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§1

Val av protokolljusterare
Erik Berg (c) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§2

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs efter komplettering med ärendena:
• Yttrande till JO om handläggning av avgång med särskild ålderspension
och avgång med avgångsvederlag.
• Ny organisatorisk inplacering av Länsteknik m m

§3

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§4

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§5

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-08

Muntlig information
Muntlig information lämnas om:
• Norrbottensmusiken (Gunnel Karbin).
• Öppna jämförelser (Elisabeth Holmgren).
• Bokslut 2007 (Carola Fransson).
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Jul- och nyårshelgen
Divisionerna rapporterar att verksamheten varit stabil och i stort sett har fungerat i normal omfattning. Generellt sett har det inte förekommit någon
onormal belastning och någon risk för patientsäkerheten har inte uppstått.
Ingen influensaepidemi eller vinterkräksjuka har rapporterats vilket har haft
stor betydelse för bl a ett minskat akuttryck på vårdplatser. En annan bidragande orsak till ett minskat tryck på de akutmedicinska vårdplatserna vid
Sunderby sjukhus har varit att bemanningen med distriktssköterskor förstärktes i Luleå dagtid både på distriktet och på jourcentralen samt att kommunens biståndshandläggare var tillgängliga under vardagarna för vårdplanering.
Ytterligare ett exempel på samarbete är akutsjukvården och primärvården i
Piteå som redan i början av december träffades och informerade varandra om
olika åtgärder. Primärvården förstärktes med distriktsläkare och distrikt sjuksköterskor samt sekreterare för att kunna hålla patientsäkerheten i journalföringen.

Tillgänglighet och vårdgaranti
Nationell uppföljning av vårdgarantin

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i mitten på december 2007 en uppföljning av vårdgarantin två år efter införandet. Sammanfattningsvis konstateras att väntetiderna inom den specialiserade vården kortades framför allt under det första året efter införandet. Därefter har förbättringarna planat ut.
Väntetidsdatabasen – Väntetider i Vården – innehåller uppgifter om väntande inom ett 70-tal olika specialist- och åtgärdsområden. Varje månad redovisas omkring 270 000 patienter som ska göra ett besök och omkring 80 000
som ska behandlas i den specialiserade vården.
Av dem som i oktober 2007 fanns på en planerings-/väntelista för ett besök
eller en behandling hade i genomsnitt 30 procent väntat längre än 90 dagar.
Denna nivå har, med undantag av en kraftig försämring efter sommaren,
gällt under 2007. Det totala antalet väntande patienter har också legat på samma nivå under 2007.
I den senaste primärvårdsmätningen i oktober 2007 deltog 951 vårdcentraler
och svarsfrekvensen var 94 procent. Norrbottens svarsfrekvens var 100 procent när det gäller tillgänglighet till läkarbesök. Inom den specialiserade vården redovisar en majoritet av landstingen uppgifter för över 90 procent av
enheterna. Norrbottens svarsfrekvens var 100 procent.
Variationerna mellan landstingen/regionerna var stora i oktobermätningen:
• Andelen besvarade telefonsamtal i primärvården varierade mellan 60–97
procent (Norrbotten 94 procent).
• Andelen som får komma på ett läkarbesök i primärvården inom sju dagar
varierade mellan 79–96 procent (Norrbotten 90 procent).
• Andelen som väntat längre än 90 dagar på ett specialistbesök varierade
mellan 6–38 procent (Norrbotten 35 procent).
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• Andelen som väntat längre än 90 dagar på en behandling varierade mellan 12–46 procent (Norrbotten 14 procent).
Rapporten redovisar också några framgångsfaktorer för att uppnå vårdgarantins intentioner. De är sammanfattningsvis:
• Ledare på alla nivåer stödjer verksamheten med arbetet kring vårdgarantin.
• Ständig uppföljning av arbetsprocesser, patientflöden och väntetider.
• Samarbete över verksamhetsgränser och mellan primärvård och specialiserad vård.
• Medarbetarna arbetar aktivt och systematiskt för att förbättra tillgängligheten.
Norrbotten
Aktuell tillgänglighet per december 2007

Tillgängligheten till besök och behandling förbättrades under perioden januari–maj. Under sommarmånaderna juni–augusti minskar antalet planerade
besök och behandlingar som en naturlig följd av semesterplaneringen.
Mellan augusti och november har andelen som väntat mer än 90 dagar på
besök minskat från 44 till 35 procent. För andelen väntande på behandling
över 90 dagar skedde en minskning från 40 till 10 procent.
Under december ökade andelen som väntat över 90 dagar på besök och behandling beroende på en viss minskning av den planerade verksamheten och
jul- och nyår.
Siffrorna för landstinget totalt och per månad under 2007 ser ut på följande
sätt:
Besök
Totalt antal
Antal som väntat
väntande
> 90 dagar
Januari
9 779
*
Februari
9 712
3 025
Mars
9 386
2 961
April
9 116
3 065
Maj
8 965
2 981
Juni
*
*
Juli
9 720
3 795
Augusti
10 454
4 575
September
9 644
3 940
Oktober
9 593
3 378
November
9 074
3 141
December
8 860
3 318
* Resultat redovisas ej eftersom svarsfrekvensen understiger 90 %.
Månad

Månad
Januari
Februari
Mars
April

Behandling
Totalt antal
Antal som väntat
väntande
> 90 dagar
2 487
558
2 279
514
2 035
463
1 917
405
6

Andel av total som
väntat > 90 dagar
31 %
32 %
34 %
33 %
39 %
44 %
41 %
35 %
35 %
37 %

Andel av total som
väntat > 90 dagar
22 %
23 %
23 %
21 %
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Månad

Totalt antal
Antal som väntat
väntande
> 90 dagar
Maj
1 630
352
Juni
*
*
Juli
1 795
593
Augusti
1 828
729
September
1 807
531
Oktober
1 881
266
November
1 795
182
December
1 806
273
* Resultat redovisas ej eftersom svarsfrekvensen understiger 90 %.

Andel av total som
väntat > 90 dagar
22 %
33 %
40 %
29 %
14 %
10 %
15 %

Fortsatt arbete

Arbetet för att nå en god tillgänglighet behöver fortsätta med ökad intensitet.
Jag har, som jag tidigare beskrivit, satt fokus på tillgängligheten i mina dialoger med divisionerna inför detta verksamhetsår. Det pågår också redan systematiska aktiviteter genom flera förbättringsarbeten i verksamheterna. T ex
kan nämnas förbättring av administrativa rutiner och utveckling av mottagningsverksamheten genom Bra mottagning och Bra akutmottagning.
Undantaget hudsjukdomar och lungmedicin skulle andelen väntande över 90
dagar till besök vara 15 procent för landstinget totalt. Inom dessa verksamheter pågår ett antal aktiviteter. Hudsjukvården deltar i Bra mottagning och
verksamheten ses över. Inom lungmedicin diskuteras bl a möjligheten att
hyra in stafettläkare och att upphandla sömnapnéregistreringar och CPAPutprovningar.

Diabetesvård i förändring
Länets diabetesvård står inför förändringar. Våren 2006 inventerades diabetesvården och ett antal förbättringsområden identifierades. På hösten samma
år tillsattes en projektgrupp ”Länsgrupp diabetesvård” med uppdrag att hitta
lösningar för att förbättra diabetesvården.
Målet för diabetesvården är att:
• Finna och utreda länets diabetiker.
• Ge dem optimal evidensbaserad vård.
• Erbjuda fortsatta kontroller.
• Följa upp diabetesvården och göra kvalitetsjämförelser.
• Stärka diabetikerns egen strategi för att kunna sköta sig och sin sjukdom.
Arbetet har omfattat alla yrkesgrupper och enheter inom landstinget och
kommunerna som handlägger diabetiker. Tillsammans med dessa har länsgruppen tagit fram en Handläggningsöverenskommelse Diabetesvård (HÖK)
– ett dokument som anger hur vi finner och utreder länets diabetiker, hur vi
erbjuder dem fortsatta kontroller, hur de ges en optimal evidensbaserad vård
samt hur vi följer upp diabetesvården och gör kvalitetsjämförelser.
Gruppen har även redovisat en rapport med åtgärdsförslag där det framförallt
påvisas i vilka avseenden det är nödvändigt med strukturförändringar i diabetesvården.
Med handläggningsöverenskommelsen och de strukturella åtgärder som föreslås i rapporten är förutsättningarna goda för kunna ge länets diabetiker en
7
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god diabetesvård som är patientfokuserad, tillgänglig, säker, evidensbaserad,
kvalitativt likvärdig, effektiv och jämställd.
Utvecklingsarbetet har under hösten förankrats och implementerats hos alla
berörda enheter i länet.
Fortsatt uppdrag

Länsgruppen fortsätter som ”expertgrupp” med att övergripande verka för att
god diabetesvård bedrivs i länet. I det fortsatta uppdraget ingår att:
• Hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom diabetesområdet.
• Fortlöpande hålla sig informerad om diabetesvårdens kvalitet, främst via
det nationella diabetesregistret (NDR), samt utveckla mål och mått för diabetesvården i länet.
• Fortlöpande uppdatera länets HÖK Diabetesvård.
• Identifiera behov av stöd och annan kompetensutveckling för att upprätthålla hög kvalitet på diabetesvården.
• På uppdrag av styrgruppen arrangera diabetesutbildning för personal
lokalt, regionalt och centralt i länet.
• Fortsätta arbetet med att utvärdera förändringen inom området diabetestekniska hjälpmedel samt analysera och lägga fram förslag till förbättringsåtgärder. Länsgruppen ska ha en aktiv roll vid upphandling av diabetestekniska hjälpmedel.
• Samverka med patientföreningen.
• Vara landstingets expertgrupp inom diabetesområdet mot styrgruppen,
nätverket (kontaktpersonerna), IT-enheten, patientföreningen, läkemedelskommittén, kommunerna och övriga aktörer inom diabetesvården.
Gruppen ska även hålla styrgruppen informerad om utvecklingen av diabetesvårdens kvalitet och lämna förslag till förbättringsåtgärder. Den fortsatta
processen ska diskuteras i respektive divisionsledning och nödvändiga beslut
inarbetas i planerna.
I nästa steg ska förbättringsarbetet intensifieras och stärkas.
Kvalitetsmarkörer

Goda uppföljnings- och resultatmätningssystem i hälso- och sjukvården är
nödvändiga redskap för att driva ett fokuserat utvecklings- och förbättringsarbete. Särskilt via de nationella kvalitetsregistren har svensk hälso- och
sjukvård möjligheter att följa vårdens resultat och kvalitet.
Diabetesvården i Norrbotten har hittills inte följt några gemensamma kvalitetsmått. Vi känner inte till kvalitetsnivån på länets diabetesvård och kan inte
jämföra kvaliteten med andra delar av landet.
I dag är i stort sett alla enheter som bedriver diabetesvård anslutna eller på
gång att ansluta sig till NDR. Länsgruppen föreslår att NDR ska vara basen
för utvärdering av diabetesvårdens kvalitet. Enheterna ska varje år utvärdera
sina resultat som blir grunden för det fortsatta förbättringsarbetet.
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IT-stöd

Ett väl fungerande IT-stöd är avgörande för utvecklingen av diabetesvården i
länet. I samverkan med IT-enheten arbetar gruppen med att få till stånd ett
IT-stöd i diabetesvården, främst en diabetesöversikt i VAS samt ett stöd för
arbetet med NDR och vi kan nu se fram emot en lösning under första kvartalet 2008.

Bidrag till folkhälsoprojekt
Till höstens ansökningstillfälle inkom 22 ansökningar, varav åtta (36 procent) beviljades bidrag med ett sammanlagt belopp av 210 000 kr. Beviljade
projekt riktade in sig på barns och ungdomars övervikt, även med koppling
till blivande mödrars övervikt och hälsa, liksom på äldres och dementas livskvalitet, vuxna med ADHD, mat och hälsa på teckenspråk, samt på att motverka sexuellt överförbara infektioner och aborter bland ungdomar.
Projekt

Beviljade projekt hösten 2007
Huvudsökande

Mat och rörelseglädje för Bodenbarn
Behandlingsgrupp för familjer med
överviktiga barn
De sjuka blir friskare
Förebyggande av fetma och stöd för
livsstilsförändring vid kvinnosjukvården Kiruna
Med ADHD som diagnos
Mat och hälsa på teckenspråk
Mitt nya friskare liv
Älska kondomen, älska med kondomen

Björknäs vårdcentral, Boden
Barn- och ungdomsenheten, Piteå
Älvdals sjukhus
Demens- samt Strokeföreningen i
Kalix
Kvinnokliniken, Kiruna sjukhus
ABF Boden
Norrbottens Dövas Teckenspråksförening
PRO Norrbotten
Luleå ungdomsmottagning

Beviljat
belopp (kr)
20 000
10 000
20 000
35 000
40 000
35 000
30 000
20 000

Under året inkom 23 ansökningar till vårens ansökningstillfälle, varav nio
projekt beviljades sammanlagt 467 000 kr i bidrag. Sett över hela 2007 bedömdes 45 ansökningar, varav 17 (38 procent) beviljades. Den sammanlagda
bidragssumman uppgick till 677 000 kr.
Summan beviljade medel översteg årsbudgeten för bidrag med 77 000 kr och
därför omfördelade jag medel, enligt mandatet i landstingsstyrelsens beslut
(§ 197-2006), inom den särskilda ramen för folkhälsa från posten för utbildning, efter att ha säkerställt att omfördelningen inte skulle medföra något
överskridande av den totala ramen.

2008 års Dagmaröverenskommelse
Staten, genom Socialdepartementet, och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har träffat en överenskommelse om vissa ersättningar till hälso- och
sjukvården år 2008. Syftet med överenskommelsen är att genom riktade
satsningar stimulera olika former av utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården.
I 2006 års överenskommelse ingick att Dagmarmedlens inriktning och användning skulle ses över. Det resulterade i att en mer långsiktig nationell
strategi för god vård utarbetades för att förbättra samordningen av satsning-

9

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 29 JANUARI 2008

arna. Strategin slår fast att verksamheten inom hälso- och sjukvården ska
vara av god kvalitet, d v s säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik, evidensbaserad och ändamålsenlig samt ges inom rimlig tid. Dagmaröverenskommelsen har därför inordnats i en ny struktur, där satsningarna görs inom de
områden som är nödvändiga för att uppfylla målet om en god vård.
Överenskommelsen för år 2008 innehåller satsningar inom områdena evidensbaserade kunskapsunderlag, informationsförsörjning, nationellt uppföljningsarbete, stöd för att utveckla effektiva system för kunskapsstyrning och
säkrad vaccinationsförsörjning. Överenskommelsen omfattar totalt 158 miljoner kr, vilket är samma belopp som 2007.
Inga medel direktanvisas till något landsting/region.
Evidensbaserade kunskapsunderlag

Till detta område avsätts 21 miljoner kr enligt följande fördelning.
Systematiska kunskapsöversikter

Det publiceras regelbundet kunskapsöversikter från internationella organisationer. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ansvarar för att
denna kunskap görs mer tillgänglig för svensk hälso- och sjukvård.
2 miljoner kr avsätts för ändamålet.
Parterna stöder The European Observatory on Health Care Systems and
Policies med 2,5 miljoner kr. Syftet med observatoriets verksamhet är att
stödja och främja evidensbaserat beslutsfattande och policyskapande på hälso- och sjukvårdsområdet genom omfattande studier och analys av dynamiken inom hälso- och sjukvårdssystemen I Europa.
Nationellt riktlinjearbete

Det finns behov av att utarbeta evidensbaserade nationella riktlinjer för vård
och behandling av patienter med svåra kroniska sjukdomar inom områden
som inte täcks idag. Socialstyrelsen ska utarbeta nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och för lungcancer. Sammanlagt avsätts 8 miljoner
kr.
Parterna avsätter 3,5 miljoner kr till verksamheten vid Prioriteringscentrum,
som är en nationell resurs som ska stödja utveckling och överföring av ny
kunskap om prioritering inom vård och omsorg.
Medicinska indikationer

Uppföljningen av den nationella vårdgarantin har bl a visat att det finns betydande skillnader i frekvens för många planerade behandlingar mellan kliniker och mellan olika delar av landet. En bidragande faktor till detta är sannolikt en varierande medicinsk praxis. En av förutsättningarna för en väl
fungerande nationell vårdgaranti är att de medicinska indikationerna för behandling av olika diagnos-/åtgärdsgrupper är likartade i landet.
Erfarenheterna från kataraktsjukvård och ortopedisk kirurgi visar att det går
att skapa större klarhet kring frågan om variationer i medicinsk praxis. Takten behöver dock öka. Parterna stöder verksamheten med 5 miljoner kr.
Informationsförsörjning

Till detta område avsätts sammanlagt 86,1 miljoner kr enligt följande fördelning.
10

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 29 JANUARI 2008

Uppföljning av den Nationella IT-strategin för vård och omsorg

Den Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg har varit ansvarig
för att utarbeta och följa upp samt informera om den Nationella IT-strategin
sedan 2005. Parterna är överens om att mandatet förlängs. Under 2008 ska
fokus ligga på att stärka kommunikationsinsatserna gentemot en bredare
målgrupp för att öka medvetenheten om de reformer och satsningar som nu
genomförs. Vidare ska insatserna för att stimulera en sammanhållen informationsförsörjning mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare stärkas.
Gruppen ska också ha ett särskilt uppdrag att understödja Sveriges roll som
projektkoordinator i ett europeiskt pilotprojekt för gränsöverskridande ehälsotjänster.
Verksamheten stöds med 3,5 miljoner kr.
Enhetlig informationsstruktur och terminologi

Snomed CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical terms) är
ett internationellt begreppssystem för att enhetligt beskriva och kategorisera
kliniska termer och begrepp inom hälso- och sjukvården. Arbetet med att
utveckla och införa en nationell terminologi- och klassifikationsresurs med
systemet leds av Socialstyrelsen i nära samarbete med SKL. Arbetet ska så
långt som möjligt ske i samspel med ett utvecklingsarbete som redan pågår i
många landsting och kommuner.
Parterna är överens om att stöd framförallt behövs inom följande områden:
• Uppbyggnad av ett nationellt nätverk för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och utveckling av vård- och omsorgsdokumentation med särskild inriktning på terminologi- och klassifikationsfrågor där kommuner
och landsting samverkar.
• Samverkan mellan kommuner och landsting för att utveckla regionala
kompetenscentra för klassifikations- och terminologifrågor.
• Utveckling och testning av den nationella terminologi- och klassifikationsresursen med Snomed CT i praktisk verksamhet inom kommuner
och landsting.
Till verksamheten avsätts 5 miljoner kr.
Teknisk IT-infrastruktur

Satsningarna på följande områden syftar till att stödja införandet av en nationell IT-infrastruktur för vård och omsorg. Medlen kommer till stor del att
användas för projekt som ska utföras av Sjukvårdsrådgivningen SVR AB
(tidigare Carelink):
• Bastjänster för säker informationsförsörjning (15 miljoner kr).
• Hälso- och sjukvårdens adressregister (5 miljoner kr).
• Bättre informationsutbyte mellan kommuner, landsting och privata vårdgivare (10 miljoner kr).
Ökad tillgänglighet till information om vård och hälsa

Under 2006 samordnades projektet Vårdråd per telefon och webbplatsen Infomedica till en enhetlig tjänst för rådgivning via två kanaler, Internet och
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telefon, under namnen Sjukvårdsrådgivningen.se och Sjukvårdsrådgivningen
1177.
Inom Sjukvårdsrådgivningen 1177 har ett specialutvecklat rådgivningsstöd
för bedömning, rådgivning och dokumentation tagits fram för att säkerställa
en hög kvalitet. Tanken är att bedömning och rådgivning ska vara likvärdig
oavsett var i landet den som ringer befinner sig eller när på dygnet samtalet
rings. Under 2006 blev det möjligt för landstingen att välja en successiv och
differentierad anslutning till de tjänster som erbjuds och att dessa fungerar
med landstingets val av teknisk lösning.
För att underlätta medborgarnas kontakter med hälso- och sjukvården bedrivs projektet Vården på Webben för att skapa en enkel och nationell ingång till all information om vård och hälsa.
Sjukvårdsrådgivningen.se stöds med 12 miljoner kr, Sjukvårdsrådgivningen
1177 med 19,6 miljoner kr och Vården på Webben med 10 miljoner kr.
Det främsta syftet med landstingens gemensamma databas och webbplats
Väntetider i Vården är att kunna följa upp vårdgarantins aktuella tidsgränser.
Det ställer krav på flexibla mättidpunkter, möjligheter till ökad mätfrekvens
samt en högre grad av direktöverföring av uppgifter från landstingens administrativa system.
Parterna stöder verksamheten med 6 miljoner kr.
Nationellt uppföljningsarbete

Till detta område avsätts 39,5 miljoner kr enligt följande fördelning.
Nationella kvalitetsregister

De nationella kvalitetsregistren innehåller individbundna data om behandlingen av patienter, om problem, diagnos, åtgärder och resultat. Syftet med
registren är att de ska leda till kvalitets- och effektivitetsvinster inom vården
som kommer patienterna till del.
Täckningsgrad, datakvalitet, analys m m har utvecklats och förbättrats och
bör kunna göra så även under 2008. Antalet register som får ekonomiskt stöd
beräknas passera 60 under 2008.
Inom ramen för uppföljningen av den Nationella IT-strategin har ett arbete
påbörjats för att anpassa registren till en gemensam informationsstruktur och
därigenom underlätta överföring av data mellan register och journalsystem.
Det är viktigt arbetet samordnas med Socialstyrelsens arbete med nationella
kvalitetsindikatorer, nationell informationsstruktur samt nationell terminologi- och klassifikationsresurs.
Verksamheten stöds med 28,5 miljoner kr.
Nationella kvalitetsindikatorer

Socialstyrelsen har ansvar för att utarbeta kvalitetsindikatorer som belyser
god vård. Vissa områden, t ex primärvård och psykiatri, är prioriterade i det
fortsatta arbetet. Det finns dessutom behov av att vidareutveckla datakällor
för att bl a säkerställa god kvalitet på data. För ändamålet avsätts 3 miljoner
kr.
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Utvecklad uppföljning och öppna jämförelser

Målet med en utvecklad uppföljning, analys, öppna redovisningar och jämförelser är att förbättra kvaliteten inom svensk hälso- och sjukvård där information om innehåll och resultat görs mer tillgänglig för olika målgrupper.
Det arbete som påbörjats och rapporterades i november 2007 ska utvecklas
vidare, bl a med öppna jämförelser på andra områden, på sjukhusnivå, mellan kvinnor och män samt jämförelser som visar på socioekonomiska skillnader.
Parterna stöder verksamheten med 8 miljoner kr, varav 4 miljoner kr ska utbetalas till SKL.
Stöd för att utveckla effektiva system för kunskapsstyrning

Det krävs nationellt stöd för att skapa starka regionala utvecklingsfunktioner
som stödjer landstingsledningarna i deras arbete med att skapa styrsystem
som leder till förbättringar av kvalitet och effektivitet. SKL erbjuder stödåtgärder inom de områden som överenskommelsen omfattar.
Under 2008 inleds ett arbete som syftar till att pröva om starkare regionala
utvecklingsmiljöer kan vara en framgångsväg. Arbeten kommer att bedrivas
som syftar till att öka lärandet från andra samhällssektorer och att utvärdera
s k lean production som arbetssätt i vården.
För att stödja verksamhetsutveckling inom landstingen och göra det möjligt
att frikoppla personer som aktivt kan delta i ett landstingsgemensamt utvecklingsarbete avsätts 10 miljoner kr.
Säkrad vaccinationsförsörjning

Apoteket AB ska upprätthålla en god försörjning av viktigare vacciner, d v s
vacciner som ingår i Socialstyrelsens rekommendationer eller sådana där
internationella krav på vaccination finns. Ansvaret omfattar bevakning, licensförsäljning samt lagerhållning av vacciner och vissa antidoter. Verksamheten stöds med 1,4 miljoner kr.

Skatteutredningen
Regeringen tillsatte i mars 2005 en särskild utredare för att löpande följa upp
det system för kommunalekonomisk utjämning som infördes den 1 januari
2005. Utredaren skulle svara för den löpande uppföljningen och utvärderingen av systemet och säkerställa behovet av dataunderlag för en sådan uppföljning.
Utredaren lämnade ett delbetänkande i oktober 2006 avseende hur lönekostnadsskillnader kan beaktas i utjämningssystemet, förslag till reviderad byggkostnadsutjämning samt förslag till uppdatering av delmodellen för hälsooch sjukvård. Utredaren lämnade även förslag till organisation för administration och löpande uppföljning av utjämningssystemet.
Delbetänkandet blev föremål för en bred remiss och utredarens förslag beaktades helt eller delvis i vårpropositionen 2007.
Slutrapporten har däremot inte blivit föremål för ett remissförfarande. Representanter för skogslänen har därför i en skrivelse uppmanat regeringen att
snarast inleda remissbehandling av betänkandet om den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2007:61) så att utredarens förslag kan bli föremål för
prövning och diskussion.
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Proposition om ersättning för EES-vård
Propositionen om ersättning för kostnader för vård i annat EES-land planerades att lämnas till riksdagen i januari månad. Enligt uppgift från Socialdepartementet kommer propositionen nu att avlämnas tidigast i maj månad.
Det innebär bl a att landstingen/regionerna inte kan överta ansvaret och finansieringen av dessa ärenden fr o m den 1 juli 2008 som föreslogs i den
preliminära propositionen.

Landstinget först med uppkoppling av privat
vårdgivare
Snabb och säker information och snabba och säkra kommunikationsvägar i
frågor som rör patienten är oerhört viktigt för patientsäkerheten och det spar
dessutom resurser. Därför var Norrbotten tidigt ute med att bygga upp ett
digitalt informationssystem för hela landstingets sjukvårdande verksamhet.
Landstinget är nu också först i Sverige med att koppla upp en privat vårdgivare med vårt interna vårdadministrativa system.
Sedan en tid tillbaka kan Läkarhuset Björnen i Piteå, med patientens tillstånd, få tillgång till sjukdomshistorik, pågående behandlingar och läkemedelsordinationer, oavsett var och när i länet registrering har skett.
Därmed blir landstinget också först med att ha en lösning på den nationella
IT-strategins mål i det här avseendet. Vid Läkarhuset finns 12 behöriga användare, varav fem är läkare och antalet patientbesök per år är 18 000. Fler
privata vårdgivare står i kö och vill ansluta sig. Målet är att alla privata vårdgivare i länet ska kunna göra det, vilket inte bara ökar patientsäkerheten utan
också möjliggör en bättre och snabbare vård.

Förberedelser inför ny textilleverantör
På Sunderby sjukhus förbereds för nya textilautomater inför övergången till
det nya tvätt- och textilavtalet.

Positivt i media under 2007
År 2007 blev ett händelserikt år för landstinget i media. Året startade mycket
positivt med en klar övervikt för de nyheter som kan betecknas som förstärkande för landstingets varumärke. Under de två första kvartalen var antalet
positiva artiklar och inslag mer än dubbelt så många som de negativa.
Denna trend bröts under det tredje kvartalet som mediamässigt blev det svagaste under året, både vad gäller inslagens innehåll och antal. Antalet förstärkande artiklar var lika många som de försvagande. Vad gäller antalet artiklar och inslag finns en säsongsmässig variation där det under sommarmånaderna juni, juli och augusti vanligtvis produceras färre nyheter.
Även under det fjärde kvartalet var antalet artiklar och inslag något lägre än
normalt, men skildringen av landstinget var så mycket positivare. Av totalt
876 mediaklipp var 383 förstärkande för landstingets varumärke, 204 var
försvagande och 289 var neutrala. Bland de positiva nyheterna märktes utdelningen av Rubus Arcticus och landstingets förberedelser för att ta emot
finska patienter vid den eventuella konflikten inom den finska hälso- och
sjukvården.
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En sammanfattning av året ger vid handen att totalt antal klipp, borträknat
notiser om olyckor samt Dagens ros, blev 3 785. Av dessa var 1 562 förstärkande, 873 var försvagande och 1 350 var neutrala. Antal inslag/pressklipp
per dag blev 10,3, vilket är en normal siffra för de senaste åren.

Vidaredelegering av beslutsrätt
Genom beslut i landstingsstyrelsen den 29 november 2007 har det uppdragits
åt mig att på styrelsens vägnar besluta i ett antal ärenden. Styrelsen har också
gett mig rätt att delegera vidare till annan anställd i landstinget.
Jag har med denna utgångspunkt för 2008 fastställt vidaredelegering av beslutsrätt och fördelning av arbetsbeslut.

Rubus Arcticus 2007
Vid årets sista landstingsfullmäktige 2007 skedde den årliga utdelningen av
kulturstipendierna Rubus Arcticus. De tillföll i år följande personer:
• Anna Sofia Mååg, Malmberget, konsthantverkare med keramik som material i nyskapande former.
• Agneta Andersson, Kiruna, konstnär med många tekniker på sin palett måleri, textil och glas för att nämna några.
• Mattias Kalander, Malmberget, musiker och tonsättare som sätter pedagogiken och ungdomarna i främsta rummet.
• Simon Marainen, Kiruna, författare, jojkare och skådespelare med ett
brett register som tillåter nya spännande kombinationer.
Heders- och förtjänststipendiet år 2007 gick till skådespelaren och regissören
Harry Nyman, Luleå, mest känd som tomtefar i Luleå stadspark och skapare
av teatergruppen Lule Stass, som turnerar med ungdomsteater i hela länet.
Till idrottsstipendiet nominerar Norrbottens idrottsförbund mottagare och i
år gick det Tärendös nya skidstjärna Charlotte Kalla, som mottog utmärkelsen under en snabb mellanlandning i Luleå på hemväg från World Cup i
Ryssland.
Alla stipendiaterna har utmärkt sig inom sina respektive områden och är
goda representanter för Norrbotten. Landstinget kommer att följa deras fortsatta verksamhet med intresse och spänning.

Norrbottnisk jurymedlemmar i musikeuropa
Petter Sundkvist, konstnärlig ledare och dirigent för Norrbotten NEO och
Norrbottens kammarorkester har av kulturdepartementet fått uppdraget att
vara Sveriges representant i den jury, som ska föreslå mottagare av Nordiska
rådets musikpris 2008. Rådet delar ut fyra priser om vardera 350 000 kr
inom områdena musik, litteratur, film och miljö och juryn består av en person från vart och ett av de nordiska länderna. 2007 gick musikpriset till Eric
Ericsons Kammarkör.
Mirka Sivek, chef för Norrbotten Big Band, har tagit plats i juryn för det
största europeiska priset inom jazzområdet, Euro-Django. Priset delas ut i
Luxemburg 2008.
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Båda juryuppdragen visar att Norrbottensmusikens orkestrar är ledande inom
sina områden och uppmärksammas även utanför läns- och landsgränserna.
Hedrande för landstinget och för Norrbotten!

Rosade CD-produktioner
I december gavs CD:n ”Från mörker till ljus” ut av musikförlaget Swedish
Society. Folke Isakssons diktcykel om den medeltida altartavlan i Gammelstads kyrka har tonsatts av Jan Sandström och verket framförs av Norrbottens Kammarorkester med sång av Peter Mattei och recitation av Sven Wollter. CD:n har fått glänsande recensioner bl a i den ledande tidskriften för
klassisk musik OPUS, där den betecknas som decenniets viktigaste CD och
gavs sex stjärnor av fem möjliga!
Också Norrbotten Big Band har med två av sina CD:s 2007 rönt rejäl uppmärksamhet i den svenska jazzvärldens tidskrift Orkesterjournalen, som nominerar både ”Up North”(med Bob Brookmeyer och Lennart Åberg, Caprice
Records) och ”Worth the Wait” (med Peter Erskine, som gett ut den på eget
förlag Fuzzy Music i USA) till utmärkelsen Gyllene Skivan 2007. Läsarna
röstar och resultat meddelas i slutet av januari.

Stödja utvecklingen av
det regionala företrädarskapet
Färdplan för regionbildningsprocessen

En klar majoritet av de politiska partierna i Norrland enades den 21 december om en arbetsplan för regionbildning i Norrland. Regionbildningen ska
vara klar till valet år 2010. Förslag till geografiska gränser för en regionutvidgning ska föreligga senast den 1 februari 2008.
Arbetsplanen visar de olika stegen i regionbildningsprocessen och hur arbetet organiseras.

16

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 29 JANUARI 2008

Arbetsplanen är utarbetad av Regionbildningsgruppen. De norrbottniska politiker som ingår i Regionbildningsgruppen är Kent Ögren, Karl Petersen och
Peter Roslund för Socialdemokraterna, Annika Eriksson för Miljöpartiet,
Bertil Bartholdsson för Vänsterpartiet, Dan Ankarholm för Sjukvårdspartet,
Camilla Hansen för Centerpartiet, Thomas Olofsson för Folkpartiet, Birgit
Stöckel för Kristdemokraterna samt Staffan Eriksson för Moderaterna.

Involvera unga människor
Ökad samverkan med kommunerna
för tydliggörande av länets arbete med ungdomsfrågor

Landstingets arbete med inflytande och ungdomsfrågor går i mångt och
mycket hand i hand med det arbete som kommunerna och deras ungdomssamordnare gör. Onsdagen den 16 januari bjöd därför landstinget tillsammans med Luleå kommuns ungdomslots majbritt.nu in länets kommuner till
Kulturens hus i Luleå. Den statliga organisationen Ungdomsstyrelsen kom
på besök med två gäster och pratade om deras roll i ungdomspolitiken och
vikten av samarbete. Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
fanns också med på programmet. Under dagen representerades landstinget av
både regionala enheten och division Kultur och utbildning.
Att samla nationella, regionala och lokala aktörer skapar förutsättning för
nya samarbeten och säkrar också att de nordligaste aktörerna tar för sig av
den stora kaka som finns med exempelvis möjligheter att söka projektfinansiering. I fortsättningen kommer ett nätverk att upprätthållas i länet med
landstinget som tydlig aktör.

Positionera Norrbotten
nationellt och internationellt
North Swedens ägarråd

Ägarrådet för North Sweden European Office ägarmöte genomfördes 19 december. Verksamhetsberättelsen för 2007 föredrogs och godkändes. Verksamhetsplanen för 2008 presenterades och antogs av ägarrådet. North Swedens övergripande mål är att North Sweden tillsammans med regionens aktörer ska påverka och driva frågor på Europaarenan som förbättrar förutsättningarna för positiv utveckling i Norrbotten och Västerbotten. De viktigaste
områdena för North Sweden att agera för och inom är sammanhållningspolitiken, gränsöverskridande samarbete, infrastruktur, näringsliv, FoU, Energi,
miljö och klimatområdet. En detaljerad aktivitetsplan skall tas fram i dialog
med styrelsen i januari 2008.
En utvärdering av North Swedens verksamhet 2004 och framåt presenterades. Analyserna bygger på insamlat material från både skriftliga och muntliga källor och annat bakgrundsmaterial såsom handlingsplaner och verksamhetsrapporter har använts för analysera samt jämföra North Swedens verksamhet med andra Europakontor. Avsikten med utvärderingen är att skapa
underlag för beslut om och hur verksamheten skall föras vidare efter nuvarande projektperiod.
Utvärderingen visar på att North Swedens centrala huvuduppdrag; intresseövervakning och programövervakning är bra och att verksamheten har fungerat bra under innevarande projektperiod. Utvärderingens slutobservationer
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är att verksamheten bör fortsätta efter 2008 och att verksamheten bör behålla
sin nuvarande organisation och omfattning.
Ägarrådet uppdrog till styrelsen att föreslå mål, arbetssätt och organisation,
längd på nästa projektperiod, budget, kostnadsfördelning senast den 1 mars
2008 för huvudmännen.
North Swedens styrelseordförande Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden
avtackades som ordföranden och Peter Hedman, Landstinget Västerbotten
utsågs till ny styrelseordförande. Omval av resterade styrelseledamöter.
För Norrbottens läns landsting deltog Helena Gidlöf, regionala enheten.
Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen samt Nordregios utvärderingen
finns att läs på regionala enhetens webbplats, www.nll.se/regionalt.

Arbeta för väl fungerande infrastruktur
Klartecken för Norrtågsförsöken

Regeringen har lämnat klartecken till Norrtågsförsöket vilket innebär att visionen om utbyggnaden av snabbtågstrafik i Norrland kan börja förverkligas.
Botniabanan ska vara klar 2010 och skapar då helt nya möjligheter för tågtrafik i hela Norrland. Försöket innebär en omfattande satsning i 10 år på att
bygga upp ett modernt tågtrafiksystem i hela Norrland.
Norrtågsförsöket är ett utvecklingsprojekt där persontrafiken i Norrland ska
utvecklas i ett sammanhängande trafiksystem med snabba moderna tåg. Initialt planeras trafik på de nya sträckorna Sundsvall-Umeå (Botniabanan),
Umeå-Lycksele, Umeå-Luleå och utvecklad trafik på Sundsvall-ÖstersundStorlien och Luleå-Kiruna.
Länstrafikbolagen i de fyra nordliga länen bildar gemensamt bolag, Norrtåg
AB, och får gemensam trafikeringsrätt för tågtrafiken. Regionerna och staten
finansierar trafiken tillsammans.
Landstingsfullmäktige i december beslutade att utse Kent Ögren och Kenneth Backgård som ordinarie styrelseledamöter i Norrtåg AB samt Leif
Hjalmarsson och Hans Swedell som ersättare.
De fyra nordliga länen har undertecknat en borgensförbindelse på 800 miljoner kronor, för att skapa förutsättningar för upphandling av 10 st tågsätt av
typ Öresundståg X31. Borgensåtagandet gäller intill dess Transitio slutligen
fullgjort samtliga sina betalningsförpliktelser enligt finansieringsavtalen.

Stödja regionala utvecklingsprojekt
Förändringar i beslutade regionala utvecklingsprojekt

Via den fastställda delegationsordningen har landstingsstyrelsens ordförande
under 2007 beslutat om medfinansiering av Skogslandet Leaders interregprojekt NorMat med 20 000 euro. Sekretariatet för Interreg har återkallat
projektet och därmed är finansiering från landstinget inte längre aktuell. De
120 000 kr som var avsatta för projektet inom anslaget för regionala utvecklingsmedel 2007 återförs därmed.
Projektet Magnetite Heavy Art har förlängts med befintliga medel till 200712-31.
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Sammanställning regionala utvecklingsmedel 2007

Nedanstående projekt har beviljats från anslaget för regionala utvecklingsmedel 2007:
Projekt
Förstudie Solander Science Park
Solander Symposium
Klimatgreppet II
Landsbygds- och regionala utvecklingsprogram
Barents Football Academy
BD Pop 2007
Bioenergikombinat i Överkalix
Energiresurser, klokskap och regional utveckling
Förstudie Skoterville Park
NorMat
DesignLABland
Jeanoe – Jämställdhet i Sápmi
Förstudie inom kriskommunikation som tillväxtområde
Kretsloppsbaserad bioenergi i kallt klimat
Dokumentär om Staffan Westerberg
Plattform/Arena kreativa aktörer
Barents Byar
Projekt Våga
Vägar till förtidspension
Att åldras i Sverige
Sommardesignkontor
Bothnialoppet
Smaklust 2007
Ung Design
Test av energieffektiva transportlösningar
Förstudie Dansskop i Nord
Utveckling av IKT-sektorn
Kompetensutveckling inom träindustrin
Förstudie landsbygsutveckling i länet
Art & Form
Hela Sveriges Filmfestival
Kommundoktorand IT/Media
Magnetite Heavy Art
Laponia 2007
Utveckling Edefors
Fokus – Norrbottens energiresurser
Kolsänkor etapp 2
Förstudie Kreativ Community
Norrbottens skärgård – ut i världen
Stream 2007
Arctic Light Film Festival
Förstudie Norrbottens Hjärta
Tilläggsfinansiering av Test av energieffektiva
transportlösningar
Förstudie Inga unga utanför
Unga mentorer

Projektägare
Energitekniskt Centrum
NOLIA
Norrbottens Energikontor
Norrbottens Bygderåd

Beviljat (kr)
400 000
100 000
* 1 250 000
75 000

Bodens BK
Kommunförbundet
Överkalix kommun
Norrbottens Energikontor

* 300 0001)
* 100 000
435 000
467 558

Virvelvind i Vuollerim
Skogslandet Leader II
IUC Norrbotten
Samernas Riksförbund
Länsstyrelsen Norrbotten

50 000
120 0001)
* 200 000
50 000
60 000

Arvidsjaurs kommun
Giraff Film
Norrbottensteatern
Coompanion Norrbotten
Ung Företagsamhet
Luleå tekniska universitet
Mobila dokumentärredaktionen
Svensk Industridesign
Föreningen Bothnialoppet
Hushållningssällskapet
Sunderby Folkhögskola
Strukturum i Jokkmokk
Dans i Nord
InternetBay
IUC Norrbotten
Norrbottens Bygderåd
Handelskammaren
Jokkmokks kommun
Piteå kommun
Kiruna kommun
Jokkmokks kommun
Bodens kommun
Norrbottens Energikontor
Kalix Naturbruksgymn.
Jonas Teglund
Föreningen Norden
Musikhögskolan LTU
Föreningen Arctic Light Film
Festival
Elke Media
Strukturum i Jokkmokk

163 9301)
50 000
* 30 000
100 0001)
* 260 000
450 000
100 000

Företagarna i Gällivare
Luleå kommun
19

* 150 000
40 000
300 000
* 150 000
200 000
125 000
1 300 000
242 000
50 000
200 000
105 000
100 000
100 000
110 000
346 500
351 820
500 000
* 70 000
50 000
30 000
50 000
75 000
75 000
* 60 000
* 25 000
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Projekt
Summa
Återförda projekt under året
Energiresurser, klokskap och regional utv.
Stream 2007
NorMat
Summa

Projektägare
Norrbottens Energikontor
Musikhögskolan LTU
Skogslandet Leader II

Beviljat (kr)
9 566 808
- 467 558
- 30 000
- 120 000
617 558

Totalt
8 949 250
1) För projekt beviljade i euro (medfinansiering i Interregprojekt) har kursen 10:00 kr använts
för att avsätta medel.

Av de regionala utvecklingsmedlen ska minst 20 procent gå till projekt av,
till eller för unga människor. I ovanstående sammanställning har dessa projekt markerats med en *. Totalt uppgick projekt riktade till unga människor
till 23,38 procent av de totalt beviljade medlen.

Utlovade ärenden
Ärendena redovisas i bilaga till min rapport.

§6

Motion nr 10/07 om
samarbete i stället för stafettläkare
Dnr 1900-07

Motionen
Väckt av Erik Berg (c):
Landstingen i landet har många gånger svårigheter att rekrytera läkare till
vårdcentralerna, så även i Norrbottens läns landsting. För att lösa akut läkarbrist anlitas oftast stafettläkare som i sig är en lösning men den är oerhört
kostnadskrävande. Frågan är då hur och på vilket sätt man kan hitta en acceptabel modell, där personal som patienter är nöjd, till en rimlig kostnad!
En lösning som kan ge framgång är att man för en öppen och konstruktiv
dialog med vårdcentraler som tillfälligt kan ta emot patienter från annan
vårdcentral som ”drabbats av akut brist på läkare”. Avlastningsmodellen
skulle då vara verksam fram till det att den/de drabbade vårdcentralerna rekryterat och anställt fast läkartjänst.
Lösningen kan ju betraktas som ytterst radikal, men den borde i stället vara
rätt självklar! Inte ens på den ”egna vårdcentralen” får patienten alltid träffa
samma läkare och journalen finns på data, tack vare den nya datatekniken
”Vas”(vårdadministrativt system). Vården finansieras med skattemedel och
då gäller det att få ut mesta möjliga av resurserna, till nytta för både patienter
och läkare.
Förutom vårdcentralerna borde även en öppen och konstruktiv dialog föras
med de privata vårdgivarna för att därmed uppnå ett positivt samarbete och
samverkan till gagn för patienterna.
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Med anledning av vad som ovan anförts, yrkar undertecknad att landstingsfullmäktige beslutar:
• att uppdra åt landstingsstyrelsen att initiativ tas för att undersöka med
vårdcentraler i länet om samarbete.
• att även undersöka förutsättningar till samarbete med de privata vårdgivarna.

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Aktivt arbete med läkarförsörjning är ingen ny företeelse inom landstinget.
Insatsernas innehåll och omfattning har varierat över tid men har återkommande varit i fokus. Division Primärvård har de senaste åren, utöver traditionella rekryteringsaktiviteter, gjort en omfattande satsning på rekrytering
av ST-läkare i syfte att utbilda dessa till färdiga specialister för att ersätta
kollegor som går i pension och fylla vakanta läkarbefattningar. Stora insatser
har också gjorts för att rekrytera läkare från utlandet. Genom dessa insatser
har ytterligare läkare ett antal från bl a Polen och Tyskland kunnat rekryteras
de senaste åren.
Primärvården har inlett ett stort och genomgripande arbete under namnet
”Läkarbemanning Primärvården” i syfte att ytterligare förbättra rekryteringen av läkare till vårdcentralerna. Arbetet fokuserar på tre huvudområden:
•

Behålla befintlig personal

•

Satsa på kortsiktig rekrytering samt

•

Satsa på långsiktig rekrytering.

Frågorna är stora och viktiga och det kommer att arbetas systematiskt i samverkan med andra parter och med nytänkande i fokus. Arbetet kommer att
fokusera på åtgärder som innebär att lägga ett pussel som skapar rätt förutsättningar för bra och långsiktiga rekryteringar.
Insatser görs även genom att erbjuda läkare inom landstinget möjlighet att
arbeta som interna stafettläkare inom länet. Detta för att landstinget ska kunna minska sitt nyttjande av externa bemanningsföretag. Samtidigt erbjuds
läkarna en möjlighet att bredda sin kunskap och kompetens samt få ett tillfälle att prova på andra arbetsplatser inom länet. För att nyttja interna stafetter
finns landstingsövergripande riktlinjer.
För att nyttja interna stafettlösningar gäller följande grundkriterier:
• ATL (arbetstidslagen) och befintliga avtal måste följas, även då det gäller
interna stafetter. Landstinget är en arbetsgivare, oavsett om tjänstgöringen sker i olika verksamheter. Det innebär att all arbetad tid genererar
ATL-tid som om den utförts på ett och samma arbetsställe inom landstinget.
• För att en verksamhet ska få använda en intern stafettlösning, måste detta
samtidigt innebära att man därmed kan undvika att avropa extern stafettläkartjänst från ett bemanningsföretag.
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• I den verksamhet där en läkare - som tjänstgör som intern stafettläkare i
en annan verksamhet - har sin grundanställning, får det inte samtidigt
uppstå ett behov att hyra in motsvarande kompetens, externt eller internt.
• Divisionschefen beslutar vilka verksamheter och orter som kan komma i
fråga för intern stafettverksamhet.
Utöver redovisade konkreta rekryteringsinsatser pågår också ett kontinuerligt
arbete för att nyttja alla yrkeskategoriers kompetens på bästa sätt. Detta är
särskilt angeläget i situationer med brist på distriktsläkare. Konkret innebär
det att fördela arbetsuppgifter till andra personalkategorier för att läkarens
specifika kompetens ska användas för de uppgifter där den är nödvändig.
Därmed ges läkarna en ökad roll att fungera som processledare i vårdarbetet.
När det gäller samarbetet med privata vårdgivarna vill landstingsstyrelsen
framhålla entreprenadavtalet avseende vårdcentralen i Vittangi som ett gott
exempel. I avtalet ingår bl a att läkare vid Vittangi vårdcentral tjänstgör på
jourcentralen i Kiruna ett visst antal pass per månad. Möjligheterna att nå
samverkan med s k taxebundna läkare bör undersökas närmare av division
Primärvård.
Landstingsstyrelsen vill i detta sammanhang även framhålla att samverkan
med de privata vårdgivarna ständigt utvecklas. Ett konkret exempel på detta
är att de privata läkarna erbjudas att nyttja landstingets vårdsystem VAS.
Läkarhuset Björnen i Piteå är den första mottagningen som accepterat detta.
Gemensamt nyttjande av systemet innebär ökad patientsäkerhet och enklare
samarbetsrutiner mellan landstinget och de privata vårdgivarna. Initiativ till
anslutning av ytterligare vårdgivare har redan tagits.
Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige
fattar följande beslut:
Motionen anses besvarad.

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
Enligt förslaget.

§7

Motion nr 11/07 om
översyn av jourorganisationen
Dnr 1547-07

Motionen
Väckt av: Jens Sundström (fp), Bo Hultin (m), Erik Berg (c) och
Birgit Stöckel (kd):
Landstingets organisation behöver en översyn. Från folkpartiets sida har vi
vid många tillfällen lyft upp behovet av en förändring av en stuprörsorgani22
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sation som är i stort behov av reformering. Vi har både diskuterat och lyft
fram förslag på en större integration mellan de direkt sjukvårdande divisionerna, en utveckling av obs-platserna och även haft tankar om en mer sammanhållen jour- och akutvårdsorganisation. Vi anser att dessa frågor är viktiga politiska frågor som utgör ramverket för hur vi vill att sjukvården ska
utformas i Norrbotten.
Stora strukturella frågor brukade tidigare komma upp till fullmäktige för avgörande. När hela jourstrukturen och i förlängningen obs-platsernas framtid,
i och med styrelsebesluten den 31 maj, ska avgöras av verksamheten anser vi
att politiken lämnat ifrån sig allt för stor makt till landstingets chefstjänstemän. Det är fel att politiken på detta sätt abdikerar från sitt ansvar gentemot
sina väljare.
Vi anser också att ett stort beslut om förändringar av jourstrukturen på våra
sjukhus och vårdcentraler måste ha en bättre beredning och konsekvensutredning. Det är inte rimligt att läkarjourerna dras in från obs-platserna utan
att vi vet att det är en lösning som är godkänd av socialstyrelsen.
Utifrån detta föreslår Folkpartiet liberalerna:
• att landstingsstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst ta fram ett antal
förslag på hur vi kan utveckla jourorganisationen i länet för att på ett bättre sätt klara kraven i arbetstidslagen genom avstegsavtal eller organisationsförändringar.
• att landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur obsplatserna kan utvecklas.
• att landstingsstyrelsen får i uppdrag att kontrollera om det är förenligt
med socialstyrelsens krav att dra in läkarjourerna nattetid på våra vårdcentraler i glesbygden.
• att verkställigheten av beslutet av översynen av jourverksamheten i Östra
norrbotten skjuts upp till dess ovanstående frågor är klarlagda och beslut
fattade.
• att frågor av verksamhetskaraktär som kan få stora konsekvenser på sjukvårdsstrukturen i länet alltid lyfts upp till fullmäktige för beslut och att
landstingsstyrelsens beslut om Generella riktlinjer för förändringar av
jourverksamheten därmed rivs upp.

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
landstingsfullmäktige:
I motionen hävdas, i likhet med vad oppositionspartierna förslagit i sina alternativa landstingsplaner för åren 2007 och 2008, att landstingets nuvarande
driftsorganisation behöver förändras. Oppositionspartierna anser därutöver (i
förslagen till alternativa landstingsplaner) att även den politiska organisationen i landstinget är i behov av förändringar. Landstingsstyrelsen delar inte
denna uppfattning.
Landstingsstyrelsen anser att det inte finns några behov av att i grunden ändra den divisionsorganisation som infördes år 2001. Den organisationen har
gett goda förutsättningar och möjligheter att utveckla och bedriva verksamheterna i ett länsperspektiv med ökad helhetssyn, samverkan och flexibilitet
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mellan samma eller likartade verksamheter i länet. Organisationen är dessutom så utformad att den även främjar samverkan mellan divisionerna. En omfattande samverkan divisionerna emellan sker redan idag. Förutsättningarna
för samverkan har ytterligare förstärkts genom den regionindelning som division Primärvård infört. Regioncheferna har, utöver sitt linjeansvar, också
ett ansvar för att samordna den nära hälso- och sjukvårdsverksamheten mellan primärvården och specialistvården vid sjukhusen inom sitt geografiska
ansvarsområde liksom samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården. Utveckling och förbättring av sjukvårdsorganisationens funktion är en
ständigt pågående uppgift som innebär successiva förändringar vilket landstingsstyrelsen bedömer mer framgångsrikt än att med olika tidsintervall göra
mer omfattande organisatoriska förändringar.
Med denna beskrivning som grund anser landstingsstyrelsens därför inte att
det finns något ytterligare att vinna på att förändra organisationen. Däremot
är det angeläget att ytterligare nyttja de möjligheter som den nuvarande organisationen ger. Det finns goda möjligheter att öka helhetssynen, samverkan och flexibiliteten ytterligare även om stora förbättringar skett de senaste
åren. Landstingsstyrelsen avvisar därför förslaget om att förändra driftsorganisationen och därmed också den politiska organisationen.
Beträffande motionens förslag avseende jourverksamheten, jourorganisationen och observationsplatserna anser landstingsstyrelsen att den vårdpolitiska inriktning som fastställs av landstingsfullmäktige i landstingsplanen
för år 2008 - 2010 ska vara vägledande för en samlad utveckling av hälsooch sjukvården i länet. Det vore anmärkningsvärt om landstingsstyrelsen
började hantera viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor utryckt ur det samlade
och långsiktiga perspektiv som den vårdpolitiska inriktningen i landstingsplanen anlägger. Väsentliga delar i den vårdpolitiska inriktningen är att jourverksamheten ska minska i omfattning, den akuta verksamheten ska koncentreras och den planerade verksamheten bedrivas effektivare. Drivkrafterna
bakom denna inriktning är de långsiktiga möjligheterna att erbjuda en kvalitativt likvärdig vård i länet, kunna rekrytera kompetent personal samt att bedriva verksamheterna effektivt. Med detta som grund låter det sig inte göras
att rycka ut frågor om vare sig jourverksamheten eller observationsplatserna
ur ett helhetsperspektiv.
Landstingsstyrelsen avvisar därför motionens förslag om att ta fram ett antal
förslag för att utveckla jourorganisationen i länet. Likaså avvisar landstingsstyrelsen förslaget om att riva upp beslutet avseende generella riktlinjer för
förändring av jourverksamheten. I det av landstingsfullmäktige återremitterade ärendet avseende utveckling av den palliativa vården samt minskning
av antalet vårdplatser i länet föreslår landstingsstyrelsen bl a att beslut om
antalet vårdplatser på sjukhusen och vårdcentralerna fortsättningsvis ska fattas av verksamhetsansvariga. Motivet för detta är, enligt landstingsstyrelsens
mening, att det är en uppgift för verksamhetsansvariga att inom ramen för
den vårdpolitiska inriktningen, och gällande arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftning, utforma och bedriva en kvalitativt likvärdig och effektiv vård i länet.
Det är med det anförda inte heller aktuellt att skjuta upp verkställigheten av
beslutet om att förändra jourverksamheten och jourorganisationen i Östra
Norrbotten. När det gäller den förändringen så har den föregåtts av risk- och
konsekvensanalyser i enlighet med de önskemål som bl a Socialstyrelsen har
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på att sådana genomförs vid verksamhetsförändringar. Till saken hör även att
verkställigheten av landstingsstyrelsens beslut pågår och är fullt genomförd i
början av år 2008.
Landstingsstyrelsen vill även framhålla att det är sjukvårdshuvudmannen
(landstinget) och inte Socialstyrelsen som har att besluta om vilken verksamhet som ska bedrivas samt var och hur den ska utföras. Socialstyrelsens
uppgift är att, som tillsynsmyndighet, granska om verksamheten uppfyller
hälso- och sjukvårdslagens krav på en god vård. Hela det svenska hälso- och
sjukvårdssystemet bygger på förutsättningen att sjukvårdshuvudmännen organiserar en verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning. Socialstyrelsen
har i sin tur sanktionsmöjligheter om och när en sjukvårdshuvudman inte
anses uppfylla lagens och föreskrifternas krav på god vård. Såvitt landstingsstyrelsen vet så föreligger inga tveksamheter om att hälso- och sjukvården i
länet uppfyller gällande krav.
Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige
fattar följande beslut:
Motionen avslås.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
• Förslag till yttrande och beslut bifalls.
Yrkande 2

• Av Björn Lundqvist (ns), Johnny Åström (ns), Margareta Henricsson
(ns), Hans Swedell (m), Bo Hultin (m), Erik Berg (c) och Birgit Stöckel
(kd):
• Motionen bifalls.
Propositionsordning

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

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
Motionen avslås.
Reservation

Av Björn Lundqvist (ns), Johnny Åström (ns), Margareta Henricsson (ns),
Hans Swedell (m), Bo Hultin (m), Erik Berg (c) och Birgit Stöckel (kd) till
förmån för yrkande 2:
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§8

Motion nr 12/07 om att utreda
vilken verksamhet som ska finnas inom
division Service
Dnr 1902-07

Motionen
Väckt av Jens Sundström (fp):
På styrelsen den 27/9 kom det oss till kännedom att en viktig del av division
Service verksamhet har lyfts ut och är under utredning. Detta gäller hela
Länsteknik, innefattande all IT-utveckling, teknisk infrastruktur, telefoni och
medicinsk teknik. Tanken som landstinget haft med division Service är att
den ska vara en stödfunktion till vården. Vilka verksamheter som ska ligga
där eller inom de vårdande divisionerna borde ständigt vara under översyn.
Verksamhetsutvecklingen har varit anmärkningsvärd inom division Service
där de fått möjlighet att ta vara på de fördelar, i både kvalité och pris, som
man kan få i en konkurrensutsatt verksamhet. Samtidigt kan man känna att
utvecklingen stagnerat då man inte fått lika många nya områden och arbetsuppgifter att arbeta med.
Vår grundtanke har varit att mer verksamhet, inte mindre, ska flytta till division Service. Exempelvis skulle delar av division Diagnostik med fördel
konkurrensutsättas på ett tydligare sätt än dagens interna köp- och säljsystem. När det nu har blivit aktuellt med en utredning om chefsorganisation
och divisionstillhörighet för hela Länsteknik vore det rätt läge för att se över
hela serviceverksamheten. Vilka verksamheter skulle må bättre av att decentraliseras ut i vården? Vilka verksamheter skulle kunna utvecklas genom att
centraliseras inom division Service?
Jag vill med hänvisning till ovanstående fråga yrka:
• att en utredning om vilka verksamheter som ska organiseras inom division Service tillsätts.

Yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås avge följande yttrande och beslutsförslag till
landstingsfullmäktige:
Landstingsstyrelsen anser inte att det ska tillsättas någon utredning om vilka
verksamheter som ska organiseras inom division Service.
Det faktum att Länsteknik inte längre ingår i division Service påverkar inte
verksamhetens roll som stödfunktion till landstingets övriga verksamheter. I
det avseendet har Länstekniks organisatoriska inplacering ingen betydelse.
Uppdraget och rollen är densamma. Det är en kontinuerlig uppgift för verksamhetens ledning att överväga behovet av förändringar i driftsorganisationen så att den fungerar optimalt för att nå de mål och resultat som anges i
landstingsplanen.
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Motionens formuleringar ger intryck av att det skulle vara en outtalad inriktning att sådana verksamheter som ingår i division Service med någon form
av automatik skulle vara eller bli föremål för konkurrensutsättning. Landstingsstyrelsen delar inte denna uppfattning. I den mån delar av landstingets
verksamhet ska bli föremål för konkurrensutsättning så kan det ske oavsett
var i organisationen den berörda verksamheten hör hemma.
Vidare ska konkurrensutsättning som medel användas med försiktighet och
endast när det är uppenbart fördelaktigt i ett samlat verksamhets- och politiskt perspektiv. Konkurrensutsättning ska inte ske enbart grundat på politisk
ideologi om att konkurrensutsättning är något positivt i sig.
De senaste åren har verksamheter som fastighetsskötsel, städning, kost mm
blivit föremål för konkurrensutsättning. Detta ligger i linje med den uppfattning som landstingsstyrelsen har avseende vilken typ av verksamheter som
kan bli föremål för konkurrensutsättning. Däremot har landstingsstyrelsen
inga planer på eller ambitioner att konkurrensutsätta det som vanligen betraktas som kärnverksamhet inom hälso- och sjukvården. Till dessa områden
hör i Norrbotten även de verksamheter, främst röntgen- och laboratorieverksamhet, som ingår i division Diagnostik.
Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige
fattar följande beslut:
Motionen avslås.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
• Förslag till yttrande och beslut bifalls.
Yrkande 2

• Av Hans Swedell (m), Bo Hultin (m), Erik Berg (c) och Birgit Stöckel
(kd):
• Motionen bifalls.
Propositionsordning

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

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
Motionen avslås.
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§9

Motion nr 13/07 om att
utveckla primärvårdsmodellen
Dnr 1934-07

Motionen
Väckt av Jens Sundström (fp):
Budgetfördelningsmodellen som är införd inom primärvården är en lyckad
reform för att säkerställa resurserna för en likvärdig vård runt om i länet.
Den är accepterad av verksamheten och ger över tiden en dynamisk styrning
av verksamheten utifrån patientunderlag och vårdtyngd.
När nu regeringen tar tag i frågan om fri etableringsrätt inom primärvården
är det viktigt att landstinget ligger långt framme med ett ersättningssystem
som visar hur konkurrens och valfrihet kan ske på lika villkor för all offentligt finansierad primärvård. Det vill säga även privata vårdgivare.
Med en regering som tar patienträttigheter, valfrihet och mångfald på allvar
är det inte frågan om, utan hur ett nytt system för etableringsfrihet inom primärvården kommer att se ut. Om landstinget arbetar aktivt med frågan och
tar fram ett eget förslag som passar våra speciella förutsättningar i Norrbotten är chansen stor att vi kan vara med och påverka hur vi ska få till en bra
samverkan mellan många nya vårdgivare inom norrbottens primärvård.
Jag vill med hänvisning till ovanstående yrka på att:
Budgetfördelningsmodellen inom primärvården utvecklas för att även kunna
användas för externa ackrediterade vårdgivare.

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Budgetfördelningsmodellen inom primärvården har utvecklats successivt och
utvecklingen pågår fortfarande. Grunden för modellen är att utifrån befolkningens behov skapa en rättvist fördelad budget, tydliggöra uppdrag, bidra
till att skapa frihet avseende verksamhetsupplägg samt ge underlag för god
uppföljning av verksamhet och ekonomi.
Idag är modellen utvecklad så att den också är användbar när entreprenadlösningar inom primärvården övervägs. I det nyligen förlängda avtalet med
Praktikertjänst avseende verksamheten vid Vittangi vårdcentral används
budgetfördelningsmodellen fullt ut.
Modellen består av parametrarna basåtagande (basal primävård), tilläggsåtaganden (t ex obs-platser, ambulansverksamhet, röntgenverksamhet m m), anslag och centrala åtaganden. Medel för basåtagandet/basal primärvård fördelas genom att äldre personers besök ges en högre viktningsfaktor jämfört
med yngre. Modellen tar även hänsyn till patientöverströmningar mellan
vårdcentralernas upptagningsområden.
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Parallellt med den fortsatta utvecklingen av budgetfördelningsmodellen håller sig landstinget informerat om vad som sker avseende olika vårdvalsmodeller i Sverige. Division Primärvård ingår t ex i det nätverk som SKL har i
frågor som rör vårdvalsmodeller.
Landstingsstyrelsen avser för närvarande inte att införa någon specifik
vårdvalsmodell i Norrbotten utan följer i stället den pågående utredningen
om patientens rätt i vården, i vilken bl a ingår att föreslå hur en fri etableringsrätt kan införas i primärvården. Utredarens förslag i denna del ska presenteras senast den 15 april 2008.
Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige
fattar följande beslut:
Motionen avslås.

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

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
• Förslag till yttrande och beslut bifalls.
Yrkande 2

• Av Björn Lundqvist (ns), Johnny Åström (ns), Margareta Henricsson
(ns), Hans Swedell (m), Bo Hultin (m), Erik Berg (c) och Birgit Stöckel
(kd):
• Motionen bifalls.
Propositionsordning

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

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
Motionen avslås.
Reservation

Av Erik Berg (c) till förmån för yrkande 2.
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§ 10

Motion nr 14/07 om att införa
listning av patienter inom primärvården
Dnr 2051-07

Motionen
Väckt av Jens Sundström (fp):
Under året har flera parallella ansträngningar pågått inom primärvården för
att öka kontinuiteten för patienterna och förbättra arbetssituationen för personalen. Redan i början av året fick vi löften om att listning av patienter på
vårdcentralnivå var på gång inom hela primärvården. Någon slutrapport för
detta arbete har inte förelagts landstingstyrelsen varför jag förutsätter att det
är ett pågående arbete. Men även på vårdcentralnivå har man insett värdet av
de fördelar som man når med en fast läkare. För våra läkare avgränsas och
tydliggörs deras uppdrag. För våra patienter kan vi erbjuda en betydligt större kontinuitet i deras läkarkontakter.
I PT den 29/9 kunde vi läsa att en av de första åtgärder som Älvsby vårdcentrals nya chef, Agneta Björk, tog var att införa ett system med patientansvarig läkare byggt på en enkel uppdelning på födelsedatum. På andra vårdcentraler har man valt en geografisk områdesindelning. Det man möjligen saknar i de ansträngningar som just nu pågår är ett patientperspektiv där man
också har möjlighet att påverka sin listning, och eventuellt sitt läkarval, en
eller några gånger per år. Det är särskilt viktigt i de delar av länet där det
finns fler än en enda vårdcentral i patientens närområde. Tyvärr har vi fortfarande vårdcentraler i Norrbotten som inte ens lever upp till redan fattade beslut om att patienterna ska ha rätt att välja en annan vårdcentral än sin ordinarie. Därför behöver vi en sammanhållen policy inom detta område och ett
politiskt beslut för att kunna erbjuda en likvärdig primärvård i hela länet.
Jag vill med hänvisning till ovanstående yrka på att:
Ett sammanhållet system för listning av patienter införs inom primärvården

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Hälso- och sjukvårdslagen är entydig. Patienten har rätt att kräva och förvänta sig en fast läkarkontakt i primärvården. Det är landstingets ansvar att organisera och bedriva verksamheten så att detta kan uppfyllas.
Samtidigt ska hälso- och sjukvården, enligt samma lag, ges efter behov vilket innebär att det i situationer med bristande tillgång till distriktsläkare är en
svår avvägning för verksamheten att samtidigt tillgodose kraven på fast läkarkontakt och kravet på att ge vård efter behov. Primärvårdens organisation
med grund i ett geografiskt områdesansvar säkerställer tillgång till primärvårdsservice till hela Norrbottens befolkning även i tider när det råder brister
i bemanningen.
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Ambitionen inom primärvården i länet är att tillgodose kraven på såväl fast
läkarkontakt som att ge vård efter behov. En del i det är att primärvården
arbetar med att införa ett gemensamt listningssystem. Följande principer utgör grunderna i systemet:
1 Alla invånare tillhör automatiskt den vårdcentral inom vars geografiska
upptagningsområde de är bosatta (s k passiv listning). De personer som
har önskemål om att ha en fast läkarkontakt vid den vårdcentralen eller
tillhöra en annan vårdcentral ska få det tillgodosett (s k aktiv listning).
2 De som önskar vara listad vid annan vårdcentral/läkare anmäler detta till
vald vårdcentral som skapar rutiner så att önskemålet tillgodoses. En patient som väljer en vårdcentral utanför sitt bosättningsområde kan inte
räkna med att erbjudas hembesök eller få sjukresebidrag.
3 Den som är listad (aktivt eller passivt) får ta del av vårdcentralens hela
utbud, d v s det som ingår som basåtagande i primärvårdens uppdrag.
En viktig del i att ha möjligheter att uppfylla kravet på fast läkarkontakt men
även att ge vård efter behov är att rekryteringen av specialister i allmänmedicin bli framgångsrik. Pågående och planerade rekryteringsåtgärder har redovisats i svaret på motion 10/07. I avvaktan på att dessa insatser ger avsett
resultat kommer olika lösningar med vikarier och inhyrda läkare att användas.
Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige
fattar följande beslut:
Motionen anses besvarad.

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
Enligt förslaget.

§ 11

Motion nr 15/07 om solidarisk
finansiering av analyser tagna för
genetisk utredning
Dnr 2052-07

Motionen
Väckt av Erik Berg (c):
Vid klinisk genetik Norrlands universitetssjukhus utförs diagnostik där man
även ger genetisk information vid ett mycket stort antal sjukdomstillstånd av
vilka de flesta är ovanliga och det finns endast ett fåtal patienter i regionen/regionerna. Den snabba utvecklingen inom bioteknik har gjort det möjligt att fastställa mutationer i familjer med ärftliga sjukdomar hos individer
som ännu inte har insjuknat. Klinisk genetik kan erbjuda presymtomatisk
utredning efter genetisk vägledning. Detta gäller främst sjukdomar med au31
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tosomalt dominant ärftlighetsgång. Exempel på sådana sjukdomar är Dystrofia myotonica, Familjär amyloidos med polyneuropati, Huntingtons sjukdom, Spinocerebellära ataxier främst SCA7.
Gemensamt för dessa sjukdomar är att det inte finns någon effektiv behandling. Det är en ytterst betungande information att få budskapet att man har
stor risk att insjukna i dessa sjukdomar i framtiden. Därför måste diagnostiken kombineras med information av klinisk genetiker i samarbete med kurator eller psykolog och genetisk vägledare enligt avd för Klinisk genetik.
Allt fler sjukdomar visar sig vara ärftliga och i takt med forskningsutvecklingen inom genetik, kan allt fler mutationer kartläggas. Man kan i många
fall fastställa om personer är bärare av en sjukdomsalstrande gen med ett
enkelt blodprov om mutationen är känd i familjen. Man kan därmed uttala
sig om personens risk att utveckla sjukdom och eller blir förälder till ett sjukt
barn. Provet för analys kan lätt skickas till olika laboratorier medan information om mutation och den där påföljande rådgivningen till patienten, anhörig
eller blivande förälder oftast är av komplex natur och bör ges av för ändamålet kompetent person.
Genom molekylärgenetiska landvinningar har genetiska markörer/mutationer
identifierats vid ärftliga kardiovaskulära sjukdomar såsom familjär hyperkolesterolemi, långt QT-syndrom och hypertrof kardiomyoapati i vilka det
finns behandling och prevention att erbjuda. Vid Norrlands universitets
sjukhus har ett ”centrum för Kardiovaskulär genetik” bildats. Den primära
målsättningen är att förebygga sjuklighet och död i ärftliga kardiovaskulära
sjukdomar.
Problem med nuvarande organisation och remissregler

Eftersom utredning av ärftliga sjukdomar inte bara handlar om en person
utan en hel familj så är det en principiell stor skillnad jämfört med övriga
patienter inom sjukvården idag. Det är inte sällan att en familj är spridd över
flera olika landsting inom norrlandsregionen och ibland även utanför sjukvårdsregionen.
Detta kan då innebära att kostnaderna för en genetisk utredning kan tillfalla
ett sjukhusområde där en person bor som har sjukdomen som personligen
inte direkt har nytta av utredningen. Prov för molekylärgenetisk utredning
måste tas på en säker sjuk person. Den direkta nyttan kanske syskon och
barn som bor i ett annat landsting har. Detta kan försvåra viljan att remittera
patienten till en sådan utredning. Även om det medicinskt är väl motiverat.
Erfarenhet från Klinisk genetik är också att vissa patienter har haft svårt att
få remiss till sådan utredning oftast p g a okunskap hos den sjukvårdspersonal som har givit råd. Arbetet att kartlägga och råda familjen har försvårats
och fördröjts eftersom det idag är krav på specialistvårdsremiss. Eftersom
kunskapen idag är mycket ojämnt spridd mellan olika delar av sjukvårdsregionen vad gäller ärftliga sjukdomar så blir omhändertagandet och remittering till mottagning ibland slumpmässig. När utredningen sker av stora familjer bosatta i en vårdcentrals upptagningsområde innebär det en orimlig
belastning av den vårdcentralens budget. Utredningen ifrågasätts ofta och
patienten upplever sig orättvist behandlad.
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Förslag till solidarisk finansiering
av ärftliga sjukdomar i norra sjukvårdsregionen

För att underlätta omhändertagandet av familjer med misstänkt ärftliga sjukdomar vid utredning, föreslås en solidarisk finansiering av den genetiska
utredningen och mutationsanalyser. Eventuellt beslut om solidarisk finansiering föreslås omfatta en tidsperiod om minst 3 år. Uppföljning och utvärdering av verksamheten kan ske årligen och resultat kan redovisas inför samverkansnämnden inom respektive region.
Vid solidarisk finansiering utav genetiska utredningar så skulle patienterna
inte behöva ha en specialistvårdsremiss för att komma till mottagningen. Säkert kommer en majoritet av patienterna ändå att remitteras till Klinisk
genetik eftersom de flesta har kontakt med sin husläkare alternativt specialistläkare på sjukhus. Dessa läkare kommer då inte att belastas för någon
kostnad för den utredningen
I dag är det ibland svårt att hitta läkare för remittering av patienter framför
allt i presymptomatisk testning där läkare inte har träffat patienterna primärt
utan remiss går till vårdcentral till respektive Medicinklinik som sedan i sin
tur remitterar till Norrlands Universitetssjukhus. Det är en mycket krånglig
och byråkratisk remissväg som inte gagnar patienterna.
Om remisstvånget avskaffas kan Klinisk genetik som har specialistkunskap i
detta område också prioritera mellan de utredningar som görs vilket borde
leda till en ökad kostnadseffektivitet. Mottagningen för familjär cancer har
en solidarisk finansiering för sin verksamhet sedan 2003. Verksamheten
fungerar bra och samtliga partners är nöjda.
Med anledning vad som ovan anförts, hemställer undertecknad att landstingsfullmäktige beslutar:
• att landstinget i Norrbottens län i bästa samförstånd söker samverkan om
solidarisk finansiering av ärftliga sjukdomar i norra sjukvårdsregionen.
(Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland)
• att föreslå en tidsperiod om minst 3 år
• att uppföljning och utvärdering av verksamheten sker årligen
• att resultatet redovisas inför samverkansnämnden och respektive landsting i regionerna
• att kostnaderna fördelas solidariskt efter landstingens befolkningsunderlag.

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Norrlandstingens regionförbund förbereder för närvarande regionlandstingens ställningstagande till Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer
för hjärtsjukvård. Riktlinjerna är avsedda att fastställas under år 2008. Frågan om utredningar av individer med långt QT-syndrom behandlas i riktlinjerna. Kostnaderna täcks för närvarande genom att respektive landsting betalar per utredning.
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Motionen bör därför överlämnas till regionförbundet för att närmare utreda
vilka riktlinjer som krävs för att säkerställa att remiss för genetisk utredning
sker på korrekt indikation för rätt individ samt hur verksamheten ska organiseras och vilka kostnader som är förenade med åtagandet.
Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige
fattar följande beslut:
Motionen anses besvarad.

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
Enligt förslaget.

§ 12

Motion nr 16/07 om att införa allmän
pneumokockvaccinering av barn
Dnr 2162-07

Motionen
Väckt av Jens Sundström (fp), Erik Berg (c), Birgit Stöckel (kd) och AnnaKarin Johansson (m):
Pneumokocker är vanligt förekommande bakterier, som kan vara livshotande. I Sverige inträffade i fjol 1 422 fall av invasiv (allvarlig) pneumokocksjukdom.
Pneumokocker är särskilt farliga för barn under två år. De är en vanlig orsak
till lunginflammation, akuta öroninflammationer och bakteriell blodförgiftning som kan leda till hjärnhinneinflammation. Dessa infektioner kan vara
livshotande. I stort sett varje år kan vi se skrämmande exempel på hur 0-3
åringar dör av blodförgiftning och hjärnhinneinflammation orsakade av
pneumokockbakterier trots att man snabbt kommer in på sjukhus och sätter
in intensivvårdsinsatser. Sjukdomsförloppen är mycket snabba och aggressiva och tyvärr ibland också irreversibla.
Det finns ett godkänt vaccin som ger ett höggradigt skydd mot pneumokocksjukdom. En svensk studie visar att vaccinet täcker 74 procent av cirkulerande pneumokockstammar hos barn under två år. Att vaccinera ett barn kostar
ungefär 1 500 kronor. I Nederländerna, Norge och Storbritannien inför man
under 2006 pneumokockvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för
barn. Stockholm har börjat och fler landsting står redo att följa.
Norrbottens läns landsting bör lyfta in pneumokockvaccinering i vaccinationsprogrammet för våra barn. Det skulle ge alla små barn ett gott skydd
mot livshotande bakterier som varje år leder till dödsfall, dövhet och andra
svåra skador. Detta är något som naturligtvis först och främst handlar om att
skydda det enskilda barnet men kan också ses som en samhällsekonomisk
investering för länet och landet.
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Vi vill med hänvisning till ovanstående yrka på att:
• En allmän pneumokockvaccinering av barn införs från 2008.

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Socialstyrelsen har nyligen aviserat att man avser att föreslå att vaccin mot
pneumokocker ska ingå i barnvaccinprogrammet. Förslaget är skickat på
remiss till bl a Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med remisstid till
och med den 19 februari 2008.
Trots att det nu föreligger en uttalad uppfattning från Socialstyrelsens sida
anser landstingsstyrelsen ändå att landstinget ska avvakta med ett beslut om
att utvidga barnvaccinprogrammet. Enligt landstingsstyrelsens mening ska
ett förslag om utvidgning av barnvaccinprogrammet ske med beaktande av
finansieringsprincipen, d v s att staten ska kompensera landstingen för de
ökade kostnader som förslaget innebär. Landstingsstyrelsen utgår från att
SKL, i sitt remissvar, bestämt kommer att hävda denna uppfattning. Landstingsstyrelsen anser därför att resultatet av remissomgången och eventuella
förhandlingar avseende ekonomiska förutsättningar ska avvaktas innan ett
beslut i frågan fattas.
Blir resultatet av den pågående beredningen en rekommendation om allmän
pneumokockvaccinering av barn kommer landstinget naturligtvis att följa
den.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
Motionen avslås.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
• Förslag till yttrande och beslut bifalls.
Yrkande 2

• Av Hans Swedell (m), Bo Hultin (m), Erik Berg (c) och Birgit Stöckel
(kd):
• Motionen bifalls.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
-----------------------------------------------------
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Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
Motionen avslås.
Reservation

Av Erik Berg (c) till förmån för yrkande 2.

§ 13

Motion nr 17/07 om
ultraljudsundersökning för att spåra
oupptäckta livshotande bråck
Dnr 2420-07

Motionen
Väckt av Björn Lundquist (ns) och Kenneth Backgård (ns):
Med ultraljudsundersökning går det uppenbarligen numer att spåra oupptäckta livshotande bråck på stora kroppspulsådern i buken.
Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala genomfördes 2006 det första steget mot
masstestning av män över 65 år. 1 452 män kallades och 1 212 deltog. 40
tidigare okända bråck upptäcktes och sex av dem var så stora att de måste
opereras.
Det uppges att nästan 6 % av männen över 60 år och 4,5 % av kvinnorna har
en ödesdiger förändring i stora kroppspulsådern i buken. Mellan 700 och
1000 dödsfall per år i Sverige kan bero på aortabråck som har spruckit. En
bedömning som har gjorts är att cirka 500 dödsfall per år skulle kunna undvikas som en följd av masscreening med ultraljud.
Vi föreslår att fullmäktige ger styrelsen uppdraget att:
• Utreda förutsättningarna för införande av masscreening i länet av män
och kvinnor över 65 års ålder för spårning av livshotande bråck på stora
kroppspulsådern i buken.

Förslag till yttrande och beslut
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till
fullmäktige:
Motionen bifalls.

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
Motionen bifalls.
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§ 14

Yttrande till patientnämnden om
tillgänglighet inom vuxenpsykiatrin i
Malmfälten och Sunderby sjukhus
Dnr 281-08

Ärendebeskrivning
Patientnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 18 september 2007 att begära ett yttrande från landstingsstyrelsen om bristerna i tillgänglighet inom
vuxenpsykiatrin i Malmfälten och Sunderby sjukhus. Bland exemplen på
brister pekar patientnämnden på att:
• Psykiatern inte går att nå på telefon och inte ringer upp.
• Patienterna inte får träffa psykiatern.
• Patienterna inte får träffa kontaktpersonen.
• Patienterna, vid behov av terapeutiska möten, hänvisas till personal med
undersköterskeutbildning och kortare psykiatriutbildning.
• Patienterna nekas hjälp trots att de vädjar om hjälp för omfattande ohälsa.
• Närstående till patienterna inte får kontakt och stöd.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Landstingsstyrelsen välkomnar påpekanden från patienter och närstående
och ser detta som ett av flera sätt att utveckla verksamheten för ett gott bemötande och en god vård. Patientnämndens påpekanden följs upp och diskuteras i respektive verksamhet och kommer i framtiden att följas upp med möten mellan verksamhetsledningarna och de som påtalar brister.
Generellt kan konstateras att vuxenpsykiatrin med något enstaka undantag
lever upp till vårdgarantin. En grundförutsättning för detta är att vara välbemannad. Rekryteringsansträngningarna har gett resultat, men fortfarande
finns det en del luckor framför allt vad gäller läkare.
Kontakterna med brukar- och anhörigföreningar har ökat under 2007 och
divisionen planerar att ha mer regelbundna möten för informationsutbyte och
diskussioner om utveckling av vården. Här återstår dock en hel del att utveckla för att nå ut till patienter/brukare och närstående på ett bättre och mer
systematiskt sätt. Ett led i detta arbete är genomförandet av en landstingsgemensam patientenkät angående bemötandefrågor som för vuxenpsykiatrins
del kommer att genomföras under februari månad 2008.
Önskemålet om en närmare dialog med psykiatern är förståeligt, men tyvärr
inte alltid möjligt att uppfylla p g a läkartillgången inom specialiteten. Psykiatrer kompletteras ofta av andra yrkeskategorier – sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, mentalskötare m fl. Dessa har i ett riks37
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perspektiv omfattande vidareutbildning och hög kompetens. Detta arbetssätt
innebär att alla personalkategoriers kompetens nyttjas optimalt och att läkaren får ett ansvar som ledare av den samlade vårdprocessen.
Inom divisionen satsas på vidareutbildning av olika personalgrupper så att
andra personalkategorier än läkare kan göra preliminära bedömningar i icke
akuta fall. I samarbete med Luleå Tekniska Universitet organiseras en specialistutbildning för sjuksköterskor och med universitetet i Umeå bedrivs bl.a.
Steg 1-utbildning i kognitiv terapi.
Utbildning är en mycket viktig investering för framtiden. Redan idag har t ex
över 90 procent av sjuksköterskorna specialistutbildning, vilket är en mycket
hög andel nationellt sett. Med de förestående pensionsavgångarna så vill divisionen redan nu säkerställa kvaliteten i den framtida arbetsstyrkan.
E-hälsa är ett annat område som vuxenpsykiatrin aktivt är med och utvecklar
och verksamheten är ledande i landstinget vad gäller utnyttjande av videokonferenser för behandlingskonferenser, konsultationer och utbildning.
Från årsskiftet 2007/2008 kommer ”depressionssjuksköterskor” att placeras
på två vårdcentraler i Luleå-Boden. Syftet är att höja kompetensen i första
ledet, ge bättre vård och ge rätt vård på rätt nivå. Om försöket slår väl ut
kommer det att utvidgas till fler vårdcentraler.
Det nya datoriserade avvikelsehanteringssystemet som håller på att introduceras kommer att bli ett offensivt verktyg i arbetet med att rätta till brister i
såväl tillgänglighet och bemötandefrågor som behandlingsavvikelser.
Styrelsen är sammanfattningsvis medveten om att det finns förbättringsområden när det gäller tillgängligheten. Den viktigaste åtgärden är att öka läkartätheten i akt och mening att öka tillgängligheten vid såväl telefonmottaning
som mottagningsbesök, samtidigt som det ständigt på olika sätt arbetas aktivt
med att utveckla verksamheten för att uppnå god tillgänglighet, god vård och
ett gott bemötande för patienter och närstående.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande

Kent Ögren (s):
• Näst sista stycket i yttrandet kompletteras och får följande lydelse:
Det nya datoriserade avvikelsehanteringssystemet som håller på att introduceras kommer att bli ett offensivt verktyg i arbetet med att rätta till
brister i såväl tillgänglighet och bemötandefrågor som behandlingsavvikelser. Landstingsstyrelsen kommer att följa utvecklingen inom området.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget med den föreslagna kompletteringen.
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§ 15

Revisionsrapport om
barnpsykologer i barnhälsovården
Dnr 1972-07

Ärendebeskrivning
Komrev har på landstingets revisorers uppdrag granskat barnhälsovården ur
aspekterna:
• På vilket sätt landstingets barnhälsovård tillhandahåller barnpsykologkompetens för utredningar och stöd till barn och barnfamiljer med särskilda behov för att identifiera barn som far illa, samt för att ge konsultationer och fortbildning till de enheter som arbetar med barn och barnfamiljer.
• Om behovet av barnpsykologer är tillräckligt tillgodosett för att, i samverkan med funktioner inom barnhälsovården, upprätthålla en ändamålsenlig förebyggande vård av barn upp till sex år.
Granskningen har visat att landstinget idag saknar barnpsykologer inom
barnhälsovården. Det har dock påbörjats aktiviteter för att lösa frågan genom
att resursbehovet utgör en del av landstingets ansökan till Socialstyrelsen om
medel från den statliga satsningen för förbättrad kvalitet och ökad tillgänglighet till verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Landstinget har tilldelats 5,6 miljoner kr ur det ovan nämnda statsbidraget. I
ansökan sades bl a att en viktig strukturell förutsättning för att primär-, mödra- och barnhälsovården ska kunna utveckla psykosociala metoder är tillgången till handledning, konsultation och utredningshjälp av barnhälsovårdspsykologer.
En arbetsgrupp, utsedd i samverkan mellan divisionerna Primärvård och
Medicinska specialiteter, har bildats. I arbetsgruppen ingår bl a representanter från barnhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin. Gruppen startar
sitt arbete i februari och en av uppgifterna är att överväga förstärkning av
verksamheten med barnhälsovårdspsykologer.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Särskilt yttrande

Av Birgit Stöckel (kd):
Kristdemokraterna anser att behovet av barnpsykologer inom barnhälsovården är akut. Revisionsrapporten uppmärksammar det faktum att Norrbotten
är det enda landsting i landet som helt saknar barnhälsovårdspsykologer. Att
hjälpa en ungdom med problem som psykisk ohälsa, kriminalitet och miss39
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bruk är mycket svårt och behandlingar ger små eller otydliga resultat. Allt
fler studier visar på att den mest effektiva hjälp man kan ge ett barn är att
stötta dess föräldrar när barnet är riktigt litet. Mödra- och barnavårdcentralerna möter de allra flesta föräldrar och barn och har därmed en särställning
vad gäller möjlighet att fånga upp tidiga problem i familjer. För att MVC
och BVC ska klara av detta uppdrag krävs barnpsykologkompetens.
Kristdemokraterna anser att landstingsstyrelsens kommentar till revisionsrapporten är för otydlig. Vi menar att landstinget ska uttrycka en klar ambition att förstärka barnhälsovården med barnhälsovårdspsykologer.

§ 16

Revisionsrapport Tystnadsplikt och
sekretess inom hälso- och sjukvården
Dnr 2273-07

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av landstingets revisorer granskat landstingets rutiner för att säkerställa att tystnadsplikten upprätthålls och om dessa är ändamålsenliga samt om regler och rutiner tillämpas.
Granskningen har genomförts genom intervjuer av ett antal patienter och
personal. Svarsfrekvensen är överlag god vilket revisorerna bedömer ger en
god grund för en rättvisande bild av hur tystnadsplikten fungerar inom landstinget.
Rapporten visar att en klar majoritet av patienterna har stort förtroende för
landstingets personal. Rapporten visar även att landstingets sekretessbevis är
väl utformat och att det är tillfredsställande att i stort sett all personal uppger
att de fått introduktion och löpande information om området tystnadsplikt
och sekretess. Bland den personal som besvarat enkäten uppger 96 procent
att de har blivit informerade om vilka regler som gäller för tystnadsplikt och
sekretess.
Det finns dock både bland patienter och personal ett flertal som har erfarenheter av att landstingets personal bryter mot tystnadsplikten. Detta sker i flera fall av obetänksamhet vilket är både otillfredsställande och ett brott mot
gällande lagar. Revisorerna ser mest allvarligt på att det i flera fall även sker
på ett medvetet sätt.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Landstingsstyrelsen konstaterar att det finns tydliga riktlinjer avseende tystnadsplikten och att de även är kända i verksamheterna. Trots detta inträffar
det att tystnadsplikten inte iakttas.
Det är viktigt att slå fast att de av revisorerna iakttagna bristerna inte kommer att leda till att det uppstår en jakt på enskilda personer som kan ha brutit
mot tystnadsplikten. I stället är det angeläget att landstinget, via chefer på
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alla nivåer, ånyo pekar på gällande riktlinjer och ger stöd till personalen så
att tystnadsplikten upprätthålls i alla situationer. Vikten av att tillgodose
tystnadsplikten uppmärksammas även i kommande ledarutvecklingsprogram.
Styrelsen konstaterar även att landstinget sedan 2001 bedriver utbildning och
uppföljning inom området informationssäkerhet. Denna utbildning är löpande och riktar sig till all personal. Landstinget kommer även fortsättningsvis
att ge stöd i form av utbildning och information till personalen så att kravet
på sekretess och tystnadsplikt efterlevs. Den närmaste chefens ansvar att informera personalen och att följa upp personalens medvetenhet och kunskap
om gällande regelverk kommer att betonas ytterligare
Det kan även finnas behov av att ändra utformningen av lokaler för att förbättra möjligheterna att iaktta tystnadsplikten. Sådana åtgärder kommer att
vidtas successivt när lokalanvändningen ses över.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 17

Revisionsrapport
Granskning av räkenskapsmaterial –
representation och gåvor
Dnr 2272-07

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av landstingets revisorer granskat den interna kontrollen avseende landstingets räkenskapsmaterial avgränsat till representation
och gåvor.
Granskningen har omfattat genomgång av tillämpbar lagstiftning, landstingets anvisningar/regler/rutinbeskrivningar, kartläggning av förekomsten av
representation och gåvor, översiktlig och stickprovsvis granskning av räkenskapsmaterial och andra underlag.
Revisorerna konstaterar att den interna kontrollen har vissa brister som bör
åtgärdas. Dessa är:
• Vid extern och intern representation ska det framgå vilka som deltagit
och syftet med aktiviteten. Av det totala stickprovet har merparten brister
i noteringar om syfte och deltagare och mer än en tredjedel saknar helt
upplysning om syfte och deltagare.
• Vid gåvor ska det framgå av verifikationen vem som fått gåvan och ändamålet med köpet samt vad som köpts. Av det totala stickprovet för jubileumsgåvor och andra gåvor saknar nästan hälften av verifikationerna
brister i notering, syfte och namn och nästan en fjärdedel saknar helt syfte
och namn på gåvomottagare. Vissa gåvor som finns bland stickproven
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kan betraktas som förbrukningsartiklar och enklare husgeråd. Dessa är
därmed inte hänförliga till begreppet minneskaraktär.
• Begränsningsreglerna för avdragsrätt av moms vid representation efterlevs inte.
• Budgetöverskridanden ses inom intern och extern representation.
• Begreppsförvirring finns mellan regler och riktlinjer respektive kontoförteckningar.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Regler och riktlinjer respektive tillämpnings- och konteringsanvisningar håller på att förtydligas för att klargöra vad som avses med representation och
gåvor. Detta arbete ska vara klart under våren. Även utbildningsinsatser till
cheferna kan komma ifråga.
I anvisningar för representation ska även reglerna för den begränsade avdragsrätten av moms förtydligas. Vårt elektroniska fakturasystem ska även
kompletteras för att underlätta den interna kontrollen.
Landstinget tillämpar rambudget per verksamhet och all uppföljning görs
mot verksamhetens totala ram. Varje verksamhet väljer själv hur detaljerat
man vill bryta ner sin budget, exempelvis kontogrupp alternativt kontonivå,
därför kan budgetöverskridande tyckas uppstå på enskilda kostnadsslag.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 18

Revisionsrapport
Granskning av landstingets
projektverksamhet
Dnr 1975-07

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av landstingets revisorer granskat landstingets projektverksamhet.
Granskningen har genomförts i två etapper. Etapp 1, som avrapporterade
internt inom revisionen i april 2007, fokuserade på att lämna en bild över
landstingets projektverksamhet, regler och rutiner för projekt och om dessa
tillämpas samt uppföljning och rapportering.
I etapp 2 har vissa projekt valts ut för djupstudier.
Revisorerna föreslår med hänvisnings till rapporterna:
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• Projektredovisningen ses över så att redovisningen innehåller aktuella
projekt och följer anvisningarna i ”Redovisningsrutin projekt”.
• Uppföljningar genomförs för att säkerställa att rutinerna efterlevs.
• Den interna kontrollen under projekttiden förstärks för att säkerställa att
projekt följer ursprunglig överenskommelse, tidpunkter för start och avslutning samt budget.
• Landstingsstyrelsen klargör vilken rutin som framöver ska gälla avseende
återrapportering för att helhetsbilden ska bli tydligare.
Genomgången av ett urval av projekt visar på behovet av:
• En genomgång av inriktning och framtida arbete inom projektet E-hälsa
• En genomgång av projektredovisningen för att klargöra omfattningen av
äldre ”projekt” som lever kvar i organisationen.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Modell för projektredovisning har omarbetats och förtydligats 2006 och har
börjat få genomslag 2007. Landstingets objektsdatabas ska under året utvecklas så att start- och slutdatum samt projektledare ska anges för alla projekt redan vid upplägg för att underlätta uppföljning. Alla sambandskontroller i redovisningen avseende projekt håller på revideras för att öka kvalitén.
Alla gamla projekt har granskats under 2007 och har därefter avslutats alternativt fått nytt slutdatum.
Definition av projekt inklusive användande av begreppet ska förtydligas.
E-hälsa-arbetet har varit föremål för översyn 2007 och ny organisation
genomförs under 2008.
Landstingsdirektören får i uppdrag att utarbeta gemensamma riktlinjer för
uppföljning och internkontroll av landstingets projektverksamhet.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 19

Yttrande över Kommunal
kompetens i utveckling
Dnr 1982-07

Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har skickat utredningen Kommunal kompetens i utveckling (SOU 2007:72) på remiss till Norrbottens läns landsting. Utredningens syfte har varit att anpassa den kommunala kompetensen på ett antal
områden till samhällsutvecklingen. I uppdraget ligger att försöka uppnå en
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balans mellan medborgarnas rätt till likvärdig service, sunda konkurrensförhållanden för näringslivet och andra kommunala intressen.
Uppdraget omfattar sex olika områden:
• Undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna.
• Samordning av kompetensutvidgande lagstiftning, de s k smålagarna.
• Kommunal finansiering av statlig verksamhet, i fråga om infrastruktur
och högskoleverksamhet.
• Kommunalt stöd till näringslivet samt förhållandet till EG:s statsstödsregler.
• Kommunal finansiering av EG:s strukturfonder och program.
• Kommunal samverkan.
Utredningen beskriver befintliga lagstadgade undantag från kommunallagens
lokaliseringsprincip och självkostnadsprincip utan att göra någon översyn
eller bedömning av innehållet i lagstiftningen. Ett antal riktlinjer föreslås för
användning när undantag övervägs. Kommunal samverkan ska i första hand
övervägas innan avsteg från lokaliseringsprincipen görs. När det gäller
självkostnadsprincipen föreslås riktlinjer som anger att kommunal verksamhet som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, med avsteg från självkostnadsprincipen bör drivas på affärsmässig grund.
En stor del av kommunernas och landstingens kompetens återfinns i speciallagstiftning på olika områden. Utredningen föreslår att de sammanförs i en
gemensam lag; lagen om vissa kommunala befogenheter. Några ändringar i
sak föreslås dock inte.
Kommuner och landsting kan enligt väglagen lämna bidrag till byggande av
statliga vägar. Däremot är motsvarande rättsläge för byggande av järnväg
idag oklart och där föreslår utredningen en gemensam kompetensregel som
visar att kommuner och landsting har befogenhet att lämna bidra till byggandet av statlig väg och järnväg. Utredningen konstaterar att vad gäller lokaliseringsprincipens betydelse för sådana bidrag kan de redan med dagens bestämmelser vara kompetensenliga, om kommunen eller landstinget kan påvisa nytta antingen för kommunen/landstinget eller för de egna medlemmarna
samt att det ekonomiska engagemanget står i rimlig proportion till nyttan.
Utredningen har funnit att det inte är realistiskt att föreslår en avveckling av
systemet med förskottering av infrastrukturprojekt med hänsyn till rådande
planerings- och finansieringssystem. Utredningen föreslår dock tydligare
riktlinjer för förskotteringar i regeringens regleringsbrev till Banverket och
Vägverket. Exempel på riktlinjer kan vara att ett förskotterat projekt maximalt får tidigareläggas fem år samt att konsekvenserna för fullföljandet av
den långsiktiga planen och eventuell påverkan på andra projekt ska klargöras.
Utredningen föreslår att kommuner och landsting ges en utökad kompetens
att lämna bidrag till utbildning och forskning samt att bidra med stödfunktioner och infrastruktur för högskoleutbildning. Med stödfunktioner och infrastruktur avses lokaler, teknisk utrustning, bibliotek, studievägledning och
sociala insatser. Det innebär ett undantag från kommunallagens bestämmelser att kommuner och landsting inte får ha hand om sådana angelägenheter
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som det ankommer enbart staten att handha. När det gäller stöd till enskilda
utbildningsanordnare innebär förslaget en befogenhetsutvidgning eftersom
individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare idag bara kan ske om det
finns synnerliga skäl.
Vad gäller kommunalt stöd till näringslivet föreslår utredningen en förtydligad och något utvidgad kompetens att tillhandahålla lokaler.
Utredningen konstaterar att EG-rättens bestämmelser om stöd till företag ger
mer generösa undantagsmöjligheter än vad kommunallagen gör. sammantaget finner utredningen flera skäl att inte föreslå någon anpassning av kommunallagen till EG-rätten på detta område. Däremot föreslår utredningen en
utvidgad kompetens för kommuner och landsting att medfinansiera projekt
inom ramen för EG:s strukturfonder och program samt regionala tillväxtprogram, genom avsteg från lokaliseringsprincipen.
Kommunal samverkan i olika former har funnits länge och har utvecklats
ytterligare på senare år. Utredningen föreslår en möjlighet för angränsande
kommuner att bilda en gemensam styrelse för att utveckla en långsiktig strategisk samverkan och föreslår en försöksverksamhet med detta. I övrigt föreslår utredningen två förtydliganden i kommunallagen, om samtliga samverkande kommuners och landstings uppsiktsplikt över en gemensam nämnd,
samt möjlighet för förvaltningschef att ge uppdrag åt en anställd i en samverkande kommun eller landsting.

Förslag till yttrande
Följande yttrande avges:
Landstinget är i stort positiva till utredningens förslag. Det är angeläget att
den kommunala kompetensen tydliggörs och anpassas till nya krav. Utredningen berör frågor av strategisk betydelse för kommuner och landsting/regioner som är nödvändiga för en anpassning till pågående förändringsprocesser i samhället som på ett avgörande sätt påverkar villkoren för
offentlig verksamhet. Det gäller bland annat frågor som påverkar möjligheter
till samverkan såväl med andra kommuner och landsting som med staten.
Landstinget instämmer i utredningens förslag att om att restriktivitet ska råda
för införandet av nya undantag från lokaliserings- och självkostnadsprincipen. Förslaget om att regeringen bör formulera ett antal riktlinjer för beredning och utformning av sådana undantag tillstyrks av landstinget.
Landstinget tillstyrker förslaget om att ett lagstadgat krav införs för kommuner och landsting som med stöd av kommunallagen bedriver intäktsfinansierad verksamhet inom frivilliga icke lagstadgade områden på en marknad som
är ägnad för konkurrens och ska bedriva denna verksamhet på affärsmässig
grund samt att sådan verksamhet ska redovisas särskilt och skilt från annan
verksamhet.
Att de kompetensutvidgande smålagarna sammanförs i en gemensam lag är
positivt och förslaget tillstyrks.
Förslaget om att en gemensam kompetensregel införs som visar att kommuner och landsting har befogenheter att lämna bidrag till byggande av statlig
väg och järnväg tillstyrks. Landstinget delar de farhågor som framförts om
att sådana bidrag kan utnyttjas så att en kommun/region får förtursrätt på
bekostnad av objekt med större angelägenhetsgrad. Det är därför en förut45
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sättning att en utvidgad kompetensrätt i detta hänseende kombineras med
uppföljnings- och bevakningsrutiner så att tidigarelagda objekt inte medför
att andra objekt försenas.
Vad det gäller förskotteringar i investeringar av vägar och järnvägar tillstyrker landstinget förslaget till tydligare riktlinjer för förskottering.
Landstinget ställer sig positiv till möjligheten till långsiktigt engagemang för
stöd till högre utbildning och forskning för kommuner och landsting.
Avseende utredningens förslag att komplettera kommunallagen (2 kap, 8 §)
för att tydliggöra gränsdragningarna kring kommuner och landstings möjligheter till åtgärder för att främja näringslivet i kommunen eller landstinget
ställer sig landstinget bakom förslaget. Gränsdragningen är idag svår och
måste utvecklas vidare.
Landstinget tillstyrker förslaget om att kompetensutvidgande bestämmelser
införs som ger kommuner och landsting möjlighet att medfinansiera projekt
inom ramen för EG:s strukturfonder och program samt tillväxtprogram.
Utredningen har däremot inte behandlat samverkan med det privata näringslivet, annat än som företagsstöd, vilket är en brist. Utredningen har heller
inte på ett uttömmande sätt behandlat frågor om sk statsstöd i EG-rätten.
Landstinget tillstyrker utredningens förslag om försöksverksamhet med
gemensam styrelse i syfte att utvidga kommunal samverkan. Landstinget
tillstyrker även utredningens överväganden inom ramen för försöksverksamheten beträffande till exempel politisk organisation och representation, personal, delegering och interkommunala avtal.
-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

Av Kent Ögren (s):
• Förslag till yttrande bifalls.
Yrkande 1

Av Johnny Åström (ns):
• Yttrandet kompletteras med följande: Vid förskottering ska gängse ränta
utgå.
Propositionsordning

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

Beslut
Yttrande avges enligt förslaget.
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§ 20

Yttrande över promemorian
Minoritetsåterremiss i kommuner och
landsting (Ds 2007:42)
Dnr 2152-07

Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över promemorian. Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 31 januari 2008.
I promemorian föreslås ändringar i kommunallagen i syfte att dels stärka en
minoritets rätt att återremittera eller bordlägga ett ärende i fullmäktige, och
dels för att säkerställa att lagtexten inte ska kunna feltolkas, vilket har varit
fallet i vissa kommuner och landsting
Följande ändringar föreslås i Kommunallagen 5 kap 36 §:
Nuvarande lagtext
Ett ärende skall bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av
de närvarande ledamöterna.
Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts på detta sätt

Författningsförslag
Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av
de närvarande ledamöterna.
Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet

I promemorian fastslås att ett ärende ska kunna återremitteras eller bordläggas en gång av en minoritet – oavsett om ärendet tidigare återremitterats eller
bordlagts av en majoritet.
Nuvarande lagtext
Ett beslut om återremiss skall motiveras.

Författningsförslag
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska
bestämmas av de ledamöter som begärt
återremissen.

I utredningsdirektiven anges att en återremiss som drivits igenom av en minoritet kan bli betydelselös om majoriteten beslutar om en helt annan motivering. Därför föreslår utredningen att det uttryckligen ska framgå att motiveringen till beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt
den.

Förslag till yttrande
Följande yttrande avges:
Landstinget delar utredningens bedömning om att lagtexten bör förtydligas
beträffande regler för hur en förnyad återremiss ska hanteras och att man bör
säkerställa att en minoritet ges möjlighet att använda återremissinstrumentet,
vilket också är lagstiftarens intentioner.
Landstinget delar också uppfattningen om att det är rimligt att de ledamöter
som begär återremissen även ska formulera motiveringen. Även här bör lagtexten förtydligas eftersom varken lagtext eller förarbeten ger någon klar
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ledning för hur bestämmelsen ska tolkas. Det kan dock finnas risk för att
författningsförslaget kan tolkas som att motiveringen inte är tvingande.
-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

Av Kent Ögren (s) och Margareta Henricsson (ns):
• Sista stycket i förslaget till yttrande avslutas med följande mening:
”Därför bör nuvarande lagtext ´Ett beslut om återremiss ska motiveras´
tillfogas det nya författningsförslaget.”
Propositionsordning

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

Beslut
Yttrande avges enligt förslaget.

§ 21

Investeringar 2008
Dnr 16-08

Ärendebeskrivning
I Landstingsplan 2008 har fullmäktige angett den totala nivån för investeringar i inventarier och fastigheter, inklusive investeringar för externa hyresgäster, till 200 000 tkr samt bemyndigat landstingsstyrelsen att besluta om
investeringar upp till denna nivå.
Styrelsen har tidigare beslutat om investeringar för 155 000 tkr.
Till sammanträdet den 29 Januari finns följande förslag till fastighetsinvestering (tkr):
Objekt

Totalt

Varav

1 Energieffektiviseringsinvesteringar i länet

3 900

FasIntigh
veninvest tarier
3 000

2 Tillgänglighetsinvesteringar i länet

2 000

2 000

Totalt fastighetsinvesteringar

5 900

5 000

De enskilda objekten finns specificerade i bilagor.
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Förslag till beslut
1 Angivna objekt får igångsättas.
2 Totalt för år 2008 har därmed landstingsstyrelsen beslutat om investeringar för 160 000 tkr, varav 0 tkr avser externa hyresgäster.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 22

Bidrag till årsmöte med
Svenska Ortodontiföreningen
Dnr 282-08

Ärendebeskrivning
Svenska Ortodontiföreningen kommer att hålla ett årsmöte i Kiruna/Jukkasjärvi den 2 till 5 april 2008. Antalet deltagande medlemmar uppskattas till ca
150.
Föreningen ansöker om bidrag på 20 000 kr från landstinget för en gemensam middag.

Förslag till beslut
1 Bidrag beviljas med 20 000 kr.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 23

Naturbruksprogrammets
inriktningar, elevpris samt
elevintag 2008
Dnr 283-08

Ärendebeskrivning
Lokala inriktningar inom naturbruksprogrammet

Landstingsstyrelsen ska för varje läsår besluta om lokala inriktningar inom
naturbruksprogrammet. Inga nya lokala inriktningar finns jämfört med 2007,
dvs följande inriktningar gäller även för läsåret 2008:
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• Grans naturbruksskola, totalt 5 inriktningar: jordbruk, hästhållning, djurvård, djurvård med fördjupning inom hundkunskap samt naturvetenskap
med profilering mot djurvård, jordbruk eller hästhållning.
• Kalix naturbruksgymnasium, totalt 5 inriktningar: jakt-viltvård-turism,
skog, sågverk, vatten samt naturbruk special.
För varje inriktning finns kursplaner med ämnesinnehåll och poängfördelning fördelade på kärnämnen, karaktärsämnen, valbara kurser och individuella val.
Elevpris 2008

Landstingsstyrelsen har beslutat att elevpriset för naturbruksprogrammet ska
följa den rekommendation som Skolverket utfärdar för friskolor inom gymnasiets naturbruksprogram. För 2008 är denna rekommendation 157 600 kr
per elev och år (motsvarande 2007 var 154 800 kr).
Antalet elever vid intag höstterminen 2008

Tidigare beslut om intag till naturbruksprogrammet har inneburit högst 100
elever vid Grans naturbruksskola och högst 60 vid Kalix naturbruksgymnasium. Samma antal föreslås för intagningen höstterminen 2008.
Samråd i samtliga frågor sker i befintlig samrådsgrupp 17 jan.

Förslag till beslut
1 Förslaget till inriktningar för 2008 fastställs.
2 Elevpriset för 2008 fastställs till 157 600 kr per elev och år.
3 Samma maximering av elevantalet ska gälla för intagning till höstterminen 2008 som till höstterminen 2007

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 24

Norrbotten NEO
Dnr 284-08

Ärendebeskrivning
Ensemblen Norrbotten NEO bildades inom Norrbottensmusiken i januari
2007 i samverkan med Luleå och Piteå kommuner, Statens kulturråd och
Musikhögskolan i Piteå. Ensemblen ska fullt bemannad bestå av 8 musiker
(vid årsskiftet finns 2 vakanser) och är stationerad i Acusticum, Piteå. Chef
är Kjell Englund och konstnärlig ledare Petter Sundkvist.
Norrbotten NEO är Sveriges modernaste röst på den nutida musikscenen.
Nutida kammarmusik, ofta beställd för ensemblen kombinerad med barockmusik, är inriktningen och bildandet har rönt stor uppmärksamhet i landet.
NEO uppträder i Kulturens Hus i Luleå och Studio Acusticum i Piteå, samt
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turnerar i länet både som stomme i Norrbottens kammarorkester och Piteå
kammaropera och med egna program. Under 2007 gjordes t ex en mycket
välbesökt turné i länets bygdegårdar. Under 2008 kommer NEO att delta vid
de flesta större svenska festivaler för nutida musik och vara ”ensemble in
residence” vid Buffalo University i december
Norrbotten NEO har under 2007 drivits i projektform. För att åstadkomma
stabilitet i ensemblen och kunna planera på längre sikt behöver ensemblen
nu permanentas i samverkan mellan landstinget, Luleå och Piteå kommuner,
Statens kulturråd och Musikhögskolan i Piteå. Samtliga har visat intresse för
en permanentning av satsningen, som är ett unikt samarbete i landet.
Den finansiella fördelningen 2007 var för landstinget 1,5 mkr, Statens kulturråd 2 mkr, Luleå och Piteå kommuner 0,75 mkr vardera samt från Musikhögskolan lokaler och teknisk support m m.
Sparbankstiftelsen och Sparbanken Nord har dessutom utdelat ett stipendium
för inköp av barockinstrument.

Förslag till beslut
Norrbotten NEO övergår från projekt till fast verksamhet inom Norrbottensmusiken och inom beslutad budgetram för Division kultur och utbildning under förutsättning att samtliga samverkansparter deltar med minst
samma summa som i projektet 2007.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 25

Medfinansiering av BD Pop 2008-2010
Dnr 1885-07

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Norrbotten ansöker om totalt 1 950 000 kr för projektperioden 2008-2010, som medfinansiering till musikprojektet BD POP. Syftet
med projektet är att fortsätta arbetet med branschutveckling inom musikområdet, att förbereda och främja professionell musikproduktion i Norrbotten.
Detta för att ge möjlighet till Norrbottniska musikutövare att utvecklas och
få det stöd man idag behöver i musikbranschen utan att behöva koncentrera
sin verksamhet utanför länet.
Nätverk och samarbeten fortsätter att byggas upp mellan olika musikutövare
och musikproducenter. Arbetet med att leta och stödja talanger som idag
finns i Norrbotten men som har svårt att få praktiskt stöd inom länet fortsätter. Särskilda insatser kommer att genomföras för att främja flickors musikskapande och musikutveckling.
Projektet har under förra projektperioden utvecklat ett stort nätverk med för
branschen viktiga parter såsom radio och tv kanaler samt musikförläggare
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regionalt och nationellt. Man har även utvecklat ett bra samarbete med bla
Sunderby Folkhögskola då det gäller design och profilering.
Kommunförbundet fortsätter vara projektägare och organisationsform och
arbetsmetoder har förtydligats.
Arbetet med fortsatt ägarform och finansiering efter kommande projektperiod är också en av de stora utvecklingspunkterna under kommande period.
Stöd söks också från Länsstyrelsen i Norrbotten, från medlemskommunerna
samt från det regionala strukturfondsprogrammet.
Projektets totala kostnad per år 4 250 000 kr.
Förväntade resultat av projektet

Målet att musikbranschen etableras och att talang, kreativitet och entreprenörskap tas till vara står fast. Likaså att skapa en attraktiv livsmiljö för de
boende i vår region. Strategierna för att uppnå målen är att fortsätta arbeta
med artist/företagsutveckling, marknadsföring, distribution, kontaktnätsbyggande med musikbranschen i Sverige och världen och ett ökat samarbete
mellan länets olika aktörer.
Minst tio artister och grupper från Norrbotten kommer att ha fått ett genombrott innan 2010 och dessa kommer få stor betydelse för att musikbranschen
etableras och att bilden av Norrbotten blir ännu mer positiv.
BD Pop kommer att vara delaktig i inspelningen av minst fyra fullängdsalbum med nya norrbottniska artister varje år. Målet är att alla artister BD Pop
utvecklar ska få ett nationellt och internationellt genombrott i radio och tv,
bli kända, sälja skivor, göra spelningar och tjäna så mycket pengar som möjligt.
Inom SERN (Sweden Emilia-Romagna Network) planeras ett större kulturutbytesprojekt med arbetsnamnet Youth Cultural Network. Projektet väntas
bli verklighet under 2008-2009.
Ett viktigt arbete som kommer att inledas direkt under 2008 är hur BD Pop
ska drivas efter projekttiden. Styrgruppen ska ansvara för att arbetet inleds
och ska verka för att BD Pop har resurser att klara av den omställningen som
krävs.

Yttrande och förslag till beslut
De nya branschöverskridande kreativa näringarna och möjligheter till arbete,
entreprenörskap och företagande lyfts fram i regionala utvecklingsprogrammet som grundförutsättningar för utvecklingen i Norrbotten. Ett av de utpekade tillväxtområdena är kunskapsintensiva tjänstenäringar. Nya näringar
som växer fram inom den kreativa sektorn är viktiga för länet. De omfattar
näringar som har sitt ursprung i individuell kreativitet och talang och som
skapar välfärd och sysselsättning.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Kommunförbundet Norrbottens projekt
BD POP medfinansiering med totalt 1 950 000 kr, under förutsättning att
Nutek beviljar strukturfondsansökan och att övriga finansiärer bidrar så att
den förväntade utvecklingen uppnås. Luleå och Kiruna kommuner ska
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ekonomiskt bidra till projektet, Luleå kommuns bidrag ska vara minst
hälften av det stöd som Norrbottens läns landsting beviljat.
2 Medlen anvisas ur Regionala enhetens anslag för regionala utvecklingsmedel för 2008 med 400 000 kr, för 2009 med 400 000 kr och för 2010
med 400 000 kr.
3 Resterande medel anvisas ur Division Kultur och Utbildnings anslag för
egna kulturinsatser, projektbidrag, för 2008 med 250 000 kr, för 2009 med
250 000 kr och för 2010 med 250 000 kr.
4 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
5 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
6 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
7 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Johnny Åström
(ns):
• Ansökan avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Beslutsförslaget bifalls.
Reservation

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Johnny Åström (ns)
till förmån för yrkande 2.
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§ 26

Medfinansiering av projektet 200 år av
fred – Kreativa näringar i Övre Norrland
Dnr 2414-07

Ärendebeskrivning
Umeå Kommun ansöker om totalt 700 000 kr som medfinansiering till projektet ”200 år av fred – Kreativa näringar i Övre Norrland” för projektperioden 2008-2011.
2009 är det 200 år sedan det senaste slaget fördes på svensk mark. Dåvarande Ryssland anföll Sverige 1808. Kriget nådde Västerbotten 1809, det senaste slaget stod vid Sävar samma år. Gränsen mellan Sverige och nuvarande
Finland drogs på det sätt som den ännu ser ut idag. Finlands nuvarande östliga gräns fastställdes senare efter kriget mot Ryssland. Fredfördraget tecknades 1809. Detta uppmärksammas nationellt tillsammans med Finland och
Sverige.
Särskild uppmärksamhet bör ges till de län som berördes av slagen och skrivandet av fredsfördraget dvs Norrbotten och Västerbotten. I Västerbotten var
orterna Sävar och Ratan särskilt berörda samt i Norrbotten kustkommunerna
och gränskommunerna i Tornedalen som direkt påverkades genom den nya
gränsen mellan Finland och Sverige.
Under projektperioden, särskilt under 2009 kommer detta att uppmärksammas med många olika aktiviteter. En samordning med Västerbotten är absolut nödvändig för att besöksmålen gemensamt ska kunna marknadsföras och
tidsmässigt planeras på bästa sätt.
Syftet med projektet är att belysa händelserna genom opera, teaterpjäser,
utställningar, föreläsningar m.m. Samt att via aktiviteterna marknadsföra
länen som attraktiva besöksmål. Projektets totala kostnad 9 250 000 kr
Förväntat resultat av projektet

Målet är att kunna belysa och lyfta fram Sveriges och Finlands gemensamma
historia. Att kunna blicka framåt och visa på en vidareutveckling av de bilaterala relationerna mellan Sverige och Finland samt lyfta fram den gemensamma kulturen. Skapa nätverk för framtiden samt genom olika arrangemang tillföra nya besöksmål i Norrbotten och Västerbotten

Yttrande och förslag till beslut
De nya branschöverskridande kreativa näringarna och möjligheter till arbete,
entreprenörskap och företagande lyfts fram i regionala utvecklingsprogrammet som grundförutsättningar för utvecklingen i Norrbotten. Ett av de utpekade tillväxtområdena är kunskapsintensiva tjänstenäringar. Nya näringar
som växer fram inom den kreativa sektorn är viktiga för länet. De omfattar
näringar som har sitt ursprung i individuell kreativitet och talang och som
skapar kunskap, välfärd och sysselsättning.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
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1 Norrbottens läns landsting beviljar Umeå Kommun projektet ”200 år av
fred” medfinansiering med totalt 700 000 kr, under förutsättning att Nutek beviljar strukturfondsansökan och att övriga finansiärer bidrar så att
den förväntade utvecklingen uppnås. Västerbottens läns landsting ska bidra med minst samma summa.
2 Medel anvisas ur Division Kultur och Utbildnings anslag för egna kulturinsatser, projektbidrag, för 2008 med 300 000 kr, för 2009 med 300
000 kr och för 2010 med 100 000 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Projektet ska särredovisas från annan verksamhet och kontinuerligt avrapporteras kvartalsvis samt för övrigt rapporteras och redovisas i enlighet med landstingets regelverk.
6 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
7 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Johnny Åström
(ns):
• Ansökan avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Beslutsförslaget bifalls.
Reservation

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Johnny Åström (ns)
till förmån för yrkande 2.
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§ 27

Bidrag till projektet
Musik till gammelskogen
Dnr 1987-07

Ärendebeskrivning
Nina Sarri Vahlberg och Linda Ellegaard Nordström ansöker om 300 000
kronor till projektet Musik till gammelskogen.
En körföreställning ska skapas för att möjliggöra inköp av gammelskog i
norra Sverige. Efter inrepeterad föreställning ska en turné genomföras i
Norrbotten och Västerbotten. Projekttid: 1 september 2007 – 31 december
2008.
Projektets totala kostnad är 784 000 kr.

Yttrande och förslag till beslut
Projekt faller inte inom division Kultur och utbildnings regelverk och uppdrag.
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 28

Medfinansiering till
projektet Litterär turism i Norr
Dnr 205-08

Ärendebeskrivning
Västerbottens läns landsting ansöker om totalt 860 850 kr som medfinansiering till projektet ”Litterär turism i Norr” för projektperioden 2008-2011.
Litterär turism avser olika former av turism kopplad till historiska eller nu
levande författare och/eller fiktiva litterära gestalter och litterära landskap.
Projektet omfattar både Västerbottens och Norrbottens län.
Inom de bägge länen har arbetet med att utveckla denna form av kulturturism
påbörjats. Det tidigare mycket lyckade samarbetet kring Bokmässan i Göteborg utgör plattformen för nya gemensamma insatser inom området. I Norrbotten har varumärket ”De många språkens län” börjat byggas och i Västerbotten varumärket ”Berättarnas län”.
Med detta som grund kan aktörer inom litteratur- och turistbranscherna utveckla olika produkter och tjänster som t.ex; ”resor i författares fotspår”,
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guidningar, litterära arrangemang, skrivarläger, berättarläger och festivaler.
Förutom de insatser och aktiviteter som ska genomföras ska länen även tillsammans genomföra marknadsföringsinsatser på mässor, festivaler m.m.
både inom och utanför länen. Projektet ska samverka med ett liknande Mål
2-projekt som omfattar Västernorrland och Jämtland.
Förväntade resultat av projektet

Förväntat resultat är att kunna utveckla och stärka kulturturismen i länen, att
uppmuntra och stärka möjligheten till nya företag och utvecklande av befintliga inom området kreativa näringar. Målsättningen är att utveckla kulturturistiska produkter och tjänster utifrån den bas av ”litterär infrastruktur” som
finns i länen. Denna infrastruktur består av bibliotek, författarorganisationer,
litterära sällskap, universitet/högskolor, folkhögskolor m fl med stor kunskap om området.
Projektets totala kostnad är 4 721 700 kr

Yttrande och förslag till beslut
De nya branschöverskridande kreativa näringarna och möjligheter till arbete,
entreprenörskap och företagande lyfts fram i regionala utvecklingsprogrammet som grundförutsättningar för utvecklingen i Norrbotten. Ett av de utpekade tillväxtområdena är kunskapsintensiva tjänstenäringar. Dessa näringar
som växer fram inom den kreativa sektorn är viktiga för länet, de omfattar
näringar som skapar välfärd och sysselsättning.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Västerbottens läns landsting, projektet
”Litterär turism i Norr” medfinansiering med totalt 860 800 kr, under
förutsättning att Nutek beviljar strukturfondsansökan och att övriga finansiärer bidrar så att den förväntade utvecklingen uppnås. Västerbottens
läns landsting ska bidra med minst samma summa.
2 Medel anvisas ur Division Kultur och Utbildnings anslag för egna kulturinsatser, projektbidrag, för 2008 med 250 000 kr, för 2009 med
300 000 kr och för 2010 med 300 000 kr samt 2011 med 10 800 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Projektet ska särredovisas från annan verksamhet och kontinuerligt avrapporteras kvartalsvis samt för övrigt rapporteras och redovisas i enlighet med landstingets regelverk.
6 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
7 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
-----------------------------------------------------
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Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

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

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Johnny Åström
(ns):
• Ansökan avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Beslutsförslaget bifalls.
Reservation

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

§ 29

Medfinansiering av
projektet Mer mat i norr
Dnr 1694-07

Ärendebeskrivning
Projektet syftar till att öka andelen lokalproducerade alternativ i butikerna
genom att bedriva marknadsföringsinsatser riktade till konsumenterna. Målet
är ett ökat utbud av lokalproducerade varor i butikerna, fler restauranger som
serverar mat baserade på lokala råvaror. På så sätt ska fler livsmedelsproducenter stimuleras till att vidareförädla norrbottniska råvaror. Projektet drivs
att den ekonomiska föreningen Matproducenterna i Norr.
Målet med projektet Mer mat i norr är att öka kompetensen hos butiker och
restauranger/storhushåll i länet för att öka försäljningen av lokalproducerade
livsmedel vilket skapar ekonomisk tillväxt och ökar sysselsättningen i regionen.
Syftet med satsningen är
• att öka produktkunskapen hos målgruppen så att den svarar mot konsumenternas krav på ändamålsenlig och professionell information samt gör
lokalt producerade livsmedel mer tillgängliga för konsumenten och där58
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med ökad försäljning och tillväxt av befintliga och nya företag/ produkter.
• Som ett steg i att hitta en framtida strategi och lotsning kring gemensamma upphandlingar, utbilda livsmedelsföretagarna kring LOU så att kunskaperna ökar och fler har möjlighet att lägga anbud ökad försäljning och
tillväxt av befintliga och nya företag/produkter.
• Livsmedelsföretagen vill studera goda exempel för att utveckla arbetet
med den regionala livsmedelsutvecklingen och lära sig av andra organisationer.
Planerade aktiviteter är utbildning/aktiviteter för butiker, restauranger/storhushåll genom utbildning/information, om företagen och produktkännedom, tillagning, studiebesök, enskild rådgivning, behovsanpassade kompetensutvecklingsaktiviteter. Även studieresor för att ta del av goda exempel
och lära av andra organisationer som till exempel Produkt Gotland planeras
liksom utbildning i Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Projektet sträcker sig från 2007-06-01 till 2008-12-31. Projektets totala budget är 1 375 000 kr, varav Matproducenterna i Norr söker 927 000 kr från
Landsbygdsutveckling projektstöd EU. Från landstinget söks 348 000 kr.
Egen finansiering uppgår till 100 000 kr.
Förväntade resultat av projektet

Produktkunskapen ska ha ökat hos målgruppen så att den kan svara mot konsumenternas krav på ändamålsenlig och professionell information om lokalproducerat. Butikerna och restaurangerna/storhushållen tillhandahåller samt
gör produkterna mer tillgängliga för kunden/konsumenten; i butiken, i hyllorna, i menyerna och på tallriken. Omsättningen samt sysselsättningen i företagen ska öka. Försäljningen av lokalproducerade livsmedel ska öka.

Yttrande och förslag till beslut
Projektets innehåll överensstämmer med de i det regionala tillväxtprogrammet prioriterade tillväxtområdena och tillväxtfrämjande förutsättningarna.
De norrbottniska företagen i branschen har en bra samverkan och detta projekt kan ge dessa ytterligare viktigt stöd för att stärka de norrbottniska råvarorna och de lokalproducerade livsmedlen för att göra dessa mer tillgängliga
för konsumenterna.
Matproducenterna i Norr är även verksamma inom SERN (Sweden EmiliaRomagna Network) som är ett av landstingets prioriterade strategiska allianser.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Matproducenterna i Norrs projekt Mer
mat i norr medfinansiering med totalt 348 000 kr för perioden 2007-0601 till 2008-12-31 under förutsättning av att Landsbygdsutveckling projektstöd EU beviljas samt att den egna finansieringen säkerställs så att
den väntade utvecklingen uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel 2008.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
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4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter ska kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 30

Medfinansiering av Moving
Entrepreneurs for Economic Change
Dnr 2351-07

Ärendebeskrivning
Fem regioner i fem länder har under perioden 2003–2007 samverkat i Interreg IIIC projektet Stiment – Stimulating new ways of Enterpreneurship. Deltagande regioner har varit Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten), Häämenlinna i Finland, Wielkopolska i Polen, Lorraine i Frankrike och Brescia/Lombardia i Italien. Stiment har varit ett ramprogram som haft en budget på 32 miljoner kronor. Norrbotten och Västerbotten del av medfinansieringen var totalt 900 000 kr per län. I Norrbotten bidrog länsstyrelsen, landstinget och Luleå tekniska universitet med 300 000 kr var. Stiment har finansierat 10 projekt med 64 partners varav 30 har varit privata företag. Norrbotten har haft två projekt med lead-parnter från länet:
• EKC – Enterpreneurial Knowledge Community med CDT vid Luleå tekniska universitet som lead-partner. Projektet har jobbat med unga entreprenörer och är inriktat på att stötta företagsetableringar samt nätverksbyggande mellan regioner. Alla fem regioner har deltagit. Budgeten var 3
miljoner kr och Marratechs mötesportal har använts i projektet.
• ECOW - Interregional Entrepreneur Co-operation in Design and Prototype manufacturing of Wooden Products med IUC Norrbotten som leadpartner. Projektet hade budget på 1,8 miljoner kr. Fyra regioner var involverade samt ca 15 företag inom träområdet i Övre Norrland. Målet var
att utveckla designen inom träområdet. Universitetet i Milano specialiserat inom design samt ett träforskningsinstitut i Nancy i Lorraine samt företag i de fyra regionerna har deltagit.
Stiment har utvärderats av INTERACT projektet ALSO (Achievement of
Lisbon and Gothenburg Strategy Objectives by INTERREG) och utsågs till
det mest framgångsrika av 54 Interreg III A, B och C projekt när det gäller
projektresultat. Stiment har också presenterats som ”Best Practice” på olika
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EU-möten på toppnivå. Framgångsfaktorer i Stiment har varit en enkel ansökan för projekt, att den politiska nivån varit involverad samt att beslut om
att godkänna projekt tas på regional nivå. Landstingsstyrelsens ordförande
Kent Ögren har suttit i Stiments beslutsgrupp. Länsstyrelsen i Västerbotten
har varit förvaltningsmyndighet för ramprogrammet
Moving Entrepreneurs for Economic Change

De deltagande regionerna i Stiment har tagit initiativ till ett nytt program för
åren 2008-2011. Arbetsnamnet är Moving Entrepreneurs for Economic
Change (Move&Change). Alla tidigare regioner i Stiment samt även Miskolc
i Ungern kommer att gå in med en projektansökan till Interreg IVCsekretariatet samt att två ”observer-regions” är med, en rumänsk och en
spansk. Inriktningen kommer att vara entreprenörskap och företagande samt
nätverksbyggande mellan företag, universitet med flera i regionerna. Budgeten kommer att bli motsvarande ca 40 miljoner kronor och Norrbottens medfinansiering föreslås bli länsstyrelsen 48 000 euro, landstinget 48 000 euro
och Kommunförbundet Norrbotten 13 200 euro. Motsvarande fördelning
även för Västerbottens parter.
Programmet väntar sträcka sig från 2008-07-01 till 2012-06-30. Länsstyrelsen i Västerbotten ansöker om medfinansiering från landstinget med totalt 48
000 euro.
Förväntade resultat av projektet

Alla projekt inom programmet ska öka möjligheten till jobb och tillväxt i
regionerna genom ökad entreprenörskap (Lissabonagendan). Programmet
väntas innehålla två fokusområden; tvärsektoriella innovativa projekt samt
Europas åldrande befolkning. Faktiska mål och indikatorer är ej helt fastställda.
En del i programmet är även att sprida lärandet inom EU och av den anledning har de två regionerna i Rumänien och Spanien tagits med som ”observer-regions”.

Yttrande och förslag till beslut
Stimentprogrammet har varit mycket framgångsrikt och goda förutsättningar
finns för att tillsammans med de andra regionerna skapa ytterligare ett ramprogram som både dels främjar Norrbottens strävan att utveckla de internationella strategiska allianserna och dels fokuserar på entreprenörskapsfrågor
i stort.
Uppväxlingen av Övre Norrlands medfinansiering är även relativt sett stor. I
det kommande programmet kan motsvarande 7-8 miljoner väntas kunna
komma projekt i Övre Norrland tillgodo.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting medfinansierar programmet Moving Entrepreneurs for Economic Change med totalt 48 000 euro. Medfinansieringen
gäller under förutsättning att slutliga ansökan om programmet beviljas av
Interreg IVC.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2008 med
12 000 euro, för 2009 med 12 000 euro, för 2010 med 12 000 euro och för
2011 med 12 000 euro.
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3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas, en ordentlig uppföljning görs
efter halva projekttiden samt att slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Johnny Åström
(ns):
• Ansökan avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Beslutsförslaget bifalls.
Reservation

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

§ 31

Tilläggsfinansiering till
Barents Football Academy
Dnr 2170-06

Ärendebeskrivning
Norrbotten har en lång historisk tradition av gränsöverskridande samarbete
främst mot Norge och Finland genom gemensamma kulturella, sociala och
samhälleliga värden. Det internationella samarbetet har vidgats, främst bero62
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ende på utvecklingen av samarbetsformerna inom Nordkalott- och Barentsområdet. I dag har landstinget ett vänregionsamarbete med Troms.
Elitföreningarna Bodens BK och Tromsö IL driver tillsammans med samarbetsparterna Murmansk Football Federation och Arkhangelsk Football Federation under tiden 2007-2008 Interregprojektet Barents Football Academy.
Landstingsstyrelsen beslutade den 20 december 2006 att medfinansiera Barents Football Academy med 30 000 euro. Övriga finansiärer är Troms Fylkeskommune, Fotballinvestering AS, de båda föreningarna, Bodens kommun
och Interreg. I den svenska medfinansieringen finns även Länsstyrelsen i
Norrbotten med 30 000 euro. Länsstyrelsen kommer dock ej att ta sin del av
medfinansieringen varför motsvarande medel nu saknas som svensk medfinansiering.
Hittills har projektet varit mycket lyckat och projektaktörerna anser att resultaten är över förväntan. Fotbollsakademin är idag till ytan världens största
och följs med intresse från många håll, bland annat både norska och svenska
fotbollförbunden. Europeiska fotbollsfederationen UEFA är också intresserade av projektet och följer det, eftersom liknande projekt som täcker både
stora regioner och löper över flera landsgränser inte genomförts tidigare.
Lars ”Brolla” Svensson är projektledare för Barents Football Academy.
Interreg Kolarctic lyfter bland annat fram projektet som ett av de mest lyckade.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet har varit framgångsrikt och har lyfts fram som ett framgångsexempel på samarbeten inom Nordkalotten. Om den svenska medfinansieringen
nästan halveras äventyras detta projektet starkt och de slutliga resultaten
kommer troligen ej att uppnås.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Bodens BKs projekt Barents Football
Academy tilläggsfinansiering med totalt 30 000 euro.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2008.
3 Norrbottens läns landsting anser det mycket angeläget att om ett fortsättningsprojekt söks att fler offentliga aktörer tar ansvar för medfinansieringen.
4 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
5 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
6 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
7 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
-----------------------------------------------------
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Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Johnny Åström
(ns):
• Ansökan avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Beslutsförslaget bifalls.
Reservation

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

§ 32

Medfinansiering av Gröna gårdar
Dnr 2141-07

Ärendebeskrivning
LRF Norrbotten och LRF Västerbotten är två regionala näringslivsorganisationer för de gröna näringarna med tillsammans nästan 11 000 medlemmar.
LRF arbetar med en satsning på landsbygdsföretag för att stödja landsbygdsföretagare som vill utveckla nya idéer.
Projektet Gröna gårdar har som mål att medverka till ökad diversifiering och
utveckling av företagsamheten inom den gröna näringen i Norrbotten och
Västerbotten.
Ansökan avser två delprojekt som omfattar breddinformation och visionsstyrning samt uppsökande verksamhet och riktade insatser för företag/personer som befinner sig i ett tidigt stadium när det gäller att utveckla
idéer omkring ny verksamhet. Insatserna ska stimulera till nya förhållningssätt och attityder hos enskilda individer genom uppsökande verksamhet.
Projektet, som omfattar Norrbotten och Västerbotten, har en total budget på
12 775 000 kr. Från Norrbottens läns landsting söks medfinansiering på
400 000 kr. Övriga tilltänka medfinansiärer är Västerbottens läns landsting
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med 400 000 kr, Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten med
1 200 000 kr vardera samt från olika kommuner med totalt 725 000 kr.
Projekttiden är 2007-08-01 till 2010-12-31.
Förväntade resultat av projektet

En rad kvantitativa och kvalitativa resultat förväntas. Nedan redovisas några:
• 2100 företag/fastighetsägare ska erbjudas särskilda företagsinsatser.
• 300 deltagare till seminarierna inom bla bioenergi, turism och entreprenad för varje år.
• Minst 65 jord- och skogsägare ska besluta sig för att starta kombinerande
verksamhet eller vidareutvecklat befintligt verksamhet.

Yttrande och förslag till beslut
Landsbygden, dess människor, naturresurser och miljöer, utgör en betydande
och i många avseenden omistlig potential för att bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Enligt LRF bidrar de gröna näringarna
med kringeffekter till 16% av sysselsättningen och nästa 11% av bruttoregionalprodukten i Norrbottens och Västerbottens län. De gröna näringarna utgör en viktig det i utvecklingen av landsbygden. Det gäller inte minst den
pågående omställningen av energisystemet till mer kretsloppsbaserade energiformer.
Projektet bidrar till att stärka länets arbete med landsbygdsutveckling.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar LRF:s projekt Gröna Gårdar med projekttiden 2007-08-01 till 2010-12-31 medfinansiering med totalt 400 000
kr. Medfinansieringen gäller under förutsättning att stöd från Landsbygdsprogrammet beviljas samt att övriga finansiärer bidrar så att den
förväntade utvecklingen uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2008 med
100 000 kr, för 2009 med 150 000 kr och för 2010 med 150 000 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Johnny Åström
(ns):
• Ansökan avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Beslutsförslaget bifalls.
Reservation

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

§ 33

Medfinansiering av Swedish
Lapland Film Commission 2008-2010
Dnr 2080-07

Ärendebeskrivning
Swedish Lapland Film Commission (SLFC) har under 2006-2007 arbetat
med att bygga upp verksamheten med att marknadsföra Norrbotten som en
attraktiv plats att förlägga internationella och nationella långfilms-, tv- och
reklamfilminspelningar till. Finansiärer har varit landstinget, Länsstyrelsen i
Norrbotten samt alla länets kommuner förutom Arvidsjaur och Gällivare.
Uppbyggnaden av verksamheten har inneburit inventering av länets resurser
och platser (så kallade locations), uppbyggnad av hemsida och filmarbetarregister samt marknadsföring. Under 2006-2007 har 125 olika förfrågningar
inkommit till SLFC varav tre större Hollywoodproduktioner. Samtliga förfrågningar har fått hjälp vilket medfört att 25 produktioner genomförts i länet
samt att 54 ännu är aktuella och ej avskrivna. Varje kontakt är viktig och är
en betydande marknadsinsats som på ett längre perspektiv kommer att ge fler
inspelningar.
SLFC planerar nu för ett fortsatt projekt under 2008-2010 och kommer där
att:
• intensifiera marknadsföringen av Norrbotten mot ytterligare marknader
och kontinenter såsom USA, Asien och Australien
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• delta på den internationella marknaden ”Location Trade Show” som arrangeras varje år i USA. Denna marknad är endast till för att marknadsföra sin region för den internationella långfilmsmarknaden. På detta sätt inhämtade exempelvis Island sin första internationella produktion som sedan lett till många flera
• registrera bilder i bilddatabasen över filmmiljöer i länet. För närvarande
finns det över 6000 bilder registrerade. Detta är en av de viktigaste hörnstenarna för SLFCs existens för att snabbt kunna hjälpa och locka hit
produktionsbolag att filma i länet
• i samarbete med det planerade Interregprojektet Filmbågen stödja ett upprättande av skådespelar-, statist-, artist-, röstregister för Norrbotten. I nuläget finns inget sådant register och behovet är stort för att kunna erbjuda
produktionsbolagen duktiga lokala skådespelare, artister m fl
• marknadsföra, sprida och vidareutveckla filmarbetarregistret som finns på
SLFCs hemsida. Det ska bland annat byggas ut med plats för bolag och
instanser som eftersöks vid produktioner t ex hotell, restauranger, biluthyrare, brandkår och polis
• hålla kortare specialutbildningar/seminarier för filmarbetare som behöver
öka sin kunskap om större internationella produktioner för att få större
konkurrenskraft.
• fortsätta inventeringen av regionens resurser
SLFC samarbetar med flera organisationer såsom Swedish Lapland, Attraktiv Region och BD Pop. Utvecklade samarbeten finns även på både nationell
och internationell nivå för att öka konkurrenskraften gentemot övriga regioner och länder. SLFC är även medlem i den internationella intresseorganisationen för filmkommissioner AFCI - The Association of Film Commissioners International.
Swedish Lapland Film Commission är ett fristående projekt som av praktiska
skäl har Filmpool Nord AB som projektägare. SLFC ska ej sammanblandas
med Filmpool Nords uppdrag som är att vara behjälplig när det gäller finansiering och distribution av film och TV.
Projektet sträcker sig från 2008-01-01 till 2010-10-31och total projektkostnad är 5 233 151 kr, varav 2 616 575 kr söks från regionala strukturfondsprogrammet. Filmpool Nord AB ansöker om medfinansiering från landstinget med totalt 1 056 402 kr. Utöver landstinget söks medfinansiering även
från Länsstyrelsen i Norrbotten samt för åren 2009-2010 av länets kommuner.
Förväntade resultat av projektet

Förväntade resultat av Swedish Lapland Film Commission är att öka antalet
förlagda produktioner till Norrbotten, vilket ska resultera i 1-2 internationella långfilmer per år, 5-7 nationella långfilmer samt att öka antalet reklamfilmer, dokumentärer, kortfilmer, stillbildsfotograferingar och TVproduktioner. Ökad filmproduktion ger ökad tillväxt i form av fler filmarbetare och fler mindre bolag. Näringslivet (hotell, restauranger, biluthyrare,
teknikbolag etc) kommer också att öka sina intäkter som indirekt effekt av
den ökade produktionen.
Nuläge 2007
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Filmarbetare i Norrbotten
Filmrelaterande företag
Företag som arbetar både med
film och turism
Företag som arbetar med musikvideo
Filmarbetare med utländsk härkomst

123
(69 män, 54 kvinnor)

240
(120 män, 120 kvinnor)

39

100

10

30

3

6

11

30

Arbetet för att hitta en permanent finansieringslösning kommer att ske under
projektperioden. Styrgruppen har dock rekommenderat att söka strukturfondspengar för en sexårsperiod fram till 2013 för att därefter permanenta
verksamheten.

Yttrande och förslag till beslut
De kreativa näringarna lyfts fram i regionala utvecklingsprogrammet som
grundförutsättningar för utvecklingen i Norrbotten. Bland dessa nämns bland
annat filmen.
Av Swedish Lapland Film Commissions statistik framgår att de 25 produktioner som genomförts i länet även medfört att över 25 miljoner kronor omsatts i Norrbotten i form av bland annat personal, boende, catering, utrustning och transportmedel. Enbart den internationella produktionen Babylon
A.D som hade knappt två inspelningsveckor kring Torne Träsk omsatte
minst 8,5 miljoner kronor i länet. I den produktionen satsades inga medel i
samproduktion från exempelvis Filmpool Nord, utan den är helt extern. Det
visar på vikten av att locka hit stora produktioner, både från Sverige och
framförallt från utlandet.
För att branscherna kring film och det audiovisuella ska fortsätta att växa
och utvecklas i Norrbotten är en offensiv och aktiv marknadsföring länet av
mycket stor vikt. Filmkommissioner är väl inarbetade verktyg runt om i
världen och filminspelningsplatser säljs på liknande sätt vart man än kommer. För att sälja Norrbotten som inspelningsplats är en fungerande filmkommission central. På samma sätt är Swedish Lapland Film Commission en
av förutsättningarna som lockar produktioner att komma till Norrbotten och i
förlängningen säkrar Filmpool Nord ABs uppdrag och verksamhet.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Filmpool Nord ABs projekt Swedish
Lapland Film Commission 2008-2010 medfinansiering med totalt
1 056 402 kr. Medfinansieringen gäller under förutsättning att Nutek beviljar strukturfondsansökan samt att övriga finansiärer bidrar så att den
förväntade utvecklingen uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2008 med
415 000 kr, för 2009 med 309 807 kr och för 2010 med 331 595 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.

68

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 29 JANUARI 2008

5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Johnny Åström
(ns):
• Ansökan avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Beslutsförslaget bifalls.
Reservation

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

§ 34

Medfinansiering av
projekt The Greenhouse
Dnr 2100-07

Ärendebeskrivning
The Greenhouse är ett mentorsprojekt med Handelskammaren i Norrbotten
som projektägare. Grundkravet för att få delta som adept är att man är företagare mellan 20 och 35 år, bosatt inom den så kallade Femkanten och verksam inom de nya kreativa näringarna. Med detta menas unga företagare som
har nyskapande idéer och produkter.
Genom mentorsnätverket vill projektet stärka företagsklimatet i Norrbotten
för unga företagare och ge dessa en expansiv grund som möjliggör nyan69
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ställning och nyetablering. Verktygen för detta är erfarenhetsutbyten, dörröppnare och kunskapsutbyten.
Eftersom ett antal verksamheter och projekt i dagsläget arbetar mer eller
mindre med unga entreprenörer och mentorskap har man utarbetat individuella modeller för ett samarbete mellan de redan aktiva och The Greenhouse.
Exempel på samarbetsprojekt är Young Entrepreneurs in Barents, Checkpoint Young, Connect Norr och ALMI Entreprenörscentrums mentorsprojekt.
Projektet kommer att göra extrainsatser för att nå deltagare med invandrarbakgrund genom kontakt med invandrarföreningar, Arbetsförmedlingen,
kommunernas Invandrarservice och Luleå tekniska universitet. Deltagare
som har en utarbetad integrationsplan prioriteras i urvalet.
Projektet sträcker sig från 2008-01-01 till 2011-01-01och total projektkostnad är 3 750 000 kr, varav 1 650 000 kr söks från regionala strukturfondsprogrammet. Norrbottens Handelskammare ansöker om medfinansiering från
landstinget med totalt 450 000 kr. Utöver landstinget söks medfinansiering
även från Länsstyrelsen i Norrbotten samt Luleå kommun och Nutek.
Förväntade resultat av projektet

Förväntade resultat av projektet är att skapa ett bättre klimat för unga företagare att utvecklas och lyckas i Norrbotten. Projektet ska säkerställa att kompetens förs vidare från etablerade företagare till nya generationers företagare.
The Greenhouse kommer att sträva efter en 50/50 (kvinnor/män) fördelning
av deltagare och de som har en utarbetad jämställdhetsplan prioriteras i urvalet. Huvudmålet är att nätverket som skapas mellan unga och etablerade företagare skall fortleva efter projektet slut och implementeras i befintliga organisationer. Utvärdering och slutredovisning kommer både att tryckas och
finnas tillgänglig på projektets hemsida.

Yttrande och förslag till beslut
Målgruppen är det som gör projektet unikt då man har utpekat en specifik
bransch som krav för deltagande. Denna målgrupp är också utpekad i Norrbottens regionala utvecklingsprogram (RUP) som en viktig förutsättning för
framtida utveckling. Unga människors framgångar och framsteg samt vilja
att verka och bo i Norrbotten är avgörande nyckelfaktorer. Det regionala utvecklingsprogrammet säger att de näringar som har sitt ursprung i individuell kreativitet och talang och som skapar välfärd och sysselsättning, kräver
ytterligare satsningar. The Greenhouse stimulerar såväl unga människors
vilja att utvecklas som deras företagande.
Eftersom man tillsammans med redan befintliga projekt arbetat fram sätt att
komplettera varandra och samarbeta ger detta projekt mervärde till länets
satsningar på unga företagare. Med fokus på en näring under utveckling kan
detta tillföra kunskap för de unga företagarna som annars kan vara gömd för
dem då de flesta stora företag i Norrbotten verkar inom andra sektorer och
branscher.
Projektet ligger väl i linje med det regionala utvecklingsprogrammet, landstingsplanen samt riktlinjerna för de regionala utvecklingsmedlen.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Norrbottens Handelskammares projekt
The Greenhouse medfinansiering med totalt 450 000 kr. Medfinansie70
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ringen gäller under förutsättning att Nutek beviljar strukturfondsansökan
samt att övriga finansiärer bidrar så att den förväntade utvecklingen uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2008 med
150 000 kr, för 2009 med 150 000 kr och för 2010 med 150 000 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 35

Tillfälligt stöd för flyglinjen
Luleå-(Kiruna)-Tromsö
Dnr 2123-07

Ärendebeskrivning
Behov av en flygförbindelse mellan Norra Sverige och Norra Norge har funnits sedan flyglinjen Tromsö-Luleå-(Uleåborg/Kirkenes) lades ner 1994.
2003 samlades ett antal intressenter för att initialt ge marknadsföringsbidrag
och inom ramen för Interreg III söka stöd för flygtrafik. En styrgrupp med
ledamöter från Norge och Sverige bildades för att leda projektet. Luftfartsverket/Luleå Airport har varit ansvarig och sammanhållande för projektet.
Flyglinjen Luleå-Kiruna-Tromsö startade hösten 2004 efter en upphandling
inom ramen för Interreg IIIA-NORD programmet. Linjen trafikerades av
Nordkalottflyg, senare namnändrat efter ägarförändringar till Barents Airlink. Flyglinjen har trafikerats med tre avgångar/vecka.
Styrgruppen har konstaterat att ekonomin för flyglinjen är svag. Anledningen är framför allt att tiden för att erhålla ekonomi på en ny flyglinje generellt
är lång. Detta gäller särskilt linjer med låga passagerarströmmar. Vidare
konstateras att när flygbolagets nya flygplan med 19 säten börjat att trafikera
linjen, i kombination med marknadsföringsinsatser, har en tydlig passagerarökning kunnat märkas.
Under flyglinjens existens har ett ökat utbyte mellan Norra Sverige och Norra Norge kommit tillstånd. Om flyglinjen skulle läggas ner kommer det att ta
mycket lång tid innan en ny flyglinje kommer till stånd. Detta skulle vara
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hindrande för den pågående utvecklingen inom Barentsområdet. Flyglinjen
har även betydelse för svenska kontakter med Norra Ryssland (Murmanskområdet) där flyglinjen anknyter till Widerö-linjen mellan TromsöMurmansk.
Den slutsats som styrgruppen drar är att flyglinjen mellan Luleå-KirunaTromsö är av väsentlig betydelse för Norra Sverige och Norra Norge. Flyglinjen bör söka ett mera långsiktigt stöd via EU-strukturfondsmedel (Interreg
IV). Detta bör ske i en upphandling under konkurrens. I avvaktan på att sådana medel kan sökas bör man gå in med ett ”överbryggningsstöd” till flyglinjen under perioden september 2007 till januari 2008 för att möjliggöra att
flygbolaget kan upprätthålla flygtrafiken.
Efter en analys av bolagets kostnader och intäkter för operationen har styrgruppen funnit att bolaget bör stödjas med 200 000 kr per månad under maximalt 5 månader där Norra Sverige och Norra Norge svarar för 100 000 kr
per månad vardera. Den svenska finansieringen uppdelas per månad enligt
följande: Norrbottens läns landsting 50 000 kr, Länsstyrelsen 30 000 kr, Luleå kommun 10 000 kr, Luftfartsverket/Luleå Airport 10 000 kr samt med
rabatterade landningsavgifter.

Yttrande och förslag till beslut
Att uppnå företagsekonomisk lönsamhet på en nystartad flyglinje är svårt.
Den främsta orsaken är att det kostar ansenliga belopp att starta en flyglinje i
form av bland annat anskaffning och tillstånd för flygplan, utbildning, teknik. Marknadsprocessen är dessutom lång när det gäller information till
kund. Flyglinjen mellan Luleå-Tromsö ger en nytta i form av exportaffärer,
arbetspendling, projekt inom universitet och offentlig sektor. Förutsättningarna att uppnå godtagbar lönsamhet på linjen får betecknas som goda med
hänsyn tagen till de omfattande ekonomiska aktiviteterna som pågår i Norra
Skandinavien och Norra Ryssland.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Överbryggningsstöd till Tromsö-linjen bifalls med 50 000 kr per månad
för perioden oktober 2007 till januari 2008, totalt 200 000 kr.
2 Pengarna anvisas ur landstingsstyrelsens ramanslag för kommunikationer.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 36

Medfinansiering av Interreg IV projekt
för flyglinjen Luleå-(Kiruna)-Tromsö
Dnr 217-08

Ärendebeskrivning
Behov av en flygförbindelse mellan Norra Sverige och Norra Norge har funnits sedan flyglinjen Tromsö-Luleå-(Uleåborg/Kirkenes) lades ner 1994.
2003 samlades ett antal intressenter för att initialt ge marknadsföringsbidrag
och inom ramen för Interreg III söka stöd för flygtrafik. En styrgrupp med
ledamöter från Norge och Sverige bildades för att leda projektet. Luftfartsverket/Luleå Airport har varit ansvarig och sammanhållande för projektet.
Flyglinjen Luleå-Kiruna-Tromsö startade hösten 2004 efter en upphandling
inom ramen för Interreg IIIA-NORD programmet. Linjen trafikerades av
Nordkalottflyg, senare namnändrat efter ägarförändringar till Barents Airlink. Flyglinjen har trafikerats med tre avgångar/vecka.
Styrgruppen har konstaterat att ekonomin för flyglinjen är svag. Anledningen är framför allt att tiden för att erhålla ekonomi på en ny flyglinje generellt
är låg. Detta gäller särskilt linjer med låga passagerarströmmar. Vidare konstateras att när flygbolagets nya flygplan med 19 säten börjat att trafikera
linjen, i kombination med marknadsföringsinsatser, har en tydlig passagerarökning kunnat märkas.
Under flyglinjens existens har ett ökat utbyte mellan Norra Sverige och Norra Norge kommit tillstånd. Om flyglinjen skulle läggas ner kommer det att ta
mycket lång tid innan en ny flyglinje kommer till stånd. Detta skulle vara
hindrande för den pågående utvecklingen inom Barentsområdet. Flyglinjen
har även betydelse för svenska kontakter med Norra Ryssland (Murmanskområdet) där flyglinjen anknyter till Widerö-linjen mellan TromsöMurmansk.
Ansökan till Interreg IV

Den slutsats som styrgruppen drar är att flyglinjen mellan Luleå-KirunaTromsö är av väsentlig betydelse för Norra Sverige och Norra Norge. Flyglinjen bör därför söka ett mera långsiktigt stöd via EU-strukturfondsmedel
(Interreg IV). Detta bör ske i en upphandling under konkurrens.
Styrgruppen söker med ledning av detta stöd för en medfinansiering till ett
projekt inom Interreg IV för fortsatt linjetrafik under en treårsperiod. En finansiering av detta projekt ser ut enligt följande:
EU-stöd 60 %

4 500 000 kr

Norsk finansiering

1 500 000 kr

Svensk finansiering

1 500 000 kr

Totalt

7 500 000 kr
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Den svenska finansieringen uppgår således till 500 000 kr per under en treårsperiod där landstinget föreslås svara för 200 000 kr per år.
Förväntat resultat av projektet

Målet är att flyglinjen efter 2010 ska vara kommersiellt självbärande.

Yttrande och förslag till beslut
Att uppnå företagsekonomisk lönsamhet på en nystartad flyglinje är svårt.
Den främsta orsaken är att det kostar ansenliga belopp att starta en flyglinje i
form av anskaffning och tillstånd för flygplan, utbildning, teknik mm. Marknadsprocessen är dessutom väldigt lång när det gäller information till kund.
Flyglinjen mellan Luleå-Tromsö ger en nytta i form av exportaffärer, arbetspendling, projekt inom universitet och offentlig sektor. Förutsättningarna att
uppnå godtagbar lönsamhet på linjen får betecknas som goda med hänsyn
tagen till de omfattande ekonomiska aktiviteterna som pågår i Norra Skandinavien och Norra Ryssland.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Luftfartsverket/Luleå Airport projekt
medfinansiering med totalt 600 000 kr. Medfinansieringen gäller under
förutsättning att ansökan till Interreg beviljas samt att övriga finansiärer
bidrar så att den förväntade utvecklingen uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2008 med
200 000 kr, för 2009 med 200 000 kr och för 2010 med 200 000 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 37

Bidrag till Röda Korsets
byrå mot diskriminering
Dnr 2350-07

Ärendebeskrivning
Genom attitydpåverkande insatser, information, enskilda rådgivningar och
kompetenshöjande aktiviteter vill Röda Korsets byrå mot diskriminering arbeta för ett öppnare och mer tolerant Norrbotten. Tidigare har projektet endast varit verksamt i kommunerna Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn men
med ett ökat intresse i andra delar av länet har man nu valt att utvidga området.
Det övergripande målet för projektet är att Norrbotten är en region som uppfattas som välkomnande och attraktiv, där alla människor oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion eller sexuell läggning ges samma
möjligheter att forma samhället och sitt eget liv. Som en följd av detta ska
regionen få en positiv befolkningsutveckling och en ökad tillväxt.
Genusperspektivet i projektet finns som horisontellt perspektiv och är också
ett av de övergripande målen. Motivet till det är att kön ingår i samtliga
diskrimineringsgrunder, och att över- och underordningen mellan män och
kvinnor genomsyrar hela samhället.
Projektets styrgrupp består av regionchef, ungdomsverksamhet och frivilligverksamhet. Utöver detta finns också en referensgrupp som består av personer som representerar organisationer som påverkas av, och/eller kan bidra
till, projektets resultat. Referensgruppens uppgift är att vara en informationskanal; både in till projektet och ut från projektet till de egna nätverken. På
detta sätt borgar referensgruppen för att projektets spridning och täckningsområde inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder. Referensgruppen är
därmed projektets förlängda arm när det gäller att uppnå och förankra projektets mål. Frivilligarbetare kopplas till projektet och arbetar med enskild
rådgivning, informationsinsatser, kompetenshöjande insatser samt attitydpåverkande insatser.
Från Norrbottens läns landsting söker Röda Korset region Norra Norrland
1 000 000 kr för genomförande av projektet. Byrån finansieras 2008 även av
Ungdomsstyrelsen samt att medel söks från Länsstyrelsen.
Förväntade resultat av projektet

Projektet har ett antal kvantitativa mål för hur många som ska ha fått rådgivning och olika slags kompetensutvecklingsinsatser; antal företag (20 st), enskilda personer som fått rådgivning (50 st) och totalt antal individer som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser (2000 st). Röda Korsets byrå mot
diskriminering kommer att utvärderas och följas upp löpande i styrgrupp,
referensgrupp och internt. Indikatorer som man ser över då är kvalitet, konsekvenser och samverkan. Kvalitativa mål för projektet är exempelvis att
Röda Korsets byrå mot diskriminering är känd och etablerad i länet och att
personer och organisationer vänder sig dit för att få professionell utbildning
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och handledning. Byrån ska vara en efterfrågad samarbetspartner och samhällspåverkare.

Yttrande och förslag till beslut
Regionala enhetens strategi ”Nya perspektiv” handlar om att åstadkomma
strukturella förändringar med synliga resultat för att nya perspektiv ska kunna tillgodogöras i det regionala utvecklingsarbetet. ”Mötesplats Luleå mot
diskriminering” som det ansökande projektet hette under 2007 var redan då
en naturlig partner och kompetensutvecklare för att uppnå målen i strategin.
Genom en utvidgning av verksamheten till hela länet kan man nå ut till ett
stort antal företag, organisationer och individer.
Kompetenshöjande aktiviteter inom områdena mångfald och tolerans pekas
ut som en viktig aktivitet på landstinget. Skapandet av mötesplatser och utveckla nya arbetsformer är också en aktivitet som utpekas i regionala enhetens verksamhetsplan. Genom mångårigt arbete med dessa frågor har Röda
Korset, region Norra Norrland, byggt upp stor kompetens och ett gott varumärke. Eftersom frågorna är så pass komplexa är det en god idé att samverka
med dem i arbetet för nya perspektiv.
I de regionala utvecklingsprogrammet används ord som mångfald, öppenhet
och livskvalitet. Projektet formulerar med strävan att förena dessa faktorer;
genom att förhindra utanförskap främjas mångfald och därmed också tillväxt. Denna grundtanke går hand i hand med såväl regionala utvecklingsprogrammet som regionala tillväxtprogrammet.
Landstinget bör vara en tydlig medspelare i dessa frågor och genom att vara
en del av referensgruppen i projektet, samt att använda Röda Korsets kompetens inom dessa områden kan man höja nivån på detta arbete i länet.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Röda Korset, region Norra Norrland,
500 000 kr till Röda Korsets byrå mot diskriminering med villkor att
landstinget bereds plats i projektets referensgrupp.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel 2008.
3 Ett av de viktigaste uppgifterna i projektet under 2008 bör vara att tidigt
säkra finansiering för kommande år. Norrbottens läns landsting anser att
Röda Korsets riksorganisation bör ta ett stort ansvar för finansieringen.
Arbetet med den framtida finansieringen ska under 2008 återrapporteras
till landstinget.
4 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
5 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
6 Slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
7 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 38

Bidrag till Förstudie om
miljö- och klimatcentrum
Dnr 2275-07

Ärendebeskrivning
Sökanden Kenneth Strömberg har för avsikt att genomföra en förstudie avseende miljö- och klimatcentrum i Luleå. Projektet syftar till att bygga upp
en informationscentral som ska samla och sortera aktuell information om
miljöområdet, klimatförändringar och förnybar energi. Informationen ska
sammanställas och levereras till förtroendevalda och medlemmar i miljöorganisationer, nyckelpersoner inom samhälle och näringsliv samt media lokalt
och centralt.
Ett årligt seminarium om miljö och klimat kommer att arrangeras i Luleå
varje år med föreläsare från hela världen. Målet är att öka kunskapen och
medvetenheten inom miljöområdet i allmänhet och klimatförändringar och
förnybar energi i synnerhet.
Projektet beräknas pågå under perioden december 2007 till december 2009
och kosta totalt 3 420 000 kronor vilket också är den summa som söks från
landstinget.

Yttrande och förslag till beslut
Klimat, miljö och energi är en utomordentligt viktig regional fråga för Norrbottens läns landsting. För att bevaka dessa frågor på ett adekvat sätt har
landstinget byggt upp ett nätverk både regionalt, nationellt och internationellt via AER och CPMR. Norrbottens Energikontor AB ingår numera som
ett av landstingets delägda bolag, en centrumbildning för energi planeras vid
Luleå tekniska universitet och tillsammans med Kommunförbundet, Länsstyrelsen samt näringslivets aktörer arbetas med en länstäckande strategi för
klimat och energifrågan i Norrbotten. Landstinget driver dessutom ett energiprojekt i egen regi som bland annat syftar till att samordna de resurser som
redan finns i länet inom den offentliga- och privata sektorn. Detta för att
skapa en långsiktigt hållbar tillväxt och välfärd för länets innevånare.
Att i detta skede skapa en helt ny verksamhet för att säkerställa information
om klimat, miljö och energifrågorna och dessutom till en mycket hög kostnad är inte ett effektivt användande av insatta medel.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 39

Förlagsinsats till Övre
Norrlands Kreditgarantiförening
Dnr 2043-06

Ärendebeskrivning
Över 700 småföretagare i Norr- och Västerbotten har bildat den ekonomiska
föreningen Övre Norrlands Kreditgarantiförening, vars ändamål är att ställa
kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar. Föreningen står
öppen för alla.
Föreningens egna kapital, som står som säkerhet för föreningens borgensåtaganden, består dels av medlemsinsatser från föreningens medlemmar och
dels av kapital som tillskjuts till föreningen av större finansiärer, både offentliga och privata, i form av förlagsinsatser.
Föreningen hade per oktober månad 2007 ett insatskapital från medlemmarna uppgående till 3,6 miljoner kronor. Inbetalda förlagsinsatser från större
aktörer uppgick till 3,7 miljoner. Kreditgarantiföreningens kapitalbas är således omkring 7,3 miljoner och föreningen kan ställa garantier upp till fem
gånger det egna kapitalet.
Fram till sista 31 december 2007 hade föreningen utställt 94 kreditgarantier
med ett totalt garantibelopp på 30 miljoner kronor, vilket betyder att kreditgarantiföreningen i stort sett är fulltecknad. Behovet av förstärkning av kapitalbasen är således mycket angeläget för att företagen i regionen skall ha
möjlighet till kreditgarantier.
Förutom det egna kapitalet som ovan angivits finns idag utfästelser från större aktörer, offentliga och privata, som uppgår till 1,6 miljoner kronor. Föreningens målsättning är att vid utgången av 2009 uppnå en kapitalbas på 20
miljoner kronor. Med denna kapitalbas avser föreningen kunna ställa borgensåtaganden för ett sammanlagt belopp upp till 100 miljoner kronor. Övre
Norrlands Kreditgarantiförening bedömer att med den volymen kan kreditgarantier ställas i den omfattning småföretagen i regionen efterfrågar.
Övre Norrlands Kreditgarantiförening hemställer om att Norrbottens läns
landsting tillskjuter förlagsinsatser om 1,5 miljoner kronor till föreningen.

Yttrande och förslag till beslut
En väl fungerande kreditgarantiförening har en viktig roll för småföretag
som behöver ett initialt stöd för att kunna låna det kapital som behövs.
Övre Norrlands Kreditgarantiförening har en stark regional förankring och
ett arbetssätt som är uppskattat. Utvecklingsmedel, avsedda att utveckla föreningens verksamhet ytterligare, har under 2007 tillskjutits från Sparbanken
Nord, Sparbanksstiftelsen i Norrbotten och Nutek. Större aktörer inom näringslivet ser Övre Norrlands Kreditgarantiförening som ett viktigt komplement i regionen för att mindre och medelstora företag skall få sina kapitalbehov tillgodosedda. Många har även gått in med förlagsinsatser. Från Norr78
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botten har även Pajala, Älvsbyn, Gällivare och Piteå kommuner tillskjutit
kapital i form av förlagslån samt att besked väntas från ytterligare kommuner.
I ett nationellt perspektiv framstår det att behovet av kreditgarantier tycks
var påtagligt just i övre Norrland. Övre Norrlands Kreditgarantiförening står
för mer än hälften av samtliga kreditgarantier som ställts ut i hela landet. Att
från regional nivå deltaga för att ytterligare stärka kreditgarantiföreningens
kapitalbas är angeläget.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting går in med ett förlagslån till Övre Norrlands
Kreditgarantiförening med 1 000 000 kr med villkoret att även Västerbottens läns landsting eller Regionförbundet Västerbotten går in med minst
motsvarande.
2 Medlen anvisas från landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter.
3 I Övre Norrlands Kreditgarantiförenings marknadsföring ska framgå att
föreningen stöds av Norrbottens läns landsting.
4 Övre Norrlands Kreditgarantiförening ska årligen redovisa verksamhetens status samt på vilket sätt Norrbottens läns landstings insats förvaltats.
-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

Av Kent Ögren (s) och Johnny Åström (ns):
• Beslutsförslaget bifalls.
Propositionsordning

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

Beslut
Beslutsförslaget bifalls.

§ 40

Val av representanter till BSC
arbetsgrupp för infrastrukturfrågor
Dnr 20-08

Ärendebeskrivning
CPMR är en interregional samarbetsorganisation med 146 medlemsregioner
från 27 länder med en kust mot något av Europas hav. Landstinget blev med-
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lem i organisationen 2004. Arbetet i CPMR är indelat i sex geografiska
kommissioner och landstinget har valt att engagera sig i Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission, BSC) där målet är att samla regioner med liknande geografiska förutsättningar i ett effektivt nätverk för att föra Östersjöregionens talan i Europa.
Inom Östersjökommissionen finns flertalet arbetsgrupper däribland en nyomstartad arbetsgrupp för infrastrukturfrågor.

Förslag till beslut
Till landstingets representanter i Östersjökommissionens arbetsgrupp för
infrastrukturfrågor med tjänstgöringsperiod 2007-2010 utses Jens Sundström
(fp) och Erik Söderlund (mp).

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 41

Yttrande till JO om handläggning av
avgång med särskild ålderspension
och avgång med avgångsvederlag
Dnr 2101-07

Ärendebeskrivning
En anställd vid division Primärvård har i anmälan till JO hemställt att JO
granskar divisionens handläggning av den enskildes begäran avseende ansökan om särskild ålderspension och om avgång med avgångsvederlag. JO har
anmodat landstingsstyrelsen att inkomma med utredning och yttrande över
vad som framförts i anmälan.
Utredning har genomförts av divisionen och landstingsdirektören har lämnat
yttrande till landstingsstyrelsen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen avger landstingsdirektörens yttrande som sitt eget yttrande.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 42

Ny organisatorisk
inplacering av Länsteknik mm
Dnr 1738-07

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Sedan landstingets nuvarande driftsorganisation infördes den 1 juni 2001 har
ansvaret för IT-verksamheten varit delat. Ansvaret för de strategiska ITfrågorna har organisatoriskt legat på IT-enheten i landstingsdirektörens stab
medan de operativa frågorna har legat på Länsteknik inom division Service.
I Länsteknik ingår numera även landstingets MT-verksamhet.
Utvecklingen inom såväl IT- som MT-områdena har under de senaste åren
varit dynamisk och denna utveckling förväntas fortsätta. En tydlig utvecklingslinje är att IT- och MT-områdena närmat sig varandra genom att ITinnehållet i medicinsktekniska produkter ökat betydligt. Utvecklingen har
inneburit att ett nytt område, MIDS (medicintekniska informationsdatasystem) vuxit fram. Innehållet i uppgifterna har breddats till att i hög grad påverka patienternas och medborgarnas rättigheter och säkerhet, verksamheternas behov av inre utveckling, e-hälsa både nationellt och internationellt,
samt flera aktörer i ett regionalt perspektiv. Det är därför angeläget att IToch MT-frågorna får en tydlig fokusering. Motsvarande utveckling gäller för
andra områden där IT blir en allt tydligare kommunikationsteknisk lösning.
Efter det att vakanser uppkommit på chefsnivå inom IT-verksamheten beslutade landstingsdirektören i september 2007 att utreda den organisatoriska
placeringen av landstingets operativa IT- och MT-verksamhet (Länsteknik),
samt att klarlägga och förtydliga innehåll och samband mellan landstingets
strategiska IT-funktion (IT-chefen ) i landstingsdirektörens stab och den operativa driften ( Länsteknik ). Utredningen har genomförts av ekonomi- och
planeringschef Stefan Svärdsudd.
Genomförd utredning

Utredningen har genomförts i huvudsak genom muntliga intervjuer med
Länstekniks kunder, divisionerna. Vidare har även personer inom Länsteknik
intervjuats liksom företrädare för berörda fackliga organisationer. Uppgifter
om IT/MT-verksamhetens organisation och funktion har också inhämtats
från flertalet regioner och landsting i Sverige.
I utredningen presenteras ett antal alternativa förslag till ny organisation som
bl a diskuterats inom landstingsdirektörens ledningsgrupp vid några tillfällen
Det alternativ till organisatorisk lösning som förordas är att landstingets
IT/MT-verksamhet, Länsteknik, bildar en egen division med chefen direkt
underställd landstingsdirektören. Fördelen med denna organisationsmodell är
att IT/MT-verksamheten, som har en stor strategisk betydelse för landstinget,
får en större tyngd i verksamheten samt att frågorna på ett naturligt sätt bevakas/ finns med i de diskussioner som förs i ledningsgruppen. Landstinget
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befinner sig dessutom just nu i en intensiv utvecklingsfas inom IT/MT- området där bland annat den nationell IT-strategin, utvecklingen av samverkan
med landstingen i Halland och Jämtland avseende VAS, stora satsningar på
e-hälsa med mera kräver stor uppmärksamhet på frågorna.
Strategiska IT/MT-frågor hör på ett naturligt sätt till en samlad ITverksamhet. Det är därför naturligt att även det strategiska ansvaret för ITfrågorna ingår i den nya divisionens ansvarsområde. Detta hindrar dock inte
att landstingsdirektören inom sin stab har tillgång till särskild rådgivning för
IT-frågor vid behov. Landstingsdirektören kan också ha behov att inom staben och sina ledningsgrupper diskutera vissa övergripande IT-frågor på
samma sätt som t ex ekonomi och personalfrågor eller ge speciella utredningsuppdrag inom IT-området som spänner över divisionsgränserna. I dessa
situationer kan tillgång till kompetens för rådgivning vara värdefull.
Förhandlingar har genomförts med de fackliga organisationerna om förslaget
att samla IT/MT-frågorna i en ny division Länsteknik varvid enighet om förslaget nåddes den 22 januari.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås fatta följande beslut:
1 Den strategiska och operativa IT/MT-verksamheten organiseras i en egen
division, Länsteknik.
2 Förändringen ska genomföras snarast möjligt.
3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra förändringen, genomföra rekrytering till befattningen som divisionschef samt att utreda och
besluta om omfattningen och utformningen av det administrativa stöd
som divisionen behöver.
4 Landstingsdirektören ska lämna rapport till landstingsstyrelsen när förändringen är genomförd.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns), Johnny Åström (ns),
Bo Hultin (m), Hans Swedell (m) och Erik Berg (c)
• Landstingsstyrelsen hänskjuter ärendet till landstingsfullmäktige.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
----------------------------------------------------
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Beslut
Beslutsförslaget bifalls.
Reservation

Av Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Johnny Åström
(ns), Bo Hultin (m), Hans Swedell (m) och Erik Berg (c) till förmån för yrkande 2.

§ 43

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-07

Styrelsen lämnar följande rapport:

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

Avsnitt 1: Ur landstingsdirektörens rapport till
styrelsen den 29 januari 2008
-----------------------------------------------------

Jul- och nyårshelgen
Divisionerna rapporterar att verksamheten varit stabil och i stort sett har fungerat i normal omfattning. Generellt sett har det inte förekommit någon
onormal belastning och någon risk för patientsäkerheten har inte uppstått.
Ingen influensaepidemi eller vinterkräksjuka har rapporterats vilket har haft
stor betydelse för bl a ett minskat akuttryck på vårdplatser. En annan bidragande orsak till ett minskat tryck på de akutmedicinska vårdplatserna vid
Sunderby sjukhus har varit att bemanningen med distriktssköterskor förstärktes i Luleå dagtid både på distriktet och på jourcentralen samt att kommunens biståndshandläggare var tillgängliga under vardagarna för vårdplanering.
Ytterligare ett exempel på samarbete är akutsjukvården och primärvården i
Piteå som redan i början av december träffades och informerade varandra om
olika åtgärder. Primärvården förstärktes med distriktsläkare och distrikt sjuksköterskor samt sekreterare för att kunna hålla patientsäkerheten i journalföringen.

Tillgänglighet och vårdgaranti
Nationell uppföljning av vårdgarantin

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i mitten på december 2007 en uppföljning av vårdgarantin två år efter införandet. Sammanfatt83
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ningsvis konstateras att väntetiderna inom den specialiserade vården kortades framför allt under det första året efter införandet. Därefter har förbättringarna planat ut.
Väntetidsdatabasen – Väntetider i Vården – innehåller uppgifter om väntande inom ett 70-tal olika specialist- och åtgärdsområden. Varje månad redovisas omkring 270 000 patienter som ska göra ett besök och omkring 80 000
som ska behandlas i den specialiserade vården.
Av dem som i oktober 2007 fanns på en planerings-/väntelista för ett besök
eller en behandling hade i genomsnitt 30 procent väntat längre än 90 dagar.
Denna nivå har, med undantag av en kraftig försämring efter sommaren,
gällt under 2007. Det totala antalet väntande patienter har också legat på samma nivå under 2007.
I den senaste primärvårdsmätningen i oktober 2007 deltog 951 vårdcentraler
och svarsfrekvensen var 94 procent. Norrbottens svarsfrekvens var 100 procent när det gäller tillgänglighet till läkarbesök. Inom den specialiserade vården redovisar en majoritet av landstingen uppgifter för över 90 procent av
enheterna. Norrbottens svarsfrekvens var 100 procent.
Variationerna mellan landstingen/regionerna var stora i oktobermätningen:
• Andelen besvarade telefonsamtal i primärvården varierade mellan 60–97
procent (Norrbotten 94 procent).
• Andelen som får komma på ett läkarbesök i primärvården inom sju dagar
varierade mellan 79–96 procent (Norrbotten 90 procent).
• Andelen som väntat längre än 90 dagar på ett specialistbesök varierade
mellan 6–38 procent (Norrbotten 35 procent).
• Andelen som väntat längre än 90 dagar på en behandling varierade mellan 12–46 procent (Norrbotten 14 procent).
Rapporten redovisar också några framgångsfaktorer för att uppnå vårdgarantins intentioner. De är sammanfattningsvis:
• Ledare på alla nivåer stödjer verksamheten med arbetet kring vårdgarantin.
• Ständig uppföljning av arbetsprocesser, patientflöden och väntetider.
• Samarbete över verksamhetsgränser och mellan primärvård och specialiserad vård.
• Medarbetarna arbetar aktivt och systematiskt för att förbättra tillgängligheten.
Norrbotten
Aktuell tillgänglighet per december 2007

Tillgängligheten till besök och behandling förbättrades under perioden januari–maj. Under sommarmånaderna juni–augusti minskar antalet planerade
besök och behandlingar som en naturlig följd av semesterplaneringen.
Mellan augusti och november har andelen som väntat mer än 90 dagar på
besök minskat från 44 till 35 procent. För andelen väntande på behandling
över 90 dagar skedde en minskning från 40 till 10 procent.
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Under december ökade andelen som väntat över 90 dagar på besök och behandling beroende på en viss minskning av den planerade verksamheten och
jul- och nyår.
Siffrorna för landstinget totalt och per månad under 2007 ser ut på följande
sätt:
Besök
Totalt antal
Antal som väntat
väntande
> 90 dagar
Januari
9 779
*
Februari
9 712
3 025
Mars
9 386
2 961
April
9 116
3 065
Maj
8 965
2 981
Juni
*
*
Juli
9 720
3 795
Augusti
10 454
4 575
September
9 644
3 940
Oktober
9 593
3 378
November
9 074
3 141
December
8 860
3 318
* Resultat redovisas ej eftersom svarsfrekvensen understiger 90 %.
Månad

Behandling
Totalt antal
Antal som väntat
väntande
> 90 dagar
Januari
2 487
558
Februari
2 279
514
Mars
2 035
463
April
1 917
405
Maj
1 630
352
Juni
*
*
Juli
1 795
593
Augusti
1 828
729
September
1 807
531
Oktober
1 881
266
November
1 795
182
December
1 806
273
* Resultat redovisas ej eftersom svarsfrekvensen understiger 90 %.
Månad

Andel av total som
väntat > 90 dagar
31 %
32 %
34 %
33 %
39 %
44 %
41 %
35 %
35 %
37 %

Andel av total som
väntat > 90 dagar
22 %
23 %
23 %
21 %
22 %
33 %
40 %
29 %
14 %
10 %
15 %

Fortsatt arbete

Arbetet för att nå en god tillgänglighet behöver fortsätta med ökad intensitet.
Jag har, som jag tidigare beskrivit, satt fokus på tillgängligheten i mina dialoger med divisionerna inför detta verksamhetsår. Det pågår också redan systematiska aktiviteter genom flera förbättringsarbeten i verksamheterna. T ex
kan nämnas förbättring av administrativa rutiner och utveckling av mottagningsverksamheten genom Bra mottagning och Bra akutmottagning.
Undantaget hudsjukdomar och lungmedicin skulle andelen väntande över 90
dagar till besök vara 15 procent för landstinget totalt. Inom dessa verksamheter pågår ett antal aktiviteter. Hudsjukvården deltar i Bra mottagning och
verksamheten ses över. Inom lungmedicin diskuteras bl a möjligheten att
hyra in stafettläkare och att upphandla sömnapnéregistreringar och CPAPutprovningar.
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Diabetesvård i förändring
Länets diabetesvård står inför förändringar. Våren 2006 inventerades diabetesvården och ett antal förbättringsområden identifierades. På hösten samma
år tillsattes en projektgrupp ”Länsgrupp diabetesvård” med uppdrag att hitta
lösningar för att förbättra diabetesvården.
Målet för diabetesvården är att:
• Finna och utreda länets diabetiker.
• Ge dem optimal evidensbaserad vård.
• Erbjuda fortsatta kontroller.
• Följa upp diabetesvården och göra kvalitetsjämförelser.
• Stärka diabetikerns egen strategi för att kunna sköta sig och sin sjukdom.
Arbetet har omfattat alla yrkesgrupper och enheter inom landstinget och
kommunerna som handlägger diabetiker. Tillsammans med dessa har länsgruppen tagit fram en Handläggningsöverenskommelse Diabetesvård (HÖK)
– ett dokument som anger hur vi finner och utreder länets diabetiker, hur vi
erbjuder dem fortsatta kontroller, hur de ges en optimal evidensbaserad vård
samt hur vi följer upp diabetesvården och gör kvalitetsjämförelser.
Gruppen har även redovisat en rapport med åtgärdsförslag där det framförallt
påvisas i vilka avseenden det är nödvändigt med strukturförändringar i diabetesvården.
Med handläggningsöverenskommelsen och de strukturella åtgärder som föreslås i rapporten är förutsättningarna goda för kunna ge länets diabetiker en
god diabetesvård som är patientfokuserad, tillgänglig, säker, evidensbaserad,
kvalitativt likvärdig, effektiv och jämställd.
Utvecklingsarbetet har under hösten förankrats och implementerats hos alla
berörda enheter i länet.
Fortsatt uppdrag

Länsgruppen fortsätter som ”expertgrupp” med att övergripande verka för att
god diabetesvård bedrivs i länet. I det fortsatta uppdraget ingår att:
• Hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom diabetesområdet.
• Fortlöpande hålla sig informerad om diabetesvårdens kvalitet, främst via
det nationella diabetesregistret (NDR), samt utveckla mål och mått för diabetesvården i länet.
• Fortlöpande uppdatera länets HÖK Diabetesvård.
• Identifiera behov av stöd och annan kompetensutveckling för att upprätthålla hög kvalitet på diabetesvården.
• På uppdrag av styrgruppen arrangera diabetesutbildning för personal
lokalt, regionalt och centralt i länet.
• Fortsätta arbetet med att utvärdera förändringen inom området diabetestekniska hjälpmedel samt analysera och lägga fram förslag till förbättringsåtgärder. Länsgruppen ska ha en aktiv roll vid upphandling av diabetestekniska hjälpmedel.
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• Samverka med patientföreningen.
• Vara landstingets expertgrupp inom diabetesområdet mot styrgruppen,
nätverket (kontaktpersonerna), IT-enheten, patientföreningen, läkemedelskommittén, kommunerna och övriga aktörer inom diabetesvården.
Gruppen ska även hålla styrgruppen informerad om utvecklingen av diabetesvårdens kvalitet och lämna förslag till förbättringsåtgärder. Den fortsatta
processen ska diskuteras i respektive divisionsledning och nödvändiga beslut
inarbetas i planerna.
I nästa steg ska förbättringsarbetet intensifieras och stärkas.
Kvalitetsmarkörer

Goda uppföljnings- och resultatmätningssystem i hälso- och sjukvården är
nödvändiga redskap för att driva ett fokuserat utvecklings- och förbättringsarbete. Särskilt via de nationella kvalitetsregistren har svensk hälso- och
sjukvård möjligheter att följa vårdens resultat och kvalitet.
Diabetesvården i Norrbotten har hittills inte följt några gemensamma kvalitetsmått. Vi känner inte till kvalitetsnivån på länets diabetesvård och kan inte
jämföra kvaliteten med andra delar av landet.
I dag är i stort sett alla enheter som bedriver diabetesvård anslutna eller på
gång att ansluta sig till NDR. Länsgruppen föreslår att NDR ska vara basen
för utvärdering av diabetesvårdens kvalitet. Enheterna ska varje år utvärdera
sina resultat som blir grunden för det fortsatta förbättringsarbetet.
IT-stöd

Ett väl fungerande IT-stöd är avgörande för utvecklingen av diabetesvården i
länet. I samverkan med IT-enheten arbetar gruppen med att få till stånd ett
IT-stöd i diabetesvården, främst en diabetesöversikt i VAS samt ett stöd för
arbetet med NDR och vi kan nu se fram emot en lösning under första kvartalet 2008.

Bidrag till folkhälsoprojekt
Till höstens ansökningstillfälle inkom 22 ansökningar, varav åtta (36 procent) beviljades bidrag med ett sammanlagt belopp av 210 000 kr. Beviljade
projekt riktade in sig på barns och ungdomars övervikt, även med koppling
till blivande mödrars övervikt och hälsa, liksom på äldres och dementas livskvalitet, vuxna med ADHD, mat och hälsa på teckenspråk, samt på att motverka sexuellt överförbara infektioner och aborter bland ungdomar.
Projekt

Beviljade projekt hösten 2007
Huvudsökande

Mat och rörelseglädje för Bodenbarn
Behandlingsgrupp för familjer med
överviktiga barn
De sjuka blir friskare
Förebyggande av fetma och stöd för
livsstilsförändring vid kvinnosjukvården Kiruna
Med ADHD som diagnos
Mat och hälsa på teckenspråk

Björknäs vårdcentral, Boden
Barn- och ungdomsenheten, Piteå
Älvdals sjukhus
Demens- samt Strokeföreningen i
Kalix
Kvinnokliniken, Kiruna sjukhus
ABF Boden
Norrbottens Dövas Teckenspråksfö87

Beviljat
belopp (kr)
20 000
10 000
20 000
35 000
40 000
35 000
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Projekt

Huvudsökande

Mitt nya friskare liv
Älska kondomen, älska med kondomen

rening
PRO Norrbotten
Luleå ungdomsmottagning

Beviljat
belopp (kr)
30 000
20 000

Under året inkom 23 ansökningar till vårens ansökningstillfälle, varav nio
projekt beviljades sammanlagt 467 000 kr i bidrag. Sett över hela 2007 bedömdes 45 ansökningar, varav 17 (38 procent) beviljades. Den sammanlagda
bidragssumman uppgick till 677 000 kr.
Summan beviljade medel översteg årsbudgeten för bidrag med 77 000 kr och
därför omfördelade jag medel, enligt mandatet i landstingsstyrelsens beslut
(§ 197-2006), inom den särskilda ramen för folkhälsa från posten för utbildning, efter att ha säkerställt att omfördelningen inte skulle medföra något
överskridande av den totala ramen.

2008 års Dagmaröverenskommelse
Staten, genom Socialdepartementet, och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har träffat en överenskommelse om vissa ersättningar till hälso- och
sjukvården år 2008. Syftet med överenskommelsen är att genom riktade
satsningar stimulera olika former av utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården.
I 2006 års överenskommelse ingick att Dagmarmedlens inriktning och användning skulle ses över. Det resulterade i att en mer långsiktig nationell
strategi för god vård utarbetades för att förbättra samordningen av satsningarna. Strategin slår fast att verksamheten inom hälso- och sjukvården ska
vara av god kvalitet, d v s säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik, evidensbaserad och ändamålsenlig samt ges inom rimlig tid. Dagmaröverenskommelsen har därför inordnats i en ny struktur, där satsningarna görs inom de
områden som är nödvändiga för att uppfylla målet om en god vård.
Överenskommelsen för år 2008 innehåller satsningar inom områdena evidensbaserade kunskapsunderlag, informationsförsörjning, nationellt uppföljningsarbete, stöd för att utveckla effektiva system för kunskapsstyrning och
säkrad vaccinationsförsörjning. Överenskommelsen omfattar totalt 158 miljoner kr, vilket är samma belopp som 2007.
Inga medel direktanvisas till något landsting/region.
Evidensbaserade kunskapsunderlag

Till detta område avsätts 21 miljoner kr enligt följande fördelning.
Systematiska kunskapsöversikter

Det publiceras regelbundet kunskapsöversikter från internationella organisationer. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ansvarar för att
denna kunskap görs mer tillgänglig för svensk hälso- och sjukvård.
2 miljoner kr avsätts för ändamålet.
Parterna stöder The European Observatory on Health Care Systems and
Policies med 2,5 miljoner kr. Syftet med observatoriets verksamhet är att
stödja och främja evidensbaserat beslutsfattande och policyskapande på häl-
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so- och sjukvårdsområdet genom omfattande studier och analys av dynamiken inom hälso- och sjukvårdssystemen I Europa.
Nationellt riktlinjearbete

Det finns behov av att utarbeta evidensbaserade nationella riktlinjer för vård
och behandling av patienter med svåra kroniska sjukdomar inom områden
som inte täcks idag. Socialstyrelsen ska utarbeta nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och för lungcancer. Sammanlagt avsätts 8 miljoner
kr.
Parterna avsätter 3,5 miljoner kr till verksamheten vid Prioriteringscentrum,
som är en nationell resurs som ska stödja utveckling och överföring av ny
kunskap om prioritering inom vård och omsorg.
Medicinska indikationer

Uppföljningen av den nationella vårdgarantin har bl a visat att det finns betydande skillnader i frekvens för många planerade behandlingar mellan kliniker och mellan olika delar av landet. En bidragande faktor till detta är sannolikt en varierande medicinsk praxis. En av förutsättningarna för en väl
fungerande nationell vårdgaranti är att de medicinska indikationerna för behandling av olika diagnos-/åtgärdsgrupper är likartade i landet.
Erfarenheterna från kataraktsjukvård och ortopedisk kirurgi visar att det går
att skapa större klarhet kring frågan om variationer i medicinsk praxis. Takten behöver dock öka. Parterna stöder verksamheten med 5 miljoner kr.
Informationsförsörjning

Till detta område avsätts sammanlagt 86,1 miljoner kr enligt följande fördelning.
Uppföljning av den Nationella IT-strategin för vård och omsorg

Den Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg har varit ansvarig
för att utarbeta och följa upp samt informera om den Nationella IT-strategin
sedan 2005. Parterna är överens om att mandatet förlängs. Under 2008 ska
fokus ligga på att stärka kommunikationsinsatserna gentemot en bredare
målgrupp för att öka medvetenheten om de reformer och satsningar som nu
genomförs. Vidare ska insatserna för att stimulera en sammanhållen informationsförsörjning mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare stärkas.
Gruppen ska också ha ett särskilt uppdrag att understödja Sveriges roll som
projektkoordinator i ett europeiskt pilotprojekt för gränsöverskridande ehälsotjänster.
Verksamheten stöds med 3,5 miljoner kr.
Enhetlig informationsstruktur och terminologi

Snomed CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical terms) är
ett internationellt begreppssystem för att enhetligt beskriva och kategorisera
kliniska termer och begrepp inom hälso- och sjukvården. Arbetet med att
utveckla och införa en nationell terminologi- och klassifikationsresurs med
systemet leds av Socialstyrelsen i nära samarbete med SKL. Arbetet ska så
långt som möjligt ske i samspel med ett utvecklingsarbete som redan pågår i
många landsting och kommuner.
Parterna är överens om att stöd framförallt behövs inom följande områden:
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• Uppbyggnad av ett nationellt nätverk för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och utveckling av vård- och omsorgsdokumentation med särskild inriktning på terminologi- och klassifikationsfrågor där kommuner
och landsting samverkar.
• Samverkan mellan kommuner och landsting för att utveckla regionala
kompetenscentra för klassifikations- och terminologifrågor.
• Utveckling och testning av den nationella terminologi- och klassifikationsresursen med Snomed CT i praktisk verksamhet inom kommuner
och landsting.
Till verksamheten avsätts 5 miljoner kr.
Teknisk IT-infrastruktur

Satsningarna på följande områden syftar till att stödja införandet av en nationell IT-infrastruktur för vård och omsorg. Medlen kommer till stor del att
användas för projekt som ska utföras av Sjukvårdsrådgivningen SVR AB
(tidigare Carelink):
• Bastjänster för säker informationsförsörjning (15 miljoner kr).
• Hälso- och sjukvårdens adressregister (5 miljoner kr).
• Bättre informationsutbyte mellan kommuner, landsting och privata vårdgivare (10 miljoner kr).
Ökad tillgänglighet till information om vård och hälsa

Under 2006 samordnades projektet Vårdråd per telefon och webbplatsen Infomedica till en enhetlig tjänst för rådgivning via två kanaler, Internet och
telefon, under namnen Sjukvårdsrådgivningen.se och Sjukvårdsrådgivningen
1177.
Inom Sjukvårdsrådgivningen 1177 har ett specialutvecklat rådgivningsstöd
för bedömning, rådgivning och dokumentation tagits fram för att säkerställa
en hög kvalitet. Tanken är att bedömning och rådgivning ska vara likvärdig
oavsett var i landet den som ringer befinner sig eller när på dygnet samtalet
rings. Under 2006 blev det möjligt för landstingen att välja en successiv och
differentierad anslutning till de tjänster som erbjuds och att dessa fungerar
med landstingets val av teknisk lösning.
För att underlätta medborgarnas kontakter med hälso- och sjukvården bedrivs projektet Vården på Webben för att skapa en enkel och nationell ingång till all information om vård och hälsa.
Sjukvårdsrådgivningen.se stöds med 12 miljoner kr, Sjukvårdsrådgivningen
1177 med 19,6 miljoner kr och Vården på Webben med 10 miljoner kr.
Det främsta syftet med landstingens gemensamma databas och webbplats
Väntetider i Vården är att kunna följa upp vårdgarantins aktuella tidsgränser.
Det ställer krav på flexibla mättidpunkter, möjligheter till ökad mätfrekvens
samt en högre grad av direktöverföring av uppgifter från landstingens administrativa system.
Parterna stöder verksamheten med 6 miljoner kr.
Nationellt uppföljningsarbete

Till detta område avsätts 39,5 miljoner kr enligt följande fördelning.
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Nationella kvalitetsregister

De nationella kvalitetsregistren innehåller individbundna data om behandlingen av patienter, om problem, diagnos, åtgärder och resultat. Syftet med
registren är att de ska leda till kvalitets- och effektivitetsvinster inom vården
som kommer patienterna till del.
Täckningsgrad, datakvalitet, analys m m har utvecklats och förbättrats och
bör kunna göra så även under 2008. Antalet register som får ekonomiskt stöd
beräknas passera 60 under 2008.
Inom ramen för uppföljningen av den Nationella IT-strategin har ett arbete
påbörjats för att anpassa registren till en gemensam informationsstruktur och
därigenom underlätta överföring av data mellan register och journalsystem.
Det är viktigt arbetet samordnas med Socialstyrelsens arbete med nationella
kvalitetsindikatorer, nationell informationsstruktur samt nationell terminologi- och klassifikationsresurs.
Verksamheten stöds med 28,5 miljoner kr.
Nationella kvalitetsindikatorer

Socialstyrelsen har ansvar för att utarbeta kvalitetsindikatorer som belyser
god vård. Vissa områden, t ex primärvård och psykiatri, är prioriterade i det
fortsatta arbetet. Det finns dessutom behov av att vidareutveckla datakällor
för att bl a säkerställa god kvalitet på data. För ändamålet avsätts 3 miljoner
kr.
Utvecklad uppföljning och öppna jämförelser

Målet med en utvecklad uppföljning, analys, öppna redovisningar och jämförelser är att förbättra kvaliteten inom svensk hälso- och sjukvård där information om innehåll och resultat görs mer tillgänglig för olika målgrupper.
Det arbete som påbörjats och rapporterades i november 2007 ska utvecklas
vidare, bl a med öppna jämförelser på andra områden, på sjukhusnivå, mellan kvinnor och män samt jämförelser som visar på socioekonomiska skillnader.
Parterna stöder verksamheten med 8 miljoner kr, varav 4 miljoner kr ska utbetalas till SKL.
Stöd för att utveckla effektiva system för kunskapsstyrning

Det krävs nationellt stöd för att skapa starka regionala utvecklingsfunktioner
som stödjer landstingsledningarna i deras arbete med att skapa styrsystem
som leder till förbättringar av kvalitet och effektivitet. SKL erbjuder stödåtgärder inom de områden som överenskommelsen omfattar.
Under 2008 inleds ett arbete som syftar till att pröva om starkare regionala
utvecklingsmiljöer kan vara en framgångsväg. Arbeten kommer att bedrivas
som syftar till att öka lärandet från andra samhällssektorer och att utvärdera
s k lean production som arbetssätt i vården.
För att stödja verksamhetsutveckling inom landstingen och göra det möjligt
att frikoppla personer som aktivt kan delta i ett landstingsgemensamt utvecklingsarbete avsätts 10 miljoner kr.
Säkrad vaccinationsförsörjning

Apoteket AB ska upprätthålla en god försörjning av viktigare vacciner, d v s
vacciner som ingår i Socialstyrelsens rekommendationer eller sådana där
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internationella krav på vaccination finns. Ansvaret omfattar bevakning, licensförsäljning samt lagerhållning av vacciner och vissa antidoter. Verksamheten stöds med 1,4 miljoner kr.

Skatteutredningen
Regeringen tillsatte i mars 2005 en särskild utredare för att löpande följa upp
det system för kommunalekonomisk utjämning som infördes den 1 januari
2005. Utredaren skulle svara för den löpande uppföljningen och utvärderingen av systemet och säkerställa behovet av dataunderlag för en sådan uppföljning.
Utredaren lämnade ett delbetänkande i oktober 2006 avseende hur lönekostnadsskillnader kan beaktas i utjämningssystemet, förslag till reviderad byggkostnadsutjämning samt förslag till uppdatering av delmodellen för hälsooch sjukvård. Utredaren lämnade även förslag till organisation för administration och löpande uppföljning av utjämningssystemet.
Delbetänkandet blev föremål för en bred remiss och utredarens förslag beaktades helt eller delvis i vårpropositionen 2007.
Slutrapporten har däremot inte blivit föremål för ett remissförfarande. Representanter för skogslänen har därför i en skrivelse uppmanat regeringen att
snarast inleda remissbehandling av betänkandet om den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2007:61) så att utredarens förslag kan bli föremål för
prövning och diskussion.

Proposition om ersättning för EES-vård
Propositionen om ersättning för kostnader för vård i annat EES-land planerades att lämnas till riksdagen i januari månad. Enligt uppgift från Socialdepartementet kommer propositionen nu att avlämnas tidigast i maj månad.
Det innebär bl a att landstingen/regionerna inte kan överta ansvaret och finansieringen av dessa ärenden fr o m den 1 juli 2008 som föreslogs i den
preliminära propositionen.

Landstinget först med
uppkoppling av privat vårdgivare
Snabb och säker information och snabba och säkra kommunikationsvägar i
frågor som rör patienten är oerhört viktigt för patientsäkerheten och det spar
dessutom resurser. Därför var Norrbotten tidigt ute med att bygga upp ett
digitalt informationssystem för hela landstingets sjukvårdande verksamhet.
Landstinget är nu också först i Sverige med att koppla upp en privat vårdgivare med vårt interna vårdadministrativa system.
Sedan en tid tillbaka kan Läkarhuset Björnen i Piteå, med patientens tillstånd, få tillgång till sjukdomshistorik, pågående behandlingar och läkemedelsordinationer, oavsett var och när i länet registrering har skett.
Därmed blir landstinget också först med att ha en lösning på den nationella
IT-strategins mål i det här avseendet. Vid Läkarhuset finns 12 behöriga användare, varav fem är läkare och antalet patientbesök per år är 18 000. Fler
privata vårdgivare står i kö och vill ansluta sig. Målet är att alla privata vårdgivare i länet ska kunna göra det, vilket inte bara ökar patientsäkerheten utan
också möjliggör en bättre och snabbare vård.
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Förberedelser inför ny textilleverantör
På Sunderby sjukhus förbereds för nya textilautomater inför övergången till
det nya tvätt- och textilavtalet.

Positivt i media under 2007
År 2007 blev ett händelserikt år för landstinget i media. Året startade mycket
positivt med en klar övervikt för de nyheter som kan betecknas som förstärkande för landstingets varumärke. Under de två första kvartalen var antalet
positiva artiklar och inslag mer än dubbelt så många som de negativa.
Denna trend bröts under det tredje kvartalet som mediamässigt blev det svagaste under året, både vad gäller inslagens innehåll och antal. Antalet förstärkande artiklar var lika många som de försvagande. Vad gäller antalet artiklar och inslag finns en säsongsmässig variation där det under sommarmånaderna juni, juli och augusti vanligtvis produceras färre nyheter.
Även under det fjärde kvartalet var antalet artiklar och inslag något lägre än
normalt, men skildringen av landstinget var så mycket positivare. Av totalt
876 mediaklipp var 383 förstärkande för landstingets varumärke, 204 var
försvagande och 289 var neutrala. Bland de positiva nyheterna märktes utdelningen av Rubus Arcticus och landstingets förberedelser för att ta emot
finska patienter vid den eventuella konflikten inom den finska hälso- och
sjukvården.
En sammanfattning av året ger vid handen att totalt antal klipp, borträknat
notiser om olyckor samt Dagens ros, blev 3 785. Av dessa var 1 562 förstärkande, 873 var försvagande och 1 350 var neutrala. Antal inslag/pressklipp
per dag blev 10,3, vilket är en normal siffra för de senaste åren.

Vidaredelegering av beslutsrätt
Genom beslut i landstingsstyrelsen den 29 november 2007 har det uppdragits
åt mig att på styrelsens vägnar besluta i ett antal ärenden. Styrelsen har också
gett mig rätt att delegera vidare till annan anställd i landstinget.
Jag har med denna utgångspunkt för 2008 fastställt vidaredelegering av beslutsrätt och fördelning av arbetsbeslut.

Rosade CD-produktioner
I december gavs CD:n ”Från mörker till ljus” ut av musikförlaget Swedish
Society. Folke Isakssons diktcykel om den medeltida altartavlan i Gammelstads kyrka har tonsatts av Jan Sandström och verket framförs av Norrbottens Kammarorkester med sång av Peter Mattei och recitation av Sven Wollter. CD:n har fått glänsande recensioner bl a i den ledande tidskriften för
klassisk musik OPUS, där den betecknas som decenniets viktigaste CD och
gavs sex stjärnor av fem möjliga!
Också Norrbotten Big Band har med två av sina CD:s 2007 rönt rejäl uppmärksamhet i den svenska jazzvärldens tidskrift Orkesterjournalen, som nominerar både ”Up North”(med Bob Brookmeyer och Lennart Åberg, Caprice
Records) och ”Worth the Wait” (med Peter Erskine, som gett ut den på eget
förlag Fuzzy Music i USA) till utmärkelsen Gyllene Skivan 2007. Läsarna
röstar och resultat meddelas i slutet av januari.
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Stödja utvecklingen av
det regionala företrädarskapet
Färdplan för regionbildningsprocessen

En klar majoritet av de politiska partierna i Norrland enades den 21 december om en arbetsplan för regionbildning i Norrland. Regionbildningen ska
vara klar till valet år 2010. Förslag till geografiska gränser för en regionutvidgning ska föreligga senast den 1 februari 2008.
Arbetsplanen visar de olika stegen i regionbildningsprocessen och hur arbetet organiseras.

Arbetsplanen är utarbetad av Regionbildningsgruppen. De norrbottniska politiker som ingår i Regionbildningsgruppen är Kent Ögren, Karl Petersen och
Peter Roslund för Socialdemokraterna, Annika Eriksson för Miljöpartiet,
Bertil Bartholdsson för Vänsterpartiet, Dan Ankarholm för Sjukvårdspartet,
Camilla Hansen för Centerpartiet, Thomas Olofsson för Folkpartiet, Birgit
Stöckel för Kristdemokraterna samt Staffan Eriksson för Moderaterna.

Involvera unga människor
Ökad samverkan med kommunerna
för tydliggörande av länets arbete med ungdomsfrågor

Landstingets arbete med inflytande och ungdomsfrågor går i mångt och
mycket hand i hand med det arbete som kommunerna och deras ungdomssamordnare gör. Onsdagen den 16 januari bjöd därför landstinget tillsammans med Luleå kommuns ungdomslots majbritt.nu in länets kommuner till
Kulturens hus i Luleå. Den statliga organisationen Ungdomsstyrelsen kom
på besök med två gäster och pratade om deras roll i ungdomspolitiken och
vikten av samarbete. Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
fanns också med på programmet. Under dagen representerades landstinget av
både regionala enheten och division Kultur och utbildning.
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Att samla nationella, regionala och lokala aktörer skapar förutsättning för
nya samarbeten och säkrar också att de nordligaste aktörerna tar för sig av
den stora kaka som finns med exempelvis möjligheter att söka projektfinansiering. I fortsättningen kommer ett nätverk att upprätthållas i länet med
landstinget som tydlig aktör.

Positionera Norrbotten
nationellt och internationellt
North Swedens ägarråd

Ägarrådet för North Sweden European Office ägarmöte genomfördes 19 december. Verksamhetsberättelsen för 2007 föredrogs och godkändes. Verksamhetsplanen för 2008 presenterades och antogs av ägarrådet. North Swedens övergripande mål är att North Sweden tillsammans med regionens aktörer ska påverka och driva frågor på Europaarenan som förbättrar förutsättningarna för positiv utveckling i Norrbotten och Västerbotten. De viktigaste
områdena för North Sweden att agera för och inom är sammanhållningspolitiken, gränsöverskridande samarbete, infrastruktur, näringsliv, FoU, Energi,
miljö och klimatområdet. En detaljerad aktivitetsplan skall tas fram i dialog
med styrelsen i januari 2008.
En utvärdering av North Swedens verksamhet 2004 och framåt presenterades. Analyserna bygger på insamlat material från både skriftliga och muntliga källor och annat bakgrundsmaterial såsom handlingsplaner och verksamhetsrapporter har använts för analysera samt jämföra North Swedens verksamhet med andra Europakontor. Avsikten med utvärderingen är att skapa
underlag för beslut om och hur verksamheten skall föras vidare efter nuvarande projektperiod.
Utvärderingen visar på att North Swedens centrala huvuduppdrag; intresseövervakning och programövervakning är bra och att verksamheten har fungerat bra under innevarande projektperiod. Utvärderingens slutobservationer
är att verksamheten bör fortsätta efter 2008 och att verksamheten bör behålla
sin nuvarande organisation och omfattning.
Ägarrådet uppdrog till styrelsen att föreslå mål, arbetssätt och organisation,
längd på nästa projektperiod, budget, kostnadsfördelning senast den 1 mars
2008 för huvudmännen.
North Swedens styrelseordförande Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden
avtackades som ordföranden och Peter Hedman, Landstinget Västerbotten
utsågs till ny styrelseordförande. Omval av resterade styrelseledamöter.
För Norrbottens läns landsting deltog Helena Gidlöf, regionala enheten.
Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen samt Nordregios utvärderingen
finns att läs på regionala enhetens webbplats, www.nll.se/regionalt.

Arbeta för väl fungerande infrastruktur
Klartecken för Norrtågsförsöken

Regeringen har lämnat klartecken till Norrtågsförsöket vilket innebär att visionen om utbyggnaden av snabbtågstrafik i Norrland kan börja förverkligas.
Botniabanan ska vara klar 2010 och skapar då helt nya möjligheter för tågtrafik i hela Norrland. Försöket innebär en omfattande satsning i 10 år på att
bygga upp ett modernt tågtrafiksystem i hela Norrland.
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Norrtågsförsöket är ett utvecklingsprojekt där persontrafiken i Norrland ska
utvecklas i ett sammanhängande trafiksystem med snabba moderna tåg. Initialt planeras trafik på de nya sträckorna Sundsvall-Umeå (Botniabanan),
Umeå-Lycksele, Umeå-Luleå och utvecklad trafik på Sundsvall-ÖstersundStorlien och Luleå-Kiruna.
Länstrafikbolagen i de fyra nordliga länen bildar gemensamt bolag, Norrtåg
AB, och får gemensam trafikeringsrätt för tågtrafiken. Regionerna och staten
finansierar trafiken tillsammans.
Landstingsfullmäktige i december beslutade att utse Kent Ögren och Kenneth Backgård som ordinarie styrelseledamöter i Norrtåg AB samt Leif
Hjalmarsson och Hans Swedell som ersättare.
De fyra nordliga länen har undertecknat en borgensförbindelse på 800 miljoner kronor, för att skapa förutsättningar för upphandling av 10 st tågsätt av
typ Öresundståg X31. Borgensåtagandet gäller intill dess Transitio slutligen
fullgjort samtliga sina betalningsförpliktelser enligt finansieringsavtalen.

Stödja regionala utvecklingsprojekt
Förändringar i beslutade regionala utvecklingsprojekt

Via den fastställda delegationsordningen har landstingsstyrelsens ordförande
under 2007 beslutat om medfinansiering av Skogslandet Leaders interregprojekt NorMat med 20 000 euro. Sekretariatet för Interreg har återkallat
projektet och därmed är finansiering från landstinget inte längre aktuell. De
120 000 kr som var avsatta för projektet inom anslaget för regionala utvecklingsmedel 2007 återförs därmed.
Projektet Magnetite Heavy Art har förlängts med befintliga medel till 200712-31.
Styrelsen lämnar följande rapport:
-----------------------------------------------------

Avsnitt 2: Vissa styrelsebeslut den 29 januari 2008
-----------------------------------------------------

Yttrande till patientnämnden om tillgänglighet
inom vuxenpsykiatrin i Malmfälten och Sunderby
sjukhus
Patientnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 18 september 2007 att begära ett yttrande från landstingsstyrelsen om bristerna i tillgänglighet inom
vuxenpsykiatrin i Malmfälten och Sunderby sjukhus. Bland exemplen på
brister pekar patientnämnden på att:
• Psykiatern inte går att nå på telefon och inte ringer upp.
• Patienterna inte får träffa psykiatern.
• Patienterna inte får träffa kontaktpersonen.
• Patienterna, vid behov av terapeutiska möten, hänvisas till personal med
undersköterskeutbildning och kortare psykiatriutbildning.
• Patienterna nekas hjälp trots att de vädjar om hjälp för omfattande ohälsa.
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• Närstående till patienterna inte får kontakt och stöd.
Styrelsens beslut

Följande yttrande avges:
Landstingsstyrelsen välkomnar påpekanden från patienter och närstående
och ser detta som ett av flera sätt att utveckla verksamheten för ett gott bemötande och en god vård. Patientnämndens påpekanden följs upp och diskuteras i respektive verksamhet och kommer i framtiden att följas upp med möten mellan verksamhetsledningarna och de som påtalar brister.
Generellt kan konstateras att vuxenpsykiatrin med något enstaka undantag
lever upp till vårdgarantin. En grundförutsättning för detta är att vara välbemannad. Rekryteringsansträngningarna har gett resultat, men fortfarande
finns det en del luckor framför allt vad gäller läkare.
Kontakterna med brukar- och anhörigföreningar har ökat under 2007 och
divisionen planerar att ha mer regelbundna möten för informationsutbyte och
diskussioner om utveckling av vården. Här återstår dock en hel del att utveckla för att nå ut till patienter/brukare och närstående på ett bättre och mer
systematiskt sätt. Ett led i detta arbete är genomförandet av en landstingsgemensam patientenkät angående bemötandefrågor som för vuxenpsykiatrins
del kommer att genomföras under februari månad 2008.
Önskemålet om en närmare dialog med psykiatern är förståeligt, men tyvärr
inte alltid möjligt att uppfylla p g a läkartillgången inom specialiteten. Psykiatrer kompletteras ofta av andra yrkeskategorier – sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, mentalskötare m fl. Dessa har i ett riksperspektiv omfattande vidareutbildning och hög kompetens. Detta arbetssätt
innebär att alla personalkategoriers kompetens nyttjas optimalt och att läkaren får ett ansvar som ledare av den samlade vårdprocessen.
Inom divisionen satsas på vidareutbildning av olika personalgrupper så att
andra personalkategorier än läkare kan göra preliminära bedömningar i icke
akuta fall. I samarbete med Luleå Tekniska Universitet organiseras en specialistutbildning för sjuksköterskor och med universitetet i Umeå bedrivs bl.a.
Steg 1-utbildning i kognitiv terapi.
Utbildning är en mycket viktig investering för framtiden. Redan idag har t ex
över 90 procent av sjuksköterskorna specialistutbildning, vilket är en mycket
hög andel nationellt sett. Med de förestående pensionsavgångarna så vill divisionen redan nu säkerställa kvaliteten i den framtida arbetsstyrkan.
E-hälsa är ett annat område som vuxenpsykiatrin aktivt är med och utvecklar
och verksamheten är ledande i landstinget vad gäller utnyttjande av videokonferenser för behandlingskonferenser, konsultationer och utbildning.
Från årsskiftet 2007/2008 kommer ”depressionssjuksköterskor” att placeras
på två vårdcentraler i Luleå-Boden. Syftet är att höja kompetensen i första
ledet, ge bättre vård och ge rätt vård på rätt nivå. Om försöket slår väl ut
kommer det att utvidgas till fler vårdcentraler.
Det nya datoriserade avvikelsehanteringssystemet som håller på att introduceras kommer att bli ett offensivt verktyg i arbetet med att rätta till brister i
såväl tillgänglighet och bemötandefrågor som behandlingsavvikelser.
Styrelsen är sammanfattningsvis medveten om att det finns förbättringsområden när det gäller tillgängligheten. Den viktigaste åtgärden är att öka läkar97
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tätheten i akt och mening att öka tillgängligheten vid såväl telefonmottaning
som mottagningsbesök, samtidigt som det ständigt på olika sätt arbetas aktivt
med att utveckla verksamheten för att uppnå god tillgänglighet, god vård och
ett gott bemötande för patienter och närstående.
----------------------------------------------------Ärendets behandling i styrelsen
Yrkande

Kent Ögren (s):
• Näst sista stycket i yttrandet kompletteras och får följande lydelse:
Det nya datoriserade avvikelsehanteringssystemet som håller på att introduceras kommer att bli ett offensivt verktyg i arbetet med att rätta till
brister i såväl tillgänglighet och bemötandefrågor som behandlingsavvikelser. Landstingsstyrelsen kommer att följa utvecklingen inom området.
-----------------------------------------------------

Yttrande över Kommunal kompetens i utveckling
Finansdepartementet har skickat utredningen Kommunal kompetens i utveckling (SOU 2007:72) på remiss till Norrbottens läns landsting. Utredningens syfte har varit att anpassa den kommunala kompetensen på ett antal
områden till samhällsutvecklingen. I uppdraget ligger att försöka uppnå en
balans mellan medborgarnas rätt till likvärdig service, sunda konkurrensförhållanden för näringslivet och andra kommunala intressen.
Uppdraget omfattar sex olika områden:
• Undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna.
• Samordning av kompetensutvidgande lagstiftning, de sk smålagarna.
• Kommunal finansiering av statlig verksamhet, i fråga om infrastruktur
och högskoleverksamhet.
• Kommunalt stöd till näringslivet samt förhållandet till EG:s statsstödsregler.
• Kommunal finansiering av EG:s strukturfonder och program.
• Kommunal samverkan.
Utredningen beskriver befintliga lagstadgade undantag från kommunallagens
lokaliseringsprincip och självkostnadsprincip utan att göra någon översyn
eller bedömning av innehållet i lagstiftningen. Ett antal riktlinjer föreslås för
användning när undantag övervägs. Kommunal samverkan ska i första hand
övervägas innan avsteg från lokaliseringsprincipen görs. När det gäller
självkostnadsprincipen föreslås riktlinjer som anger att kommunal verksamhet som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, med avsteg från självkostnadsprincipen bör drivas på affärsmässig grund.
En stor del av kommunernas och landstingens kompetens återfinns i speciallagstiftning på olika områden. Utredningen föreslår att de sammanförs i en
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gemensam lag; lagen om vissa kommunala befogenheter. Några ändringar i
sak föreslås dock inte.
Kommuner och landsting kan enligt väglagen lämna bidrag till byggande av
statliga vägar. Däremot är motsvarande rättsläge för byggande av järnväg
idag oklart och där föreslår utredningen en gemensam kompetensregel som
visar att kommuner och landsting har befogenhet att lämna bidra till byggandet av statlig väg och järnväg. Utredningen konstaterar att vad gäller lokaliseringsprincipens betydelse för sådana bidrag kan de redan med dagens bestämmelser vara kompetensenliga, om kommunen eller landstinget kan påvisa nytta antingen för kommunen/landstinget eller för de egna medlemmarna
samt att det ekonomiska engagemanget står i rimlig proportion till nyttan.
Utredningen har funnit att det inte är realistiskt att föreslår en avveckling av
systemet med förskottering av infrastrukturprojekt med hänsyn till rådande
planerings- och finansieringssystem. Utredningen föreslår dock tydligare
riktlinjer för förskotteringar i regeringens regleringsbrev till Banverket och
Vägverket. Exempel på riktlinjer kan vara att ett förskotterat projekt maximalt får tidigareläggas fem år samt att konsekvenserna för fullföljandet av
den långsiktiga planen och eventuell påverkan på andra projekt ska klargöras.
Utredningen föreslår att kommuner och landsting ges en utökad kompetens
att lämna bidrag till utbildning och forskning samt att bidra med stödfunktioner och infrastruktur för högskoleutbildning. Med stödfunktioner och infrastruktur avses lokaler, teknisk utrustning, bibliotek, studievägledning och
sociala insatser. Det innebär ett undantag från kommunallagens bestämmelser att kommuner och landsting inte får ha hand om sådana angelägenheter
som det ankommer enbart staten att handha. När det gäller stöd till enskilda
utbildningsanordnare innebär förslaget en befogenhetsutvidgning eftersom
individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare idag bara kan ske om det
finns synnerliga skäl.
Vad gäller kommunalt stöd till näringslivet föreslår utredningen en förtydligad och något utvidgad kompetens att tillhandahålla lokaler.
Utredningen konstaterar att EG-rättens bestämmelser om stöd till företag ger
mer generösa undantagsmöjligheter än vad kommunallagen gör. sammantaget finner utredningen flera skäl att inte föreslå någon anpassning av kommunallagen till EG-rätten på detta område. Däremot föreslår utredningen en
utvidgad kompetens för kommuner och landsting att medfinansiera projekt
inom ramen för EG:s strukturfonder och program samt regionala tillväxtprogram, genom avsteg från lokaliseringsprincipen.
Kommunal samverkan i olika former har funnits länge och har utvecklats
ytterligare på senare år. Utredningen föreslår en möjlighet för angränsande
kommuner att bilda en gemensam styrelse för att utveckla en långsiktig strategisk samverkan och föreslår en försöksverksamhet med detta. I övrigt föreslår utredningen två förtydliganden i kommunallagen, om samtliga samverkande kommuners och landstings uppsiktsplikt över en gemensam nämnd,
samt möjlighet för förvaltningschef att ge uppdrag åt en anställd i en samverkande kommun eller landsting.
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att avge följande yttrande:
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Landstinget är i stort positiva till utredningens förslag. Det är angeläget att
den kommunala kompetensen tydliggörs och anpassas till nya krav. Utredningen berör frågor av strategisk betydelse för kommuner och landsting/regioner som är nödvändiga för en anpassning till pågående förändringsprocesser i samhället som på ett avgörande sätt påverkar villkoren för
offentlig verksamhet. Det gäller bland annat frågor som påverkar möjligheter
till samverkan såväl med andra kommuner och landsting som med staten.
Landstinget instämmer i utredningens förslag att om att restriktivitet ska råda
för införandet av nya undantag från lokaliserings- och självkostnadsprincipen. Förslaget om att regeringen bör formulera ett antal riktlinjer för beredning och utformning av sådana undantag tillstyrks av landstinget.
Landstinget tillstyrker förslaget om att ett lagstadgat krav införs för kommuner och landsting som med stöd av kommunallagen bedriver intäktsfinansierad verksamhet inom frivilliga icke lagstadgade områden på en marknad som
är ägnad för konkurrens och ska bedriva denna verksamhet på affärsmässig
grund samt att sådan verksamhet ska redovisas särskilt och skilt från annan
verksamhet.
Att de kompetensutvidgande smålagarna sammanförs i en gemensam lag är
positivt och förslaget tillstyrks.
Förslaget om att en gemensam kompetensregel införs som visar att kommuner och landsting har befogenheter att lämna bidrag till byggande av statlig
väg och järnväg tillstyrks. Landstinget delar de farhågor som framförts om
att sådana bidrag kan utnyttjas så att en kommun/region får förtursrätt på
bekostnad av objekt med större angelägenhetsgrad. Det är därför en förutsättning att en utvidgad kompetensrätt i detta hänseende kombineras med
uppföljnings- och bevakningsrutiner så att tidigarelagda objekt inte medför
att andra objekt försenas.
Vad det gäller förskotteringar i investeringar av vägar och järnvägar tillstyrker landstinget förslaget till tydligare riktlinjer för förskottering.
Landstinget ställer sig positiv till möjligheten till långsiktigt engagemang för
stöd till högre utbildning och forskning för kommuner och landsting.
Avseende utredningens förslag att komplettera kommunallagen (2 kap, 8 §)
för att tydliggöra gränsdragningarna kring kommuner och landstings möjligheter till åtgärder för att främja näringslivet i kommunen eller landstinget
ställer sig landstinget bakom förslaget. Gränsdragningen är idag svår och
måste utvecklas vidare.
Landstinget tillstyrker förslaget om att kompetensutvidgande bestämmelser
införs som ger kommuner och landsting möjlighet att medfinansiera projekt
inom ramen för EG:s strukturfonder och program samt tillväxtprogram.
Utredningen har däremot inte behandlat samverkan med det privata näringslivet, annat än som företagsstöd, vilket är en brist. Utredningen har heller
inte på ett uttömmande sätt behandlat frågor om sk statsstöd i EG-rätten.
Landstinget tillstyrker utredningens förslag om försöksverksamhet med
gemensam styrelse i syfte att utvidga kommunal samverkan. Landstinget
tillstyrker även utredningens överväganden inom ramen för försöksverksamheten beträffande till exempel politisk organisation och representation, personal, delegering och interkommunala avtal.
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----------------------------------------------------Ärendets behandling i styrelsen
Yrkande 1

Av Kent Ögren (s):
• Förslag till yttrande bifalls.
Yrkande 1

Av Johnny Åström (ns):
• Yttrandet kompletteras med följande: Vid förskottering ska gängse ränta
utgå.
-----------------------------------------------------

Yttrande över promemorian
Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting
(Ds 2007:42)
Finansdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över promemorian. Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 31 januari 2008.
I promemorian föreslås ändringar i kommunallagen i syfte att dels stärka en
minoritets rätt att återremittera eller bordlägga ett ärende i fullmäktige, och
dels för att säkerställa att lagtexten inte ska kunna feltolkas, vilket har varit
fallet i vissa kommuner och landsting
Följande ändringar föreslås i Kommunallagen 5 kap 36 §:
Nuvarande lagtext
Ett ärende skall bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av
de närvarande ledamöterna.
Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts på detta sätt

Författningsförslag
Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av
de närvarande ledamöterna.
Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet

I promemorian fastslås att ett ärende ska kunna återremitteras eller bordläggas en gång av en minoritet – oavsett om ärendet tidigare återremitterats eller
bordlagts av en majoritet.
Nuvarande lagtext
Ett beslut om återremiss skall motiveras.

Författningsförslag
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska
bestämmas av de ledamöter som begärt
återremissen.

I utredningsdirektiven anges att en återremiss som drivits igenom av en minoritet kan bli betydelselös om majoriteten beslutar om en helt annan motivering. Därför föreslår utredningen att det uttryckligen ska framgå att motiveringen till beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt
den.
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att avge följande yttrande:
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Landstinget delar utredningens bedömning om att lagtexten bör förtydligas
beträffande regler för hur en förnyad återremiss ska hanteras och att man bör
säkerställa att en minoritet ges möjlighet att använda återremissinstrumentet,
vilket också är lagstiftarens intentioner.
Landstinget delar också uppfattningen om att det är rimligt att de ledamöter
som begär återremissen även ska formulera motiveringen. Även här bör lagtexten förtydligas eftersom varken lagtext eller förarbeten ger någon klar
ledning för hur bestämmelsen ska tolkas. Det kan dock finnas risk för att
författningsförslaget kan tolkas som att motiveringen inte är tvingande. Därför bör nuvarande lagtext ”Ett beslut om återremiss ska motiveras” tillfogas
det nya författningsförslaget.
----------------------------------------------------Ärendets behandling i styrelsen
Yrkande 1

Av Kent Ögren (s) och Margareta Henricsson (ns):
• Sista stycket i förslaget till yttrande avslutas med följande mening:
”Därför bör nuvarande lagtext ´Ett beslut om återremiss ska motiveras´
tillfogas det nya författningsförslaget.”
-----------------------------------------------------

102

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 29 JANUARI 2008

Bilaga
Delegationsbeslut
• Gemensamt remissyttrande av Kommunförbundet Norrbotten och landstinget över:
⎯

betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (dnr 1901-07)
(Länsstyrelsens yttrande bifogas)

⎯

betänkandena Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska
godstransportsystemet (SOU 2007:58) och Strategiska godsnoder i det
svenska transportsystemtet – ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59)
(dnr 1928-07)
(Länsstyrelsens yttrande bifogas)

⎯

Banverkets rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler – intermodala noder i det svenska godstransportsystemet samt betänkandet Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59) (dnr 1938-07)
(Länsstyrelsens yttrande bifogas)

• Förteckning över antagna entreprenörer och konsulter under år 2007 för
om- till- och nybyggnader (dnr)
• Förteckning över delegationsbeslut m m inom kulturområdet (dnr 22-08)

Övrigt
• Dagmaröverenskommelse 2008 – Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar till hälso- och
sjukvården 2008.
• Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
• Protokoll från sammanträde med Länstrafiken 17 oktober och 7 december
2007 (dnr 54-07).
• Protokoll från sammanträde med Norrlandstingens regionförbund 4-5
december 2007 (dnr 2277-07).
• Protokoll från sammanträde med Patientnämnden den 21 november 2007.
• Protokoll från gemensamt sammanträde med Länshandikapprådet och
Länspensionärsrådet (dnr 65-07, 68-07).
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