktiges ledamöter och ersättare inte valbara som revisorer. Nu
föreslås motsvarande valbarhetshinder gälla också omvänt. Revisorer föreslår därmed inte heller vara valbara som ersättare eller ledamot i fullmäktige.
Handläggning i fullmäktige av årsredovisningen och ansvarsfrihet i omvänd
ordning

Godkännande av årsredovisningen föreslås ske innan fullmäktige tar ställning till frågan om ansvarsfrihet
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13 kap. Laglighetsprövning
Större möjlighet till laglighetsprövning av budgetbeslut

Utredningen föreslår att det inte ska finnas några begränsningar i möjligheterna att överklaga budgetbeslut.
Enligt nuvarande bestämmelse går det inte att laglighetspröva beslut där det i
beslutet åberopas synnerliga skäl för att inte balansera budgeten eller för att
inte reglera ett negativt balanskravsresultat, Utredningen anser att denna
begränsning ska tas bort och att även dessa beslut ska kunna överklagas.
Verkställighet och rättelse av kommunala beslut
Snävare utrymme att verkställa överklagade beslut

Ett kommunalt beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får
verkställas innan det har fått laga kraft, även om det har överklagats. En
individuell prövning ska dock göras och verkställighet får inte ske om särskilda skäl talar emot det. I ett fåtal, men principiellt viktiga fall, har beslut
verkställts på ett sätt som gjort det omöjligt att rätta dem. Det har bl.a. handlat om avknoppningar av kommunal verksamhet till underpris. För att förhindra detta anser utredningen att reglerna om verkställighet av beslut i
kommunallagen ska skärpas. Att ett beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för
att beslutet inte ska få verkställas förrän det fått laga kraft.
Lagteknisk översyn

Utredningen har gjort en lagteknisk översyn av lagen och föreslår en helt ny
omarbetad lag. Syftet med översynen är att utifrån ett medborgarperspektiv
utforma en tydlig och språklig moderniserad lagstiftning. Lagen får en ny
struktur och ytterligare tre kapitel. Särskilda kapitel föreslås för de anställda,
medborgarna, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter.
Effekten av att valbarhet upphört förslås fördröjas

Enligt dagens regler upphör ett förtroendeuppdrag direkt när en förtroendevald inte längre är valbar. Det händer exempelvis om personen folkbokförs i
en annan kommun. Nu föreslås en uppmjukning som innebär att uppdraget
ska upphöra automatiskt först efter det fullmäktigesammanträde som inträffar efter det att valbarheten upphört.
Det ger fullmäktige längre tid att utnyttja möjligheten att besluta att den
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag för återstoden av mandattiden.
Tidigare tillträde efter omval och extraval

Fullmäktige föreslås få besluta att de förtroendevalda som väljs efter det att
ett omval, ett extra val eller en förnyad sammanräkning har hållits, kan tillträda vid en tidigare tidpunkt än två månader efter att omvalet, extra valet
eller sammanräkningen avslutats. De förtroendevalda vars uppdrag upphör i
och med att omvalet, extra valet eller sammanräkningen har avslutats, upphör vid den tidpunkt de nyvalda förtroendevalda tillträder sina uppdrag.
Ersättarna i en styrelse föreslås vara minst fem

Förslaget innebär en skärpning av dagens regel som säger att styrelsen bör
bestå av minst fem ledamöter och lika många ersättare.
Klargörande av att nämndberedningar kan bestå av andra än förtroendevalda

Det ska uttryckligen framgå att nämnden till en nämndberedning får välja
även andra än förtroendevalda.
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Krav på att budgethandlingar och årsredovisning ska finnas på webbplatsen

Krav på att årsredovisningen och förslaget till budget ska hållas tillgängliga
för allmänheten på kommunernas och landstingens webbplatser föreslås
införas.
Ikraftträdande

Den nya lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2018.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige avger följande yttrande:
Norrbottens läns landsting (landstinget) delar inte utredningens bedömning
när det gäller
7 kap. De anställda
 Direktören
Landstinget ser positivt på utredningens förslag att rollfördelningen mellan
anställda och förtroendevalda synliggörs.
Landstinget anser dock att regleringarna avseende direktörens uppgifter och
ansvar är reglerade på en alltför detaljerad nivå.
Enligt utredningens förslag ska direktören ha den ledande ställningen bland
personalen och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Landstinget finner att det är av vikt att kommunallagen inte begränsar organisationsfriheten. Landstinget anser att det är en fråga för direktören hur hen
väljer att leda. Idag ser organisationerna mycket olika ut i kommuner, landsting och regioner.
Landstinget finner att det är mer ändamålsenligt att överlämna denna bedömning åt styrelsen än att lagstifta om vissa konkreta uppgifter för direktören. Direktörens uppgifter bör således framgå av styrelsens instruktion i stället för i en lagbestämmelse. På detta sätt kan direktörens uppgifter och ansvar anpassas till lokala förhållanden.
Vidare framgår av utredningens förslag att direktören ansvarar för att det
finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som styrelsen ska behandla
och svara för att styrelsens beslut verkställs.
Landstinget ställer sig frågande till om det är direktörens ansvar att det finns
underlag i samtliga ärenden. Vissa beslutsunderlag bör vara förbehållna styrelsen utifrån styrelsens agenda. Landstinget ser däremot en ordning där
styrelsen i en instruktion ålägger direktören att ansvara för vissa ärenden.
Det kan vidare uppmärksammas att det är av vikt att skilja på beredningsansvarets sakliga respektive politiska delar.
Landstinget anser att de politiska övervägandena i ett beslutsunderlag kan
direktören inte ansvara för. Det är således av vikt att synliggöra att direktörens beredningsansvar bör vara vissa ärenden, inte alla ärenden, och att det
handlar om den sakliga delen i beslutsunderlaget, inte den politiska delen.
Vidare är det så att enligt revisionen är det styrelsen som ansvarar för verkställigheten av fattade beslut. Det kan således finnas en risk att revisionsansvaret urholkas om ansvaret för verkställigheten av beslut läggs på direktören.
8 kap. Utvidgat medlemskap
 Utvidgning av kretsen kommunmedlemmar
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Landstinget anser att det kan föreligga problem att utvidga kretsen av kommunmedlemmar. Av förslaget utvidgas medlemskapet till företag med fast
driftställe och till ideella föreningar med verksamhet lokalt. Genom förslaget
utvidgas talerätten, rätten att begära laglighetsprövning till dessa organ. Laglighetsprövning är en form av ”medborgartalan”. Prövningen leder till att
beslut som innehåller formella fel ska undanröjas. Landstinget anser att det
inte är en bra lösning om laglighetsprövningen utvecklas till ett verktyg för
tydliga partsintressen. Förslaget kan även leda till antalet laglighetsprövningar ökar, vilket i sin tur påverkar och förlänger lokala beslutsprocesser.
Vidare gör landstinget bedömningen att det utifrån utredningens förslag kan
uppstå svårigheter att fastställa talerätten i ett mål om laglighetsprövning.
13 kap. Laglighetsprövning
 Större möjlighet till laglighetsprövning av budgetbeslut
Landstinget anser att det finns en rådande praxis vad som är att anses som
synnerliga skäl i aktuell bestämmelse för att inte balansera budgeten eller för
att inte reglera ett negativt balanskravsresultat och anser att den nuvarande
bestämmelsen är tillräcklig. Landstinget bedömer att det finns en risk att en
utökning av laglighetsprövningen av dessa beslut kan påverka den praxis
som utarbetats. Detta kan leda till att beslut inte blir jämförbara och att beslutsprocessen inom detta område fördröjs. Vidare kan konsekvensen bli att
någon budget inte kan fastställas, vilket får stor påverkan på hela organisationen.
 Verkställighet och rättelse av kommunala beslut
Utredningen föreslår att reglerna om verkställighet av beslut i kommunallagen ska skärpas. Att ett beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för att beslutet
inte ska få verkställas förrän det fått laga kraft.
Landstinget gör den bedömningen att det, utifrån denna skärpning, kan uppstå situationer där det inte är möjligt att verkställa fattade beslut förrän det
fått laga kraft, vilket kan leda till att verkställigheten av beslut fördröjs. Det
är av vikt att denna skärpning inte utgör ett hinder för en effektiv organisation.
12 kap. Revisionen
Om en revisor utses till ordförande bland revisorerna ska denna utses från
den politiska minoriteten.
Landstinget anser att det är av vikt att framhålla den fria nomineringsrätten
och att den föreslagna bestämmelse i stället ska utformas som en ”börregel”.
Landstinget anser att ytterligare övervägande behöver göras avseende.
 Den lagtekniska översynen
Landstinget finner att utredningens förslag på omfattande strukturella förändringar och nya kapitel i kommunallagen inte är ändamålsenligt.
Landstinget ifrågasätter varför denna strukturella förändring görs av lagen
när det inte handlar om några större materiella förändringar av lagbestämmelserna. Detta kan leda till att det uppstår svårigheter att finna praxis och
förarbeten till lagen samt att det blir komplicerat att läsa lagen med en omfattande mängd korshänvisningar till andra bestämmelser.
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 Samverkan
I utredningens förslag på ny struktur av kommunallagen finns ett nytt kapitel
om samverkan. Landstinget finner att frågan om avtalssamverkan saknas.
Kommuner, landsting och regioner behöver rättsliga förutsättningar för att
åstadkomma flexibla och enkla samverkanslösningar.
Utifrån den förändrade omvärld och de komplexa situationer som kommuner
och landsting befinner sig i finns det ett stort behov av olika former av avtalssamverkan. Vidare saknar landstinget en diskussion om hur samverkansformer påverkas av regionbildningar.
 Revisionens ordförande ska väljas ur minoriteten
Landstinget anser att det är av vikt att framhålla den fria nomineringsrätten
och att den föreslagna bestämmelse i stället ska utformas som en bör-regel.
Utöver detta tillstyrker landstinget utredningens förslag med nedan redovisade synpunkter.
8 kap. Webbaserad anslagstavla

Landstinget ställer sig positiv till utredningens förslag med införandet av en
elektronisk, webbaserad anslagstavla. Landstinget anser att det är av vikt att
modernisera kommunallagen i detta avseende. Förslaget är angeläget och
förenligt med dagens IT-utveckling. Detta kommer att effektivera administrationen och göra informationen lättillgänglig för medborgarna. Landstinget
anser att detta är ett led i effektiviseringen av administrationen.
Landstinget konstaterar dock att denna förändring endast är en liten del av
hela digitaliseringsprocessen. Landstinget anser att det saknas en fördjupad
analys i utredningen av vad som en alltmer digital värld påverkar i kommunallagen och dess bestämmelser.
Kompetensreglerna i kommunallagen påverkar digitaliseringens utveckling
och då särskilt lokaliseringsprincipen som kan bli ett hinder för digitaliseringen. Digitaliseringen är inte en lokalfråga utan handlar om samverkan
på nationell nivå. Det kan därför finnas ett behov av att utreda hur kompetensreglerna i kommunallagen påverkar denna utveckling.
Det föreligger ett stort behov av utveckling av lagstiftningen på detta område
för att kunna utveckla digitala arbetssätt på lokal nivå.
6 kap. Styrelsens ställning

Landstinget ställer sig positiv till utredningens förslag att fullmäktige ska få
rätt att föreskriva att styrelsen ska få fatta beslut rörande andra nämnders
verksamhet. Landstinget delar utredningens bedömning att styrelsens beslutanderrätt ska gälla vissa, av fullmäktige, angivna förhållanden och att det
således inte ska vara en generell beslutanderätt. Landstinget finner att det är
av vikt att nämnderna fortfarande har en självständig roll i organisationen
och att styrelsens beslutsbefogenhet bara sträcker sig så långt som fullmäktige har bestämt. Landstinget delar utredningens bedömning att förslaget
förbättrar förutsättningarna för en ändamålsenlig organsation genom att förtydliga och stärka styrelsens roll i vissa avseenden.
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Majoritetsstyre

Landstinget delar utredningens bedömning att någon ändring avseende majoritetsstyre inte bör ske i kommunallagen utan regleras i en lag om försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommuner och landsting. Landstinget bedömer att majoritetsstyre är en stor förändring mot nuvarande system och
delar därför utredningens bedömning att bör genomföras bara om det finns
ett brett parlamentariskt stöd. Vidare finner landstinget att det är av vikt att
det finns förutsättningar att avsluta försöket i förtid. För det fall majoritetsstyre införs är det av vikt att reglementet är väl utformat och genomarbetat.
I utredningens förslag saknar dock landstinget en beskrivning av hur bestämmelserna om styrelsens ställning och bestämmelserna om möjlighet till
majoritetsstyre påverkar varandra och vad dessa bestämmelser sammantaget
kan få för konsekvenser.
7 kap. Delegationsbeslut

Landstinget delar utredningens bedömning att i och med digitaliseringen av
den kommunala anslagstavlan finns det förutsättningar för att öka medborgarnas möjlighet till insyn. Det finns därför inte något hinder mot att införa
ett system där inte alla delegationsbeslut samt beslut genom vidaredelegering
inte måste anmälas till nämnden. Landstinget ställer sig positiv till att överlåta åt nämnden att besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats
med stöd av delegation ska anmälas.
---------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Anders Öberg (S), Bengt Ek (S), Anna Hövenmark (V) samt Elisabeth
Bramfeldt (V):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Daniel Bergman (M), Lars-Åke Mukka (C) och Kenneth Backgård (NS):
 Det finns stora fördelar ur ett trovärdighetsperspektiv att markera revisorernas oberoende till den politiska majoriteten genom att låta ordföranden
i revisionen utses av minoriteten.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
 Att fullmäktige att ställer sig bakom utredningens förslag i 12 kap gällande om en revisor utses till ordförande bland revisorerna ska denna
utses från den politiska minoriteten, samt
 Att i övrigt avge yttrandet enligt förslaget
Yrkande 3

Magnus Häggblad (SD):
Sverigedemokraterna har beaktat de lagändringsförslag som utredningen
påvisar. I stora drag är ändringsförslagen bra, och vi välkomnar en förnyelse
av kommunallagen. Vi ställer oss dock inte bakom förslaget med försöksverksamhet med majoritetsstyre under kap 6. Det finns stora risker för att
oppositionens roll i politiken sätts ur spel, och att det kan blir svårt för oppositionen att driva sin politik då man tappar viktiga poster.
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Sverigedemokraterna anser att förslaget innebär en stor principiell förändring och ser inga demokratiska fördelar. Det finns en uppenbar risk att oppositionens ställning kommer att försvåras och att det kommer innebära stora
administrativa och organisatoriska arbetsinsatser för att säkra oppositionens
insyn. Frågan om majoritetsstyre har erfar vi varit föremål för utredningar
tidigare och inget nytt har tillförts i utredningen som berättigar att frågan
aktualiseras.
 Under rubriken ”Majoritetsstyre”
Lag om försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommuner och landsting bör inte införas, meningen stryks.
Yrkande 4

 Platsen som ordförande i revisionen ska i första hand erbjudas oppositionen.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation 1

Av ledamöterna i (NS)-, (M)-, (C)- och (FP)-grupperna till förmån för yrkande 2.
Reservation 2

Av ledamöterna i (SD)-gruppen till förmån för yrkande 3 och 4.
Protokollsanteckning

 Agneta Granström (MP) avbryter tjänstgöringen och ersätts av AnnLouise Hagström (MP).

§ 88

Ändring av
landstingsstyrelsens reglemente
Dnr 130-15

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen inrättade en internationell beredning vid sammanträdet
den 17 juni 2015 (§ 136-15). Med anledning av beslutet ska landstingsstyrelsens reglemente kompletteras med uppgifter om beredningens uppdrag,
sammansättning, omfattning samt återrapportering.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:
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 Ändringen av landstingsstyrelsens reglemente fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 89

Annonser om
landstingsfullmäktiges
sammanträden 2016
Dnr 3172-15

Ärendebeskrivning
Av arbetsordningen för landstingsfullmäktige framgår att fullmäktige för
varje år ska bestämma i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och
plats m m för fullmäktiges sammanträden ska införas.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Annonser om tid och plats m m för fullmäktiges sammanträden under år
2016 ska införas i tidningarna Norrländska Socialdemokraten, NorrbottensKuriren, Piteå-Tidningen, Haparandabladet och Norra Västerbotten.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 90

Landstingsfullmäktiges
sammanträdes- och
utbildningsdagar 2016
Dnr 3173-15

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

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa följande sammanträdes- och utbildningsdagar för år 2016:
Sammanträde
Onsdag 24 februari
Onsdag 20 april
Tisdag-onsdag 21-22 juni
Onsdag 19 oktober
Onsdag-torsdag 23-24 november

Utbildning
Torsdag 21 april
Torsdag 20 oktober

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 91

Avsägelser av uppdrag
Följande personer har avsagt sig sina uppdrag:
 Alexander Nilsson (S) som ledamot i Luleå valkrets
 Behiyieh Jamshidi (S) som ersättare i Luleå valkrets
 Moa Pahikka-Aho (S) som ledamot i Piteå valkrets
 Johan Johansson (M) som ledamot i regionala beredningen
 Fanny Georgiou Kihlström (MP) som ledamot i patientnämnden
 Behiyeih Jamshidi (S) som ledamot i Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt
 Christer Bergdahl (NS) som nämndeman i förvaltningsrätten
 Moa Pahikka Aho (S) som ledamot i regionala beredningen
 Magnus Johansson (S) som nämndeman i förvaltningsrätten

Beslut
Avsägelserna godkänns.

§ 92

Val
Valutskottets förslag
Nedan angivna personer utses till respektive uppdrag:
Valet avser
Kommunalförbundet för svenskt
ambulansflyg
Ledamot i fullmäktige

Tjänstgöringsperiod
2016-01-01 –
2019-04-01
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Kommunalförbundet för svenskt
ambulansflyg
Ersättare i fullmäktige
Regionala beredningen
En ledamot (M)
Efter Johan Johansson (M)
Regionala beredningen
En ledamot (S)
Efter Moa Pahikka-Aho (S)
Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt
En ledamot (S)
Efter Behiyeih Jamshidi (S)
Patientnämnden
En ledamot (MP)
Efter Fanny Georgiou Kihlström (MP)
Patientnämnden
En ersättare (MP)
Efter Johan Johansson (MP)
Förvaltningsrätten i Luleå (övriga
förvaltningsmål)
En nämndeman (NS)
Efter Christer Bergdahl (NS)
Förvaltningsrätten i Luleå (övriga
förvaltningsmål)
En nämndeman (S)
Efter Magnus Johansson
Garnisfastigheter AB
Två ledamöter i styrelsen
Efter Mats Brännström (tjänsteman)
och Hans Rönnqvist (tjänsteman)
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)
En ledamot
Efter Hans Rönnqvist (tjänsteman)

2016-01-01 –
2019-04-01

Anders Öberg (S)
Landstingshuset

2015-10-14 –
2018-10-31

Helena Nordvall (M)
Kyrkgatan 16
961 33 Boden
Jan Sydberg (S)
Konduktörsgatan 4b
981 34 Kiruna
Daniel Persson (S)
Potatisvägen 7
961 48 Boden
Johan Johansson (MP)
Prylvägen 5
961 39 Boden
Ayse Duyar (MP)
Timmermansgatan 36
972 41 Luleå
(NS)
Hänskjuts till fullmäktige 18-19
november

2015-10-14 –
2018-10-31
2015-10-14 –
2018-10-31
2015-10-14 –
2018-12-31
2015-10-14 –
2018-12-31
2015-10-14 –
2015-12-31

(S)
Hänskjuts till fullmäktige 18-19
november
2015-10-14—
2018-12-31

Veronika Sundström (tjänsteman)
Tarja Lepola (tjänsteman)

2015-10-14-2018-04-30

Tarja Lepola (tjänsteman)

Beslut
Enligt valutskottets förslag.

§ 93

Interpellations- och frågesvar
Interpellation nr 16-15 om distansöverbryggande teknik, ställd till Agneta
Granström (MP) av Lars-Åke Mukka (C) hänskjuts till fullmäktiges sammanträde 18-19 november eftersom Agneta Granström har avbrutit tjänstgöringen.
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§ 94

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 10-15

Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 95

Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 19.00.
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