Landstingsfullmäktiges
protokoll
Sammanträdet den
14 oktober 2010
§ 64 – 81

Inga Gustafsson, sekreterare

Justerat den 20 oktober 2010

Leif Hjalmarsson, ordförande

Jens Sundström, justerare

Erik Söderlund, justerare

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 20 oktober 2010.
Överklagandetiden utgår den 11 november 2010.

Inga Gustafsson

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 14 OKTOBER 2010

Sammanträdet öppnas ...............................................................3
Anmälan om inkallade ersättare ...................................................3
Upprop..................................................................................3
Val av två protokolljusterare .......................................................4
Anmälan av interpellation ...........................................................5
Utdelning av miljö- och näringslivspriser .........................................5
Verksamhetsrapporter 2010 från fullmäktiges beredningar ...................6
Delårsrapport januari-augusti 2010 ................................................7
Årsredovisning och revisionsberättelse 2009 för samordningsförbundet
Activus ..................................................................................9
Årsredovisning och revisionsberättelse 2009 för samordningsförbundet
Pyramis .................................................................................9
Årsredovisning och revisionsberättelse 2009 för samordningsförbundet
Concensus ............................................................................ 10
Uppdrag år 2011 för fullmäktiges beredningar................................. 11
Annonser om landstingsfullmäktiges sammanträden 2011 ................... 12
Landstingsfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2011 ........ 12
Interpellationssvar.................................................................. 13
Landstingsstyrelsens rapport...................................................... 13
Sammanträdet avslutas ............................................................ 13

2

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 14 OKTOBER 2010

§ 65

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

§ 66

Anmälan om inkallade ersättare
Förhindrad ledamot
Lars Holmkvist (S)
David Nordström (S)
Marlene Haara (S)
Bo Englund (V)
Anders Sundström (NS)
Ulf Zakariasson (NS)
Christina Hjelm (C)
Anne Kotavuopio Jatko (FP)
Anders Mansten (FP)
Robert Andersson (KD)

Inkallad ersättare
Leif Rönnqvist (S)
Gunnar Gabrielsson (S)
Kurt-Åke Andersson (S)
Monica Sundström (S)
Lena Nordgren (NS)
Erika Sjöö (NS)
Ingrid Larsson (C)
–
Kerstin Hübinette (FP)
Olof Hammarbäck (KD)

§ 67

Upprop
Följande ledamöter anmäler sig närvarande:
Kent Ögren
Britt Westerlund
Leif Bogren
Bertil Lundholm
Thor Viklund
Kristina Sjögren
Leif Rönnqvist, ersättare
Anita Gustavsson
Bengt Ek
Agneta Burman
Eivy Blomdahl
Hans Rolfs
Pernilla Lundqvist
Agneta Lipkin
Lennart Holm
Monica Carlsson
Bernt Wallström

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Kurt-Åke Andersson, ersättare
Gunder Hietala
Ellinor Söderlund
Ulf Kero
Birgitta Gidblom
Siv Vågman
Ann-Kristin Nilsson
Gunnel Eriksson, ersättare
Lennart Thörnlund
Brita Ström
Anders Öberg
Gunnar Gabrielsson, ersättare
Ingela Uvberg Nordell
Elisabeth Lindberg
Leif Hjalmarsson
Vänsterpartiet (V)
Elisabeth Lantto
Ingmari Åberg
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Monica Sundström, ersättare
Agneta Granström
Kenneth Backgård
Göran Hedberg
Lennart Ojanlatva
Lena Nordgren, ersättare
Anders Bohm
Dan Ankarholm
Erika Sjöö, ersättare
Hans Swedell
Bo Hultin
Gunilla Wallstén
Raija Karlander
Erik Berg
Wilhelm Haara
Jens Sundström
Erik Lundström
Birgit Stöckel
Olof Hammarbäck, ersättare

Glenn Berggård
Miljöpartiet de gröna (MP)
Erik Söderlund
Norrbottens Sjukvårdsparti (NS)
Ann-Christin Åström
Björn Lundqvist
Johnny Åström
Martin Eriksson
Bo Ek
Margareta Henricsson
Moderata Samlingspartiet (M)
Rolf Wessel
Tord G Häggström
Staffan Eriksson
Migelle Wikström
Centerpartiet (C)
Ingrid Larsson, ersättare
Carola Lidén
Folkpartiet liberalerna (FP)
Kerstin Hübinette, ersättare
Kristdemokraterna (KD)
Anna-Stina Kero
Övriga

Kenneth Nilsson

Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet:
Lennart Synnergren (S)
Marianne Viita (S)
Rolf Palage (S)
Kati Jääskeläinen (V)

Marie Nyberg (NS)
Doris Messner (NS)
Monica Nordvall-Hedström (M)
Astrid Ek (KD)

§ 68

Val av två protokolljusterare
Jens Sundström (FP) och Erik Söderlund (MP) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum den 20 oktober i Landstingshuset.
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§ 69

Anmälan av interpellation
Följande interpellation har lämnats in:
• Interpellation nr 8-10 om motion nr 17-07 om ultraljudsundersökning för
att spåra oupptäckta livshotande bråck (Kenneth Backgård, NS och Björn
Lundqvist, NS)

Beslut
Interpellationen får ställas.
Ordföranden meddelar att svar kommer att lämnas senare under mötet.

§ 70

Utdelning av miljö- och
näringslivspriser
Landstingets interna miljöpris

Landstingets interna miljöpris på 25 000 kronor tilldelades Grans Naturbruksskola i Öjebyn för den KRAV-certifierade mjölkproduktionen. Grans
har sedan tidigt 90-tal arbetet med en tydlig ekologisk målsättning och steg
för steg arbetat sig uppåt mot den högsta ekologiska nivån inom svensk
livsmedelsproduktion.
Landstingets externa miljöpris

Landstingets externa miljöpris på 50 000 kronor tilldelades Norrmejerier för
ett enastående långsiktigt utvecklings- och hållbarhetsarbete inom den gröna
sektorn där drivkraften är att genom mjölkproduktion bevara och utveckla en
levande landsbygd. Norrmejerier arbetar aktivt i hela produktionsprocessen
från den enskilde mjölkbonden till konsumenten – från hage till mage – för
att minska verksamhetens påverkan på miljö och klimat.
Landstingets och Almi Företagspartner
Nords gemensamma näringslivspris

Landstingets och Almi Företagspartner Nords gemensamma näringslivspris
på 50 000 kr tilldelades Bo Wiklund, vd på Wibax AB. Wibax är ett högteknolgiskt specialistföretag för leverans av specialprodukter och baskemikalier
till industrin i hela Europa. Företaget har genomgått en kraftig expansion de
senaste åren. Det arbetar systematiskt med säkerhet, hälsa och miljö.
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§ 71

Verksamhetsrapporter 2010 från
fullmäktiges beredningar
Ärendebeskrivning
Programberedningen, regionala beredningen, samt hälso- och sjukvårdsberedningarna lämnar sina verksamhetsrapporter för 2010.
Överläggning

I överläggningen om beredningarnas rapporter deltog: Bo Hultin (M), Kenneth Backgård (NS), Kent Ögren (S), Jens Sundström (FP), Staffan Eriksson
(M), Agneta Granström (MP), Monica Carlsson (V), Erik Berg (C), Glenn
Berggård (V), Erik Söderlund (MP), Birgitta Persson (S), Lennart Thörnlund
(S), Britt Westerlund (S), Elisabeth Lindberg (S), Ingmari Åberg (V), AnnaStina Kero (KD), Anders Öberg (S), Björn Lundqvist (NS), Staffan Eriksson
(M), Johnny Åström (NS) Erik Lundström (FP).
-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande

Björn Lundqvist (NS):
• Landstingsstyrelsen ska senast år 2012 återrapportera genomförda åtgärder till landstingsfullmäktige
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det antas.
-----------------------------------------------------

Beslut
• Programberedningens, hälso- och sjukvårdsberedningarnas samt regionala beredningens verksamhetsrapporter remitteras till landstingsstyrelsen för beredning.
• Landstingsstyrelsen ska senast år 2012 återrapportera genomförda åtgärder till landstingsfullmäktige

Anteckning

• Monica Sundström (V), Bernt Wallström (V), Birgitta Gidblom (S), Hans
Swedell (M) och Björn Lundqvist (NS) avbryter tjänstgöringen kl 16.15.
• Kristina Sjögren (S) avbryter tjänstgöringen kl 16.15 och ersätts av Rolf
Palage (S)
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• Pernilla Lundqvist (S) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Lennart
Synnergren (S) kl 16.15. Gunilla Wallsten avbryter tjänstgöringen kl
17.05.

§ 72

Delårsrapport januari-augusti 2010
Dnr 3-10

Ärendebeskrivning
Månadsrapporter sammanställs under 2010 för månaderna februari till och
med november. Månadsrapporten innehåller bl a resultat för aktuell period,
kommentarer kring de områden som avviker från plan eller där det finns problem. Per april och augusti sammanställs även en årsprognos.
Per april och augusti sammanställs en delårsrapport som innehåller periodens
resultat samt årsprognos. Delårsrapporten har samma struktur som årsredovisningen och innehåller en uppföljning av målen i Landstingsplanen.
Mål

Många av målen i landstingsplanen är främst uppföljningsbara på helår. Därför redovisas en del uppföljningar från 2009 samt aktiviteter som genomförts
under de åtta första månaderna.
Mål under God vård, där uppföljning görs
regelbundet under året sammanfattas
nedan:Mått

Mål 2010-2012

Nuläge

Andel vårdrelaterade infektioner

<5%

2010-04: 6,2 %
2009-11: 4,5 %
2009-08: 8,2 %
2009-03: 9,5 %

Andel högfrekventa besökare på
akutmottagningar vid sjukhus

10 %

2010-08: 19 %
2010-03: 19 %
2009-02: 19 %

Blodtryck/hjärtsvikt; användning av
kostnadseffektiva blodtryckssänkande
läkemedel (andel ACE-hämmare)

70 %

2010-04—06: 58,5 %
2010-01—03: 58,5 %
2009-10—12: 59,2 %

Hjärta/kärl, diabetes, stroke, andel
användning av kostnadseffektiva
blodfettssänkande läkemedel (andel
simvastatin)

80 %

2010-04—06: 68,2
2010-01—03: 69,5 %
2009-10—12: 69,6 %

Andel patienter med låga
sammanfattande betyg (patientenkät om
bemötande)

<5%

2010-04: 4 %
2009-12: 5 %

0

2010-08: 24,6 %
2010-03: 5,9 %
2009-12: 6,6 %

Specialiserad vård, andel väntande för
besök, längre än 90 dagarx)
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Specialiserad vård, andel väntande för
behandling, längre än 90 dagar x)

0

2010-08: 33,1 %
2010-03: 5,2 %
2009-12: 5,1 %

Primärvård, telefontillgänglighet, andel
samtal som inte besvaras samma dag

0

2010-03: 4 %
2009-12: 7 %

Ekonomiskt delårsresultat

Resultatet för perioden januari-augusti visar ett överskott på 246 mkr före
finansiella poster, vilket är 137 mkr bättre än samma period föregående år.
Resultatet efter finansnetto är ett överskott på 244 mkr, vilket är 52 mkr bättre än 2009.
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 1 procent perioden januariaugusti jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och
utjämning har ökat med 4,3 procent jämfört med samma period föregående
år, vilket är högre än budgeterat.
Ekonomisk årsprognos

Årsprognosen pekar på ett överskott på 143 mkr, vilket är 17 mkr under budget. Prognosen före finansiella poster visar ett överskott på 142 mkr, vilket
är 17 bättre än budget och 86 mkr bättre än bokslutet 2009. Skatteprognosen
som låg till grund för budget 2010 har senast i augusti reviderats upp vilket
påverkar resultatet positivt.
Nettokostnaderna beräknas öka med 1,6 procent. Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, beräknas öka med 2,9 procent.
Divisionerna och de gemensamma verksamheternas prognoser pekar på ett
underskott på 108 mkr vilket är en försämring med 98 mkr jämfört med
2009.
I budget 2010 minskades ramarna exklusive sänkta arbetsgivaravgifter med
150 mkr. Verksamheterna har krav på kostnadsminskningar med 147 mkr,
varav 71 mkr bedöms genomföras under året. Kostnadsökningar och intäktsminskningar på 17 mkr inom andra områden har försämrat resultatet.
Detta beror bl a ökade kostnader för riks- och regionsjukvård samt att landstinget ännu inte helt kunnat anpassa sina kostnader efter det att nya externa
vårdcentraler öppnats. Naturbruksskolornas minskade elevantal har lett till
minskade intäkter och åtgärdsplan finns för att få ned kostnaderna. Senast år
2014 ska de ha en ekonomi i balans och dessutom återställt sina underskott.
Däremot är divisionernas omställningskostnader 13 mkr lägre än 2009.
Landstinget har ingen hög nettokostnadsutveckling men det innebär ändå att
arbetet med att minska kostnaderna måste fortsätta.

Styrelsens förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer: Styrelsen kan
konstatera att pågående förändringsarbete börjar ge effekt, men p g a den
ekonomiska situationen framöver är behovet av kostnadsreduktioner betydande.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 73

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2009 för
samordningsförbundet Activus
Dnr 1652-10

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting bildade tillsammans med Försäkringskassan,
Länsarbetsnämnden i Norrbotten och Piteå kommun under år 2006 samordningsförbundet Activus. Förbundets syfte är att genom parternas gemensamma insatser underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv
resursanvändning.
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamheten år 2009 föreligger.

Styrelsens förslag till beslut
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Jäv

Britt Westerlund (S) och Monica Carlsson (V) anmäler jäv.

§ 74

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2009 för
samordningsförbundet Pyramis
Dnr 1211-10

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting bildade tillsammans med Försäkringskassan,
Länsarbetsnämnden i Norrbotten och Luleå kommun under år 2006 samordningsförbundet Pyramis. Förbundets syfte är att genom parternas gemensamma insatser underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv
resursanvändning.
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamheten år 2009 föreligger.
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Styrelsens förslag till beslut
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Jäv

Agneta Granström (MP) och Monica Carlsson (V) anmäler jäv.

§ 75

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2009 för
samordningsförbundet Concensus
Dnr 1065

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting bildade tillsammans med Försäkringskassan,
Länsarbetsnämnden i Norrbotten och Älvsbyns kommun under år 2006 samordningsförbundet Concensus. Förbundets syfte är att genom parternas gemensamma insatser underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv resursanvändning.
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamheten år 2009 föreligger.

Styrelsens förslag till beslut
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Jäv

Agneta Granström (MP) och Britt Westerlund (S) anmäler jäv.
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§ 76

Uppdrag år 2011
för fullmäktiges beredningar
Dnr 1941-10

Ärendebeskrivning
I arbetsordningen för landstingsfullmäktige anges att regionala beredningen,
programberedningen samt hälso- och sjukvårdsberedningarna ska lämna förslag till uppdrag för nästkommande år.
Beredningarna har lämnat följande förslag till uppdrag:
• Regionala beredningen: Kulturens betydelse för tillväxten
• Programberedningen: Hörselvården
• Hälso- och sjukvårdsberedningarna Mitt och Öst: Jämställd hälso- och
sjukvård
• Hälso- och sjukvårdsberedning Nord: Närsjukvård
• Hälso- och sjukvårdsberedning Syd: Primärvård ur ett jämlikhetsperspektiv.

Styrelsens förslag till beslut
1 Regionala beredningens och programberedningens förslag till uppdrag
för 2011 fastställs.
2 Hälso- och sjukvårdsberedningarna får i uppdrag att undersöka kvinnors
och mäns behov av hälso- och sjukvård i Norrbotten – är vården patientfokuserad, tillgänglig och kvalitativt likvärdig?

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 77

Annonser om
landstingsfullmäktiges
sammanträden 2011
Dnr 1942-10

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
Annonser om tid och plats m m för fullmäktiges sammanträden under år
2011 ska införas i tidningarna Norrländska Socialdemokraten, NorrbottensKuriren, Piteå-Tidningen, Haparandabladet och Norra Västerbotten.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 78

Landstingsfullmäktiges
sammanträdes- och
utbildningsdagar 2011
Dnr 1943-10

Ärendebeskrivning
Av arbetsordningen för landstingsfullmäktige framgår att:
• Fullmäktige bestämmer dagarna för sammanträdena för varje år.
• Fullmäktige sammanträder i Landstingshusets sessionssal i Luleå. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats
inom länet för visst sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs
(KL 5 kap § 7).
Av praktiska skäl är det lämpligt att i sammanhanget även fastställa utbildningsdagar för året.
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Styrelsens förslag till beslut
Följande sammanträdes- och utbildningsdagar fastställs för år 2011:
Sammanträde
Torsdag 24 februari
Torsdag 14 april
Onsdag-torsdag 15-16 juni
Torsdag 13 oktober
Torsdag 17 november

Utbildning
Onsdag 13 april
Onsdag den 12 oktober
Onsdag 16 november

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 79

Interpellationssvar
Svar lämnas enligt följande:
• Landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren (S) svarar på Kenneth
Backgårds (NS) och Björn Lundqvists (NS) interpellation nr 17-07 om
motion nr 17-07 om ultraljudsundersökning för att spåra oupptäckta livshotande bråck.
Interpellationen och svaret är intagna som bilagor till protokollet.

§ 80

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-10

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen lämnar rapport enligt bilaga.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 81

Sammanträdet avslutas
Ordföranden Leif Hjalmarsson (S) avslutar mötet kl 17.00.
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Interpellation nr 8-10 avseende motion
nr 17-07 om ultraljudsundersökning för att spåra
oupptäckta livshotande bråck
Till landstingsrådet Kent Ögren (S):
Med interpellation i oktober 2009 (5-09) ställde vi frågor om den fördröjda
redovisningen till landstingsfullmäktige på uppdraget från 2007, ”att utreda
förutsättningarna för att införa ultraljudsundersökning för att spåra oupptäckta pulsåderbråck”.
Av Kent Ögren svar för ett år sedan framgår att ”utredningen kommer att
presenteras vid landstingsstyrelsens sammanträde i december 2009”.
Så skedde också, men trots SBU uttalande om starkt vetenskapligt stöd för
metoden, påvisad hälsoekonomisk lönsamhet och att flertalet regioner och
landsting har infört eller är på väg att införa metoden föreslogs att ärendet
skulle remitteras till Norrlandstingens regionförbund för fortsatt beredning.
Nu har det snart gått ytterligare ett år och fullmäktige har ännu inte presenterats något förslag på vår bifallna motion, inlämnad för fyra år sedan.
Våra frågor till landstingsstyrelsens ordförande är därför:
• När kommer utredningen att redovisas för fullmäktige?
• Hur många regioner och landsting har redan infört metoden?
• Vad kommer landstingsstyrelsens ordförande att göra för att
handläggningstiderna inom landstingsorganisationen skall bli rimliga?

Kenneth Backgård (NS) och Björn Lundqvist (NS)
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Svar på interpellation nr 8-10 avseende motion
nr 17-07 om ultraljudsundersökning för att spåra
oupptäckta livshotande bråck
Mot bakgrund av att frågan om ultraljudsundersökning för att spåra oupptäckta livshotande bråck av landstingsstyrelsen remitterats för handläggning
inom Norrlandstingens regionförbund frågar Kenneth Backgård och Björn
Lundqvist (NS) mig:
1. När kommer utredningen att redovisas för fullmäktige?
2. Hur många regioner och landsting har redan infört metoden?
3. Vad kommer landstingsstyrelsens ordförande att göra för att
handläggningstiderna inom landstingsorganisationen skall bli rimliga?
Jag har låtit undersöka hur långt handläggningen av frågan kommit inom
Norrlandstingens regionförbund. Enligt lämnade uppgifter kommer chefssamrådet i allmänkirurgi i nära framtid att avge sitt yttrande till regionförbundet. Jag känner inte till om ärendet formellt ska hanteras av regionförbundets direktion eller om ärendet kommer att handläggas på annat sätt.
Därefter kan ärendet läggas fram i första hand till landstingsstyrelsen. Detta
kan, enligt min bedömning, dock tidigast ske vid styrelsens sammanträde i
februari 2011.
När det gäller den andra frågan har jag inga exakta uppgifter men min bedömning är att en majoritet av landstingen/regionerna har infört eller är på
väg att införa metoden.
På den tredje frågan är min uppfattning att det normala är att de flesta ärenden handläggs inom tider som är rimliga. Jag ser därför inget behov av att
vidta några särskilda åtgärder.
Kent Ögren (S)
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