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§ 121

Val av protokolljusterare
Ledamoten Birgit Stöckel (KD) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 122

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs.

§ 123

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 124

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 125

Rapporter från styrelseledamöter
Monica Carlsson (V) rapporterade från konferens om kvinnor och socialpolitik i Valencia den 20 september 2010.

§ 126

Information om arbetet
inom Norrstyrelsen
Kent Ögren (S) informerade om att det inte pågår några aktiviteter i avvaktan
på Mats Sjöstrands utredning.
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§ 127

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-10

Landstingsdirektörens rapport enligt bilaga.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 128

Delårsrapport januari-augusti 2010
Dnr 3-10

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

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

Mål 2010-2012

Nuläge

Andel vårdrelaterade infektioner

<5%

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

Andel högfrekventa besökare på
akutmottagningar vid sjukhus

10 %

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

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

70 %

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

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

80 %

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

Andel patienter med låga
sammanfattande betyg (patientenkät om
bemötande)

<5%

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

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

0

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

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

0

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

Primärvård, telefontillgänglighet, andel
samtal som inte besvaras samma dag

0

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

Ekonomiskt delårsresultat

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

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

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 129

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2009 för
samordningsförbundet Activus
Dnr 1652-10

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

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
1 Årsredovisningen godkänns.
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2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 130

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2009 för
samordningsförbundet Pyramis
Dnr 1211-10

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

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 131

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2009 för
samordningsförbundet Concensus
Dnr 1065

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting bildade tillsammans med Försäkringskassan,
Länsarbetsnämnden i Norrbotten och Älvsbyns kommun under år 2006 samordningsförbundet Concensus. Förbundets syfte är att genom parternas gemensamma insatser underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv resursanvändning.
7
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Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamheten år 2009 föreligger.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 132

Uppdrag år 2011
för fullmäktiges beredningar
Dnr 1941-10

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

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 133

Annonser om
landstingsfullmäktiges
sammanträden 2011
Dnr 1942-10

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

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Annonser om tid och plats m m för fullmäktiges sammanträden under år
2011 ska införas i tidningarna Norrländska Socialdemokraten, NorrbottensKuriren, Piteå-Tidningen, Haparandabladet och Norra Västerbotten.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 134

Landstingsfullmäktiges
sammanträdes- och
utbildningsdagar 2011
Dnr 1943-10

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

Utbildning
Onsdag 13 april
Onsdag den 12 oktober
Onsdag 16 november

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 135

Landstingsstyrelsens
sammanträdes- och
utbildningsdagar 2011
Dnr 1944-10

Ärendebeskrivning
Av reglementet för landstingsstyrelsen framgår att:
• Tid och plats för sammanträdena ska fastställas i en årlig plan.
• Ordföranden får ändra tidpunkten för eller inställa sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär
det eller ordföranden anser att det behövs (KL 6 kap § 18).
Av praktiska skäl är det lämpligt att i sammanhanget även fastställa utbildningsdagar för året.

Förslag till beslut
1 Följande sammanträdes- och utbildningsdagar fastställs för år 2011:
Sammanträde
Torsdag 10 februari, kl 10.00
Torsdag 10 mars, kl 10.00
Torsdag 5 maj, kl 10.00
Tisdag 31 maj, kl 10.00
Onsdag 28 september, kl 10.00
Torsdag 27 oktober, kl 10.00
Torsdag 1 december, kl 10.00

Utbildning
Onsdag 9 februari
Onsdag 9 mars

Torsdag 29 september
Onsdag 30 november

2 Sammanträdena hålls i Landstingshusets styrelserum i Luleå. Ordföranden får bestämma annan plats för visst sammanträde.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 136

Landstingets tandvårdsstöd Allmänna råd
Dnr 1945-10

Ärendebeskrivning
Av tandvårdslagen (SFS 1988:125), tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338)
samt hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken tandvård och vilka grupper
av patienter som avses kunna betala sin tandvård enligt öppna hälso- och
sjukvårdens avgiftssystem. Socialstyrelsen har också utgivit rapporter och
meddelandeblad om tillämpning av detta särskilda tandvårdsstöd.
På grundval av ovannämnda bestämmelser har tillämpningsanvisningarna
”Landstingets tandvårdsstöd - allmänna råd” avseende tandvård till patienter
folkbokförda inom Norrbottens läns landsting, tagits fram 2005. Dessa Allmänna råd har nu reviderats.

Förslag till beslut
Tillämpningsanvisningarna Landstingets tandvårdsstöd - allmänna råd 2010
fastställs att gälla fr o m 1 oktober 2010.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 137

Revisionsrapport
Kvalitetssäkring av medicintekniska
produkter – tonvikt på
förbrukningsmaterial
Dnr 659-10

Ärendebeskrivning
Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på revisorernas uppdrag granskat
hur landstinget kvalitetssäkrar medicintekniska produkter, MTP, som är förbrukningsmaterial. Många av dessa produkter är sådana som inte omedelbart
associeras till medicinsk teknik. Exempel; sprutor, kanyler för infusionsaggregat, pumpar för läkemedelstillförsel, material för rensugning av luftvägar,
urinkatetrar och sonder för t ex sondmatning. Alla dessa ska hanteras enligt
leverantörens anvisningar för att inte medföra fara för patientsäkerheten.
Övergripande revisionsfrågor är:
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• Ärende ansvarsförhållandena kända för användning och hantering av
MTP som är förbrukningsmaterial?
• Har landstinget ändamålsenlig och säker användning och hantering av
MTP som är förbrukningsmaterial?
• Finns tillräcklig internkontroll inom området?
Delfrågor:
• Finns tillfredsställande rutiner inom klinisk verksamhet, inköpsenheten
samt MT-enheten för användning, hantering och lagerhållning av MTP
som är förbruknings/engångsmaterial?
• Är landstingets inköps/anskaffningsprocess ändamålsenlig för MTP som
är förbruknings/engångsmaterial?
• Finns ändamålsenligt informationssystem för spårbarhet av MTP som är
förbruknings/engångsmaterial?
• Finns tydliga och dokumenterade rutiner för felanmälan och avvikelsehantering av MTP som är förbruknings/engångsmaterial?
• Fungerar i förekommande fall introduktion och utbildning av personal
vid nya typer av MTP som är förbruknings/engångsmaterial?
I den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet är ett fokusområde att
förebygga vårdrelaterade infektioner. Därför har revisorerna också fokuserat
på urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och postoperativa sårinfektioner.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att vårdgivaren har ett ändamålsenligt och strukturerat ledningssystem för användning och hantering av
MTP. Revisorerna menar att systemet är unikt i sitt slag och ett föredöme i
Sverige.
Revisorerna fann vid granskningen att inte alla divisionschefer uppdragit åt
sina verksamhetschefer att ansvara för användning och hantering av MTP.
Revisorerna menar att många av bristerna som identifierats kan avhjälpas när
ansvarsföhållandena är kända och förstådda. I och med detta ökar också följsamhet till rutiner, anvisningar och generella riktlinjer för t ex avvikelsehanteringsprocessen.
Vid internkontroll juni 2010 visar det sig att i stort sett alla divisionschefer
förtecknat ansvariga verksamhetschefer inom sina respektive verksamheter.
Det finns goda exempel på t ex MTP-samordnare inom vissa verksamheter.
Dessa är inte formellt utsedda och revisorerna menar att vårdgivaren bör verka för att införa rutiner för att formellt utse medarbetare för dessa och liknande uppgifter.
De granskade vårdenheterna har ändamålsenlig och säker användning av
MTP som är förbruknings/engångsmaterial och godkänd internkontroll.
Däremot menar revisorerna att möjlighet till spårbarhet av förbruknings/engångsmaterial där leverantörer signalerar om systematiska fel måste
utvecklas.
När det gäller upphandling och beställning av MTP som är förbruknings/engångsmaterial anser revisorerna att divisionerna på ett mer strukturerat sätt bör verka för att medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet ges
12

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 30 SEPTEMBER 2010

möjlighet att delta i upphandlingsprocesserna. Vid internkontrollen juni
2010 framkommer att de flesta divisioner är medvetna om betydelsen av att
vara aktiva vid upphandling.
Revisorerna fann att det inom vårdenheterna fanns förhållandevis bra rutiner
för hantering och användning MTP som är förbruknings/engångsmaterial.
De identifierade en patientsäkerhetsrisk som handlar om att det förekommer
att verksamhet ibland använder engångsprodukter flera gånger på en och
samma patient. Detta strider mot leverantörernas anvisningar och rutiner i
Vårdhandboken som bygger på god och säker vård.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentar
I likhet med revisorerna konstaterar landstingsstyrelsen att landstinget har ett
ändamålsenligt och strukturerat ledningssystem för användning och hantering av medicintekniska produkter och tjänster. Styrelsen anser trots detta att
revisorernas granskning och redovisade synpunkter har stor betydelse för det
fortsatta förbättringsarbetet med fokus på en patientsäker vård.
Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att alla divisionschefer,
senast vid utgången av år 2010, inom divisionens alla berörda verksamheter
har förtecknat ansvariga verksamhetschefer i enlighet med ledningssystemet
”Kvalitetshandbok för Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och
anslutna informationssystem”
Verksamheternas fortsatta förbättringsarbete med att kvalitetssäkra användning och hantering av MTP som är förbrukningsmaterial bör fokusera på att
• Utveckla bättre möjlighet till spårbarhet av förbruknings/engångsmaterial när leverantörer signalerar om systematiska fel.
• Tydliggöra att förbrukningsmaterial/engångsprodukter inte får/ska användas flera gånger på en och samma patient då detta strider mot leverantörernas anvisningar och rutiner i landstingets vårdhandbok.
• Ökad aktiv medverkan och delaktighet i upphandlingar av MTP.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 138

Revisionsrapport
Remissgarantin
Dnr 1297-10

Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna inom Norrbottens läns landsting har Komrev
inom PricewaterhouseCoopers granskat om landstingets interna kontroll av13
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seende remissgarantin är tillräcklig ur ett övergripande perspektiv. Remisser
till och från region- och rikssjukvården och privata aktörer har inte ingått i
granskningen.
En specifik remissgaranti har ingått i landstingsplanen sedan år 1998 och
från år 2000 återfinns garantin i landstingets gemensamma regler.
Remissgarantin i landstinget innebär följande:
•

När remiss till specialistläkare bedöms nödvändig ska remitterande enhet
inom fem dagar ha skickat remissen, räknat från tidpunkten för kontakten då beslut om remiss fattades.

•

Alla patienter som remitterats från t ex en läkare till en annan ska inom
en vecka från det att remissen mottagits, få besked om tidpunkt för besöket eller behandlingen. Samtidigt ska remitterande läkare få en remissbekräftelse.

•

Inom en vecka efter det att patienten gjort sitt besök ska remitterande
läkare få remissvar.

•

Om specialistfunktion av olika skäl inte finns att tillgå på remissmottagande enhet har denna ansvaret att remittera patienten vidare till annan
vårdinrättning.
Slutsatser

Revisorerna konstaterar att flertalet av de utvecklingsområden som uppmärksammades i samband med revisorernas granskning av remisshanteringen år 2002 fortfarande återstår.
Revisorerna drar slutsatsen att kännedomen och tillämpningen av riktlinjer
och rutiner samt uppföljningen av desamma inte är tillräcklig och riktar särskilt kritik mot följande:
•

Att cirka åtta procent av remisserna inte lever upp till remissgarantin, en
försenad remisshantering kan leda till en försenad medicinsk bedömning
och möjligheter till fortsatta åtgärder.

•

Brister i remissbevakningen.

•

Landstinget genomför inte några uppföljningar av remissgarantin.

•

Uppföljningsmöjligheterna via nuvarande system (VAS) är mycket begränsade.

Förslag till beslut
Revisionsrapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Landstingsstyrelsen vill lyfta fram att intentionerna med införandet av en
remissgaranti i landstinget år 1998 var goda. Syftet var att tillförsäkra patienterna en god tillgänglighet.
Sedan år 2005 omfattas dock landstinget av den nationella vårdgarantin som
reglerar hur länge patienten som längst ska behöva vänta (0-7-90-90). Vårdgarantin gäller för alla patienter och till skillnad från remissgarantin omfattar
den hela vårdförloppet. Från 1 juli 2010 har vårdgarantin reglerats i lag.
Tidsgränserna i vårdgarantin minskar utrymmet för tidsglapp i vårdkedjan
och kraven på en effektiv remisshantering ökar. Detta har bl a inneburit att
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tidskraven i remisshanteringen har skärpts och är idag betydligt skarpare än
vad som anges i regelverket kring remissgarantin. Mer om detta går att läsa i
landstingets gemensamma riktlinjer/tillämpningsanvisningar kring vårdgaranti, valfrihet och second opinion som alla verksamheter är skyldiga att följa.
Landstingsstyrelsen konstaterar att remissgarantin spelat ut sin roll i och med
vårdgarantins ikraftträdande. Därför bör remissgarantin utmönstras ur regelverket vilket styrelsen avser att föreslå i samband med revidering av regelverket från och med 1 januari 2011. Anledningarna till detta är flera:
• Vårdgarantin säkerställer tillgängligheten och sett ur ett patientperspektiv
innebär vårdgarantin ännu kortade tidsgränser än remissgarantin. Exempelvis framgår det i landstingets riktlinjer för vårdgaranti att remitterande
enhet ska skicka remiss samma dag som beslut om remiss fattas.
• Vårdgarantins tidsgränser omfattar hela vårdförloppet, från första kontakt
med primärvården till behandling i slutenvård (0-7-90-90). Varje punkt är
väsentlig ur patientens perspektiv. För att nå dessa krävs rutiner och uppföljning av en rad verksamhetsspecifika ”delmål” där hantering av remisser endast är en av flera delar.
• Remissgarantin överensstämmer inte med ett modernt arbetssätt där patienten själv väljer och bokar sin tid. I dessa fall är det inte möjligt för en
mottagning att lämna besked om tidpunkt för besök/behandling inom en
vecka som remissgarantin föreskriver. Det är patienten själv som väljer
när han/hon vill boka tid.
• Själva begreppet ”remissgaranti” riskerar att skapa en begreppsförvirring
kring tillgängligheten både bland medarbetare och patienter. Vårdgarantin är däremot nationell och har enhetliga definitioner.
En kontinuerlig remissbevakning är en förutsättning för att kunna leva upp
till vårdgarantin. Landstingsstyrelsen konstaterar att det i och med vårdgarantins införande och de krav som denna ställer på landstingets verksamheter, ligger i vårdens eget intresse att själva och så snabbt som möjligt lösa de
eventuella problem som kan uppstå i kedjan (ofullständiga remisser, remisser
som blir liggande etc), allt för att kunna leverera säker vård inom vårdgarantins tidsgränser. Varje verksamhet är därför skyldig att ha fungerande riktlinjer och rutiner för hur detta ska hanteras. För att motverka att ofullständiga
remisser skickas/tas emot pågår det ständigt ett förbättringsarbete med att ta
fram nya handlingsöverenskommelser (HÖKar) och remissöverenskommelser (RÖKar), allt för att patienten ska få rätt vård i rätt tid.
Revisorerna framför kritik mot bristande uppföljning av remissgarantin samt
bristande uppföljningsmöjligheter. En regelbunden uppföljning av vårdgarantin sker både på landstings-, divisions- och verksamhetsnivå. Styrelsen
konstaterar vidare att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete av den nationella s k flödesmodellen. Flödesmodellen är en nationell modell för att
följa flöden i vårdprocessen enligt förutbestämda mätpunkter. Dessa är datum för händelser i vårdprocessen och utifrån dessa mäter man ledtider ur ett
patientperspektiv, men även ur ett verksamhetsperspektiv. Det innebär att
samtliga verksamheter i landstinget kommer att kunna följa hela vårdepisoden från start till avslut oavsett på vilken klinik/vårdcentral aktiviteter skett.
När denna till fullo har införts i landstingets vårdadministrativa system
VAS+, kommer det att vara möjligt att följa patientens hela väg i vårdpro15
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cessen. Detta möjliggör en ännu skarpare verksamhetsuppföljning där patientens väg genom vården kan följas under hela vårdförloppet och på alla
kliniker.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 139

Revisionsrapport Landstingets
strategiska personalförsörjning
Dnr 1095-10

Ärendebeskrivning
Komrev inom PricewaterhouseCoopers har granskat om landstingets strategiska personalförsörjning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, och konstaterar
att uppföljning och rapportering avseende personalförsörjningsarbetet är tillräcklig. Dock bedömer revisorerna att det strategiska personalförsörjningsarbete inte fullt ut bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att följande områden bör förbättras:
• Landstingets övergripande ambitionsnivå framgår tydligt via befintliga
styrdokument, men kopplingen till de mer verksamhetsnära aktiviteterna
och åtgärderna kan tydliggöras och utvecklas ytterligare.
• Det huvudsakliga underlaget för landstingets framtida personalbehov
bygger uteslutande på pensionsavgångar. Landstinget måste i större utsträckning beakta och synliggöra hur övriga faktorer som demografi,
konkurrens, struktur-/organisationsförändringar, medicinsk och teknisk
utveckling påverkar landstingets framtida personalförsörjning, vilket bör
ingå i den uppföljning som görs och återrapporteras.
• Landstingets gemensamma personalenhet samt personalfunktionerna
inom respektive division arbetar huvudsakligen utifrån ett stödjande perspektiv. Förväntningarna ute i verksamheten är att framför allt personalenheten ska ha en mer styrande inriktning i sitt arbete. Ansvaret för styrningen och kontrollen av det strategiska personalförsörjningsarbetet är
inte tillräckligt tydligt eller förankrat inom landstinget.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Kompetensförsörjning är en process i organisationen för att fortlöpande säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål.
Denna kompetens kan antingen rekryteras externt eller utbildas/utvecklas
bland redan anställd personal. Landstinget är även en stor aktör som utbildningsanordnare för både grund- och specialistutbildning.
Personalenheten har ett funktionsansvar som strategisk enhet för landstingets
samlade personalarbete. I detta uppdrag ingår bl a att arbeta fram och ut16
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veckla övergripande riktlinjer och styrdokument som stöd för divisionernas
arbete med kompetensförsörjning. En väsentlig uppgift är också uppföljning.
Den strategiska kompetensförsörjningen är för närvarande under översyn vid
personalenheten och har identifierats som en huvudprocess inom enheten, till
vilken övriga processer inom personalområdet som t ex arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning m fl, är stödprocesser. Stödprocessernas funktion är att
säkra att huvudprocessen (strategisk kompetensförsörjning) fungerar ändamålsenligt, liksom att se till att landstinget följer de lagar och avtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och medarbetarna.
Arbete pågår kontinuerligt för att utveckla och förbättra dessa stödprocesser
och därmed också stärka den strategiska kompetensförsörjningen.
För närvarande läggs mycket arbete på att samordna läkarförsörjningen inom
landstinget, allt från den från Umeå universitet regionaliserade läkarutbildningen, till samordning av rekrytering, utveckling av AT- och STutbildningarna och ett utvecklat stöd till forskning. Även när det gäller samverkan med de övriga vårdutbildningarna och att förstärka dess verksamhetsförlagda utbildningar, pågår ett intensivt arbete.
Även ledarskapets betydelse för den strategiska kompetensförsörjningen är
ett område som prioriteras. Ambitiösa och genomarbetade utbildningsprogram genomförs kontinuerligt för att stärka ledarskapet inom landstinget och
stödja landstingets chefer i arbetet och att bli goda ledare.
Det arbete som görs på arbetsmiljöområdet är också en viktig del i den strategiska kompetensförsörjningen, eftersom det handlar om den arbetsmiljö vi
kan erbjuda våra nuvarande och blivande medarbetare. Där är de återkommande medarbetarundersökningarna av väsentlig betydelse.
Landstinget har god kontroll över de kommande årens pensionsavgångar.
Planering av bl a rekrytering och utbildningsinsatser beaktar detta. Därvid
beaktas också behovet av kompetensväxling, dvs ev annan kompetens än den
nuvarande. Ett exempel på metod är folktandvården, som fastställt relationstal mellan tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.
Divisionerna har egna personalfunktioner som finns direkt i linjen i respektive division, det är också därifrån det operativa personalarbetet utgår och divisionerna ansvarar själva för att med utgångspunkt från landstingsövergripande riktlinjer och styrdokument arbeta aktivt med den egna kompetensförsörjningen.
Landstingets chefer har delegerat ansvar att rekrytera personal och sköta den
egna personalförsörjningen, vilket är en del i ordinarie verksamhet och inte
något som står vid sidan om och sköts från annat håll. Kompetenskraven
och rekryteringsbehoven är också föränderliga över tid. Kommunikationen
mellan verksamheterna och de som svarar för den strategiska planeringen
och kompetensförsörjningen bedöms dock fungera bra, liksom dialogen och
planeringen mellan landstinget och berörda utbildningsanordnare.
Den sammantagna bedömningen är att landstinget arbetar aktivt med den
strategiska kompetensförsörjningen, och att de synpunkter revisorerna anför
är av vikt, men att det systematiska och pågående förbättringsarbete som
redan sker kommer att leda till resultat i den riktning revisorerna efterfrågar.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 140

Yttrande över
Sjuksköterskors specialistutbildning
– vilket slags examen? (HSV 2010:5 R)
Dnr 1544-10

Ärendebeskrivning
Högskoleverket har gett Norrbottens Läns Landsting tillfälle att yttra sig
över rubricerad rapport (HSV 2010:5 R) från utredningen om examensordning för sjuksköterskors specialistutbildning.
Högskoleverket har haft regeringens uppdrag att
• utreda hur examensordningen kan utformas för att sjuksköterskornas specialistutbildning ska motsvara de krav vården ställer.
• föreslå hur förändringar av befintliga inriktningar och införande av nya
inriktningar på specialistsjuksköterskeutbildningen bör hanteras.
Bakgrund

Specalistsjuksköterskeutbildningen har förändrats flera gånger under de sista
femtio åren. Specialiseringen har tidvis utgjort en avslutande del av grundutbildningen, tidvis legat efter avslutad grundutbildning. Nuvarande specialistsjuksköterskeexamen infördes i högskolans examensordning 2001 med elva
inriktningar och hör till examenskategorin yrkesexamina på avancerad nivå.
Begäran om översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen har lämnats till
regeringen både från Sveriges kommuner och landsting(2008-01-19) och
från Vårdförbundet tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening(200804-10). Problem som förts fram är att finns för få specialistsjuksköterskor i
landet, att behoven av specialisering har förändrats och att nuvarande examen och inriktningar inte tillgodoser behovet av kompetens i dagens vård.
Rapportsammanfattning

Utredningsarbetet har framför allt bedrivits genom möten med lärosäten företrädare för vårdgivare och sjuksköterskornas organisationer
I rapporten konstateras att
• samsynen är stor mellan berörda parter om behovet av ytterligare utbildning för sjuksköterskorna men att åsiktsskillnaderna är stora om hur denna utbildning ska utformas.
• det finns en samsyn om att specialiseringsutbildningarna behöver ha en
stor flexibilitet för att kunna följa vårdens förändringar
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• samarbete mellan lärosätena samt mellan lärosätena och vårdgivarna är en
förutsättning för en utbildning med hög kvalitet och relevans i vården
men att det förekommer stora brister i detta samarbete på många håll i
landet.
Utredningen presenterar tre alternativ för examensordning; en yrkesexamen
med fastslagna inriktningar, en yrkesexamen utan fastslagna inriktningar eller en generell examen (magister- eller mastersexamen).

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Norrbottens läns landsting konstaterar att utredningen Sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slags examen?(HSV 2010:5 R) innehåller en grundlig
beskrivning av historiken och bakgrunden till dagens specialistsjuksköterskeutbildning. Utredningen beskriver också den komplexitet som finns i vårdens kompetensbehov samt de krav och villkor som högskolorna har att verka under. Tre alternativa modeller för sjuksköterskors specialistutbildning
beskrivs dock utan tillräcklig analys och följaktligen också med avsaknad av
ett genomarbetat förslag.
Norrbottens läns landsting förordar att ytterligare uppdrag ges att komplettera utredningen.
Kommentarer

Alternativet yrkesexamen innebär att utbildningen ska vara tydligt kopplad
till ett specifikt yrke och dess krav, vilket också markerar att denna examen
förutsätter en samverkan mellan högskola och vårdgivare. Yrkesexamen ges
på avancerad nivå och kan, men behöver inte leda till magisterexamen. En
yrkesexamen utan inriktningar ger den största flexibilitetet, vilket är ett uttalat behov bland vårdgivare. Det innebär att inriktningarna kan utformas på
varje enskild högskola efter behov. Samtidigt finns då en risk för stora skillnader över landet i utbildningarnas innehåll vilket försvårar anställningsbarheten.
Alternativet generell examen leder till magister- eller mastersexamen och
innebär ännu större flexibilitet och möjlighet till snabba anpassningar till
kunskapsutvecklingen i vården. Å andra sidan finns inte samma självklara
förväntan på samarbete mellan högskola och vårdgivare och därmed en risk
för att utbildningen styrs mer av studentens och högskolans behov än av behoven i vården.
För vårdgivarna är det viktigt att staten kan garantera de utbildningar och
den omfattning av dessa som vården behöver. Högskolornas självständighet
och rådande resurstilldelningssystem blir ofta till hinder för strategiskt samarbete mellan högskolorna. Detta är frågor som ligger utanför denna utredning, men som är av stor betydelse för möjligheterna att klara landets försörjning av specialistsjuksköterskor, då bredden på utbildningsbehovet är
sådant att samarbete mellan högskolorna bedöms behövas.
Det finns ett dilemma i fördelningen av ansvar mellan å ena sidan vårdens
kompetensförsörjning, å andra sidan ansvaret för utbildningen. Vårdens behov och perspektiv är inte alltid en styrande utgångspunkt för högskolornas
planering av utbildningens innehåll och dimensionering. Den samverkan
mellan avnämare och utbildningsgivare som finns är på många håll är svag
19
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och innebär en risk för utbildningsplaneringen inte samverkar med behovet.
Samverkan mellan avnämare och utbildningsgivare är så viktig att den borde
regleras tydligare.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 141

Yttrande över På väg mot en ny rollöverväganden och förslag om
Riksutställningar (SOU 2010:34)
Dnr 1552-10

Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över Kultursamverkansutredningens slutbetänkande På väg mot en ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34). Betänkandet beskriver
införande av den nya modell för fördelning av statliga bidrag till kulturverksamhet på regional nivå som presenterats i propositionen Tid för kultur (prop
2009/10:3). Kultursamverkansutredningen har därutöver haft i uppdrag att
som en följd av den nya modellens införande föreslå lämpliga förändringar
av Riksutställningars roll och uppdrag.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Allmänt

Norrbottens läns landsting prioriterar i all kulturverksamhet tillgänglighetsperspektivet ur geografisk synpunkt men också barns och ungdomars tillgång till kultur. Norrbotten är ett till ytan ett stort län samt ett glesbygdslän,
där kulturen behöver en annan form av infrastruktur än i större delen av övriga landet. Landstinget anser att en central organisation som Riksutställningar behövs som producent av kvalitativa vandringsutställningar för nationell turné.
Landstinget befarar att färre utställningar kommer att finnas tillgängliga på
platser som saknar utställningsproducerande institutioner. Behovet av utställningar är större än stöd för att skapa utställningar.
Om Riksutställningars profil blir expertstöd istället för producent av vandringsutställningar efterlyses en större tydlighet om vilken kompetens det
skulle omfatta, eftersom utställningsproduktion är en komplex och bred
verksamhet. Att avbryta samverkan med museipedagogiken blir problematiskt om man ser den som en avgörande kompetens i utställningsproduktion.
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Synpunkter och kommentarer för vissa kapitel och avsnitt
6.1 Riksutställningars nya uppdrag

Förslag: Riksutställningar bör minska sin produktion av vandringsutställningar till en nivå som är lägre än dagens. Verksamheten bör istället
inriktas mot att stödja nationell och internationell omvärldsanalys, kunskapsutveckling och stöd till arrangörer inom utställningsområdet eller
omformuleras.
Antalet vandringsutställningar på turné producerade av Riksutställningar har
minskat kraftigt från 2005, då beslut togs om att flytta verksamheten från
Stockholm till Visby. Förslaget i utredningen grundas på de förutsättningar
som gäller vid Riksutställningars nuvarande lokalisering, vilka har förändrats
på följande sätt:
• Unik kompetens inom utställningsproduktion följde inte med till Gotland.
• Kostnader för intressenter att delta i årliga informationer där vandringsutställningar visas har ökat.
• Transporter av utställningar från Riksutställningar blir dyrare.
Landstinget beklagar att Riksutställningars produktion av vandringutställningar minskat då dessa varit ett bra komplement till museets egna produktioner. För Norrbotten skulle en förändring av uppdraget till att omfatta
mindre utställningar bli lättare att administrera och marknadsföra i länet.
En institution med hög expertkompetens och god omvärldsanalys är ett bra
förslag. Frågan är dock var kompetensen ska koncentreras. Utställningsområdet är stort och kompetenserna många: teknik, pedagogik, material, form,
funktion, innehåll, språk mm. Att vara expert kräver att det finns stort utrymme - ekonomiskt och tidsmässigt - för forskning och experimenterande.
Att ha en nationell överblick på utställningsproduktionen, men även en nationell och internationell omvärldsanalys är en bra idé som landstinget ställer
sig bakom. Det skulle dock vara möjligt för någon annan institution att hantera med kompenserat anslag för detta.
6.1. Ändringar i Riksutställningars instruktion

Förslag: Riksutställningar ska främja utvecklingen av utställningsmediet genom att:
• stödja produktion och förmedling av turnerande utställningar genom bl.a. utställningssamarbeten,
• förmedla kunskaper och erfarenheter och erbjuda tekniska tjänster
till utställningsarrangörer som antingen har ett offentligt uppdrag
eller arbetar på ideell basis.
Riksutställningar ska främja den samtida konstens utveckling och
spridning i landet genom samarbete med och stöd till utställningsarrangörer.

Landstinget ser positivt på stöd och samarbete i utställningsproduktionen
och skulle välkomna att personal från Riksutställningar deltog i Norrbottens
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museums utställningsproduktioner under koncentrerad tid. Då skulle expertstödet bli effektivt och konkret.
Däremot anser landstinget vad gäller att förmedla kunskap och erfarenheter
samt erbjuda tekniska tjänster, att det är mer troligt att mindre arrangörer
bekostar en färdig utställning än rådgivning. Det krävs stora resurser för att
först ta in kunskap och sedan omvandla den till utställning.
Om Riksutställningar ska ha samtidskonstuppdrag är det viktigt att vara tydlig i formuleringarna. I utredningen förekommer termerna ”samtida konst”
och ”samtidskonst” vilket skapar otydlighet.
6.1.2 Ändringar i Riksutställningars regleringsbrev

Förslag: Riksutställningar ska i sin verksamhet fortsatt prioritera barn
och ungdomar och den samtida konsten. Det särskilda återrapporteringskrav som gäller samlingars rörlighet i hela landet stryks. I stället bör
Riksutställningar få ett särskilt uppdrag att utveckla och sprida kunskap
om digital förmedling av kulturarvet, som ett led i en nationell strategi för
digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.
Riksutställningars särskilda uppdrag som rör samverkan med de regionala museerna när det gäller bl.a. museipedagogik bör upphöra. Däremot
bör ett återrapporteringskrav som gäller samverkan med museer och
andra utställningsarrangörer samt med utbildnings- och forskningsinstitutioner införas.

Riksutställningar har genom åren gjort en rad uppskattade utställningar för
barn och unga. Landstinget anser att det är positivt att detta fortsättningsvis
prioriteras. Det följer också Norrbottens museums publika arbete och skapar
därmed en förståelse vid samverkan.
Riksutställningar har genom åren producerat utställningar om samtida samhällsfrågor och fenomen vilket uppfattats vara en stark del av verksamheten.
Landstinget tycker inte att Riksutställningar ska prioritera samtidskonst utan
istället ha samtida samhällsfrågor som profil, där också samtidskonsten har
sin givna plats.
Uppdraget att arbeta med samtidskonst bör ligga hos en institution som Moderna museet. Ett mer vidgat nationellt arbetsfält skulle också vara positivt
ur Norrbottens perspektiv.
I frågan om arbetet med att öka samlingars rörlighet anser landstinget att det
är positivt att uppdraget ändras till att gälla kunskaper om digital förmedling
av kulturarvet.
I förslaget anges att det museipedagogiska arbetet skall upphöra eller omformuleras till länsmuseerna. Landstinget anser att en specialkompetens
inom utställningar kan vara just museipedagogik. En tydlighet efterlyses om
vad för slags expertkompetensverksamhet Riksutställningar skall bedriva.
Moderna museet har samma förutsättningar som Riksutställningar att förmedla kompetens och kunnande inom konstpedagogiken.
Samverkan med högskolor, forskningsinstitutioner och museer är en självklarhet om Riksutställningar skall vara expert inom sitt område.
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Att riksutställningars lokaler kan användas i utbildningssyfte är positivt.
Sammanfattning

Norrbottens läns landsting anser att delar av betänkandets slutsatser behöver
ses över. Det gäller rollen som expertstöd, både innehåll och omfattning.
Också begränsningen av utställningsverksamheten ses som en negativ konsekvens för Norrbotten även om mindre utställningsproduktioner hade kunnat vara en bra kompromiss och säkert innebära lägre kostnader för Riksutställningar.
Samtidskonstuppdraget bör innefattas i en utställningsverksamhet som hellre
blir ett uppdrag som gäller samtida samhällsfrågor vari uppdraget för utställning av samtidskonst ska ingå.
I övrigt ser landstinget positivt på utredningens förslag om fortsatt prioritering av barn- och ungdomsverksamheten, samlingarnas rörlighet genom digital förmedling av kulturarvet och samverkan mellan Riksutställningar med
museer, högskolor och forskningsinstitutioner.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 142

Investeringar 2010
Dnr 16-10

Ärendebeskrivning
I Landstingsplan 2010 har fullmäktige angett den totala nivån för investeringar i inventarier och fastigheter, inklusive investeringar för externa hyresgäster, till 314 000 tkr samt bemyndigat landstingsstyrelsen att besluta om
investeringar upp till denna nivå.
Styrelsen har tidigare beslutat om investeringar för 283 855 tkr.
Förslag till fastighetsinvestering:
Objekt

Totalt

Ljusbehandling i Kiruna

945

Totalt fastighetsinvesteringar

945

Varav
FasIntigh
veninvest tarier
945

Drift

Balanserat från
2009

945

(*) Avser primärvårdens investeringaram

Totalt för år 2010 har därmed landstingsstyrelsen beslutat om investeringar
för 284 800 tkr, varav 11 585 tkr avser Sunderby sjukhus.

Förslag till beslut
Angivet objekt får igångsättas.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 143

Försäljning av skogsmark till Svenska
kyrkan, Piteå kommun, del av Öjebyn
1:31
Dnr 1946-10

Ärendebeskrivning
Landstinget äger ett skogsskifte i Öjebyn som på ömse sidor gränsar mot
kyrkans marker. Kyrkan har önskemål om ett sammanhängande innehav och
vill förvärva ett skifte, del av Öjebyn 1:131, av landstinget.
Marken har tidigare ingått som del i den utbildning som bedrivs på Grans
naturbruksgymnasium och skolan kommer även fortsättningsvis ha den möjligheten enligt avtal med kyrkan.
Skiftet som omfattar ca 114 ha, är värderad till 2 572 tkr.

Förslag till beslut
Del av Öjebyn 1:131, ca 114 ha, säljes till Svenska Kyrkan för 2 572 tkr under förutsättning att avtal tecknas om nyttjanderätt för Grans naturbruksgymnasium.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 144

Peter Matteifestival 2011
Dnr 1401-10

Ärendebeskrivning
Peter Matteifestivalen ansöker genom Luleå Expo AB om 250 000 kr för
genomförandet av en Peter Matteifestival i Luleå 2011. Festivalen är ett initiativ av Luleåfödde operasångaren Peter Mattei i samarbete Luleå Näringsliv AB med stöd av Norrbottensakademien. Under festivalen, som genomförs 6-9 januari 2011, gästas Norrbotten och festivalen av flera operastjärnor
med internationell karriär, studentsångare samt Örebro Kammarorkester.
Under festivalen ges fem konserter och två föreställningar av operan Figaros
bröllop.
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En öppen audition kommer att hållas i länet för att utse sångare till tre mindre roller i föreställningen.
Projektet har ekonomiskt stöd bland annat från Norrbottensakademien, Luleå
kommun och det privata näringslivet.
Den totala budgeten för projektet är 3 937 500 kr
Förväntat resultat av projektet

Att fortsatt stärka Norrbotten som en aktuell och aktiv förmedlare och genomförare av kulturutbud av högsta kvalitet.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet stärker Norrbotten och Luleå som ett intressant besöksmål och en
intressant region att leva och arbeta i. Projektet medför nationell och internationell uppmärksamhet med anledning av deltagande internationella artister.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen besluta:
1 Bidrag beviljas med 250 000 kr, varav minst 50 000 kr ska stödja arbetet
med uttagningen av regionala deltagare i föreställningen. Bidrag beviljas
under förutsättning att Luleå kommun ekonomiskt bidrar till projektet och
att beräknade intäkter kvarstår i budget.
2 Medel anvisas ur division Kultur och utbildnings anslag för egna kulturinsatser.
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.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 145

Luleå Art Biennal 2011
Dnr 410-10

Ärendebeskrivning
Konstnärsguppen Kilen ansöker om 300 000 kr för genomförandet av Luleå
Art Biennal 2011, LAB11. Biennalen är Skandinaviens äldsta, Sveriges
största och Världens nordligaste internationella konstbiennal. Biennalen firar
20 års jubileum 2011. Under 19 år har 600 konstnärer från hela världen deltagit och utvecklat sina konstnärliga idéer i Luleå. Biennalen pågår från 22
juni till september 2011, bl a i Kulturens Hus, på Norrbottens museum och i
stadens parker. Biennalen är känd över hela världen, till arrangemanget 2009
ansökte 500 konstnärer från samtliga kontinenter om att få delta.
Under biennalen genomförs utställningar, samarbeten med teknikföretag,
interaktiva verksamheter för barn och ungdomar, utmaningar inom teknikutveckling, hållfasthetsproblem och konstruktionslösningar inom konsten tillsammans med lokala ingenjörer och tekniker. Gruppen har under flera år
ordnat biennaler, symposier, workshops och utställningar i en mycket speciell internationell konstnärlig form.
Gruppen har också ansvarat för den populära vinterbiennalen i Luleå med
internationella och regionala konstnärer som uttryckt sitt skapande i snö.
Projektets totala kostnad är 2 160 000 kr.
Förväntat resultat av projektet

Att Norrbotten som län har en nyskapande och framtida roll som nationell
och internationell aktör inom konsten.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet är en viktig part i utvecklingen av infrastrukturen för konsten i länet samt är en del i arbetet med ett framtida länskonsmuseiarbete.
1 Bidrag beviljas med 300 000 kr.
2 Bidrag beviljas under förutsättning att projektet får ekonomiskt stöd från
länsstyrelsen, Luleå Kommun samt Statens Kulturråd.
3 Pengarna anvisas ur anslaget för riktade kulturinsatser.
4 Bidraget minskas i förhållande till eventuella förändringar i projektets
omfattning, ekonomi, deltagarantal eller målsättning. Erhållna bidrag ska
redovisas i samband med att bidraget rekvireras. I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
5 Projektet ska rapporteras och redovisas i enlighet med landstingets regelverk. Projektet ska särredovisas från övrig verksamhet.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 146

Scenkonstbiennal i Luleå
med inriktning barn och unga
Dnr 1528-10

Ärendebeskrivning
Norrbottensteatern ansöker om 300 000 kr för genomförandet av en Scenkonstbiennal med inriktning på barn och unga. Biennalen ska fokusera på
scenkonst från norra delarna av Europa och genomförs i Luleå den 2-8 maj
2011. Produktioner från Finland, Ryssland, Norge och Sapmi kommer att
visas för barn och ungdomar runt om i Luleå, liksom produktioner från länet
och andra regioner i Norra Sverige. Både professionella och amatörproduktioner ingår. Såväl offentliga- som skolföreställningar genomförs. Scenkonstbiennalen blir också en mötesplats för dem som arbetar med kultur för
barn och unga. Under biennalen genomförs workshops, seminarier och föreläsningar i samarbete med bla kulturskolan, lärarutbildningen på Luleå tekniska universitet samt teaterhögskolan.
Projektets totala kostnad är 2 390 000 kr
Förväntat resultat av projektet

Att belysa vikten av tillgänglighet av kvalitativ scenkonst för barn och unga.

Yttrande och förslag till beslut
Både regionalt och statligt påpekas vikten av ett gott kulturutbud, för barn
och unga som en prioriterad målgrupp, biennalen är ett led i det arbetet.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen besluta:
1 Bidrag beviljas med 300 000 kr.
2 Bidrag beviljas under förutsättning att projektet får ekonomiskt stöd från
tänkta finansiärer i budget.
3 Pengarna anvisas ur anslaget för riktade kulturinsatser.
4 Bidraget minskas i förhållande till eventuella förändringar i projektets
omfattning, ekonomi, deltagarantal eller målsättning. Erhållna bidrag ska
redovisas i samband med att bidraget rekvireras. I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
5 Projektet ska rapporteras och redovisas i enlighet med landstingets regelverk. Projektet ska särredovisas från övrig verksamhet.
----------------------------------------------------
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Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

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

§ 147

Swedish Jazz Celebration 2011
Dnr 1564-10

Ärendebeskrivning
Norrbottensmusiken ansöker om 500 000 kr för genomförandet av Swedish
Jazz Celebration 24-26 mars 2011.
År 2007 fick Norrbottensmusiken för första gången frågan från Svensk Musik/STIM, Rikskonserter samt SAMI och Sveriges Radio om att arrangera
Swedish Jazz Celebration. Swedish Jazz Celebration är det viktigaste evenemanget för den svenska jazzen och festivalen firar 10-årsjubileum år 2011.
Arrangemanget 2007 hade fler besökare i Luleå än när det arrangerades i
Stockholm och fick nationellt beröm för mycket professionellt genomförande. Därför har Norrbottensmusiken åter fått frågan om att arrangera festivalen. Fyrtio musikaliska akter ska genomföras, tjugo från norrbotten och tjugo
från övriga Sverige. Under festivalen delas Sveriges Radios jazzpriser ut.
Regionala, nationella och internationella artister och musiker deltar, likaså
ungdomsgrupper från musikskolan. Workshops, seminarier och utställningar
arrangeras under festivalen.
Total budget för projektet är 1 995 000 kr.
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Förväntat resultat av projektet

Att festivalen ska stärka arbetet kring Norrbotten som en stark aktör inom
den nutida musiken på en hög kvalitativ nivå. Att Norrbotten uppmärksammas som föregångare ur jämställdhetssynpunkt eftersom festivalen profilerar
kvinnliga orkesterledare/musiker och kompositörer på ett sätt som aldrig tidigare gjorts i festivalens historia.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet tydliggör kulturen som en part i de kreativa näringarnas utveckling
i Norrbotten och skapar nationellt och internationellt intresse för regionen.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen besluta:
1 Bidrag beviljas med 400 000 kr, varav minst 125 000 kr ska rikta sig till
arrangemang för- och med ungdomar. Bidrag beviljas under förutsättning
att Luleå Kommun ekonomiskt bidrar till projektet och att i budget beräknade intäkter kvarstår.
2 Medel anvisas ur Division Kultur och utbildnings anslag för egna kulturinsatser.
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

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

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

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

§ 148

Ekonomisk finansieringsmodell
för Norrtågstrafiken
Dnr 1003-10

Ärendebeskrivning
För att bedriva järnvägtrafik i ett sammanhängande system över länsgränserna i de fyra nordligaste länen har Norrtåg AB bildats. Norrtåg AB ägs
gemensamt av länstrafikbolagen i Jämtland, Västernorrland samt Norr- och
Västerbotten. Landstingen är länstrafikansvariga med finansieringsansvar för
Norrtåg AB, medan länstrafikbolagen är formella ägare av bolaget.
I december 2007 gav regeringen klartecken för Norrtågsförsöket. Det innebar att Rikstrafiken fick i uppdrag att träffa en överenskommelse med berörda trafikhuvudmän om en försöksperiod på 10 år för persontrafik på järnväg
i Norrland. Landstingsstyrelsen gav den 31 maj 2007 (§ 123-07) sitt medgivande till Norrtågsförsöket. Detta föregicks även av att kommunerna gav
sina godkännanden i respektive kommunstyrelse.
Styrelsen i Norrtåg AB har gjort en analys av den framtida organisationen
och finansieringen av bolaget. Analysen visar att uppbyggnadsprocessen
med upphandling, trafikutveckling och informationsinsatser är så omfattande
att bemanningen inom Norrtåg AB bedöms vara otillräcklig. Styrelsen har
därför vid styrelsemötet den 26 februari 2010 beslutat att via trafikhuvudmännen begära ökad finansiering från respektive landsting med 700 000 kr
per år. Hos sina ägare länstrafikbolagen begärs även ett ägartillskott med
50 000 kr för 2010 och 10 000 kr för 2011. Landstingsstyrelsen beslutade
den 3 juni 2010 (§ 113-10) att bevilja Norrtåg AB ett driftbidrag med
700 000 kr per år samt att driftbidrag för kommande år prövas i landstingsplanen.
Den nu föreliggande finansieringsmodellen har diskuterats vid Norrtåg AB:s
ägarsamråd den 7 juni 2010 och vid Norrtåg AB:s styrelsesammanträde den
10 juni 2010 beslutades att fastslå den föreslagna finansieringsmodellen. Finansieringen är inarbetad i 2011 års landstingsplan.

Förslag till beslut
1 Den föreslagna ekonomiska fördelningsmodellen antas.
2 Eventuell förskottering av finansiering blir föremål för beslut i särskild
ordning om och när en sådan situation uppstår.
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3 Landstinget tar i detta ärende inte ställning till det förslag som anges om
hantering vid eventuella likviditetsproblem i den föreslagna finansieringsmodellen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 149

Medfinansiering av
marknadsföringsinsatser i samband
med internationellt direktflyg till Luleå
Airport
Dnr 1427-10

Ärendebeskrivning
Projektet kommer att intensifiera kontakterna med tänkbara flygoperatörer.
Linjen planeras för åretruntverksamhet med två avgångar/ankomster i veckan. Projektet ska slutföra förhandlingar om avtal och villkor för flygoperatör
på linjen Luleå Airport – London och tillsammans med Visit Sweden’s Londonkontor marknadsföra regionen på den engelska marknaden. Marknadsföringen inriktas både till slutkunder och återförsäljare och inkluderar workshops, mässor, personliga bearbetningar, visningsresor med mera. Projektet
ska också stödja och bistå den lokala och regionala turistnäringen med utvecklingen av produkter för den nya marknaden samt aktivt involvera näringen i projektets marknadsföringsinsatser.
Projektets geografiska inriktning är Norrbottens län. Lokala och regionala
turistföretag och organisationer i Norrbotten är målgrupp i allmänhet och i
synnerhet sådana med verksamhet i Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn, Kalix och
Haparanda kommuner.
Projektägare är Visit Luleå och projektet ska pågå under perioden 1 januari
2011 – 31 december 2012. Projektet söker medel ur regionala strukturfonden
med medfinansiering från, förutom landstinget (1 047 000 kr), destinationsbolag, Luleå kommun, Piteå kommun, Bodens kommun, Älvsbyns kommun,
Kalix kommun, Haparanda kommun, Swedavia, Länsstyrelsen och Pite
Havsbad. Total projektbudget är 6 804 000 kr.
Förväntade resultat

Projektets mål är:
• Etablering av internationell flyglinje Luleå Airport – London genom att
inom ramen för partnerskapet med Visit Sweden, Swedavia och Swedish
Lapland fullfölja bearbetningen av intresserade flygoperatörer.
• Genom olika former av marknadsinsatser kunna tillförsäkra flygoperatören en önskvärd beläggningsgrad.
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• Genom riktade informations- och marknadsföringsinsatser på avresedestinationen skapa vetskap och intresse bland utvalda målgrupper för den
nya flyglinjen.
• 4 000 nya gästnätter/år inom regionen, vilka genereras via flyglinjen under 2011 och 2012.
• Att driva utvecklingen för att på sikt kunna etablera allt fler internationella direktflyg till Luleå Airport, vilket stärker regionens och flygplatsens
attraktionskraft.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet bedöms bidra till att förbättra regionens attraktivitet både genom
marknadsföring av regionen internationellt och genom att erbjuda länets invånare ett utökat utbud av destinationer. Projektet kan bidra till en positiv
utveckling för regionens turismföretag och projektet ligger i linje med det
regionala tillväxtprogrammet.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Visit Luleå medfinansiering till Marknadsföringsinsatser i samband med internationellt direktflyg till Luleå
Airport med totalt 1 047 000 kr under förutsättning att Tillväxtverket beviljar strukturfondsansökan och övriga finansiärer bidrar så att projektets
förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel med 783 500
kr år 2011 och 263 500 kr år 2012.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 150

Medfinansiering av KIS Genomförande
Dnr 1157-10

Ärendebeskrivning
KIS står för Kriskompetens, Integration och svenska styrkor/kärnvärden.
Hösten 2009 beviljade landstinget (delegationsbeslut, dnr 1651-09) Sunderby Folkhögskola medfinansiering med 150 000 kr till en förstudie för möjligheterna till ett framtida projekt inom Europeiska Flyktingfonden (ERF).
Projektet KIS-Genomförande som denna ansökan avser bygger på denna
förstudie som startade under första kvartalet 2010. Syftet med förstudien var
att beskriva den kompetens som finns hos invandrare utifrån deras etniska,
religiösa, kulturella och språkliga bakgrund och som kan bidra med stort
mervärde vid kris- och katastrofinsatser nationellt och internationellt. Syftet
med projektet KIS-Genomförande är att ta fram och genomföra den
utbildning som fastläggs genom förstudien vars slutrapport finns framme
månadskiftet augusti/september 2010.
Det övergripande målet för projektet är att skapa en utbildningsmodell
utifrån förstudiens resultat och riktlinjer som kan användas och
vidareutvecklas. På detta sätt kommer kursdeltagarnas befintliga kunskaper
tillvaratas och genom ny kunskap inom kris- och katastrofhantering bli
anställningsbara på arbetsmarknaden internationellt, nationellt och/eller som
återvändare.
Projektägarens genomförda djupintervjuer med nyckelaktörer som
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Röda Korset
visar på ett stort stöd för den planerade utbildningen och att invandrare med
denna kompetens kommer att kunna spela en viktig roll i deras insatser
internationellt och nationellt.
Projektet kan kopplad till det regionala tillväxtprogrammet för Norrbotten
genom att det
• Skapar förutsättningar för meningsfulla arbetstillfällen för invandrare
• Skapar affärsmöjligheter för befintliga och nya utbildningsföretag i enlighet med inriktningen för Kriskompetenscentrum vid Luleå tekniska
universitet, där landstinget medverkar
• Skapar bra samverkan regionalt mellan en rad aktörer som universitet,
andra utbildningsanordnare, Länsstyrelsen, aktuell kommuner, Arbetsförmedlingen med flera.
• Har potential till utökad verksamhet att i kommande steg gå från nationell
till internationell intagning av kursdeltagare och parallellt med detta även
införa möjligheten till distansöverbryggande teknik vid vissa föreläsningar och kursavsnitt
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I projektet styrgrupp deltar som tidigare från förstudien
Kriskompetenscentrum vid Luleå tekniska universitet, Röda Korset,
Sunderby Folkhögskola och kommer att utökas med representant från
Arbetsförmedlingen genom deras aktiva engagemang i utbildningen.
Projektet kommer också att samverka med bland andra MSB och
Länsstyrelsen i Norrbotten och invandrarservice Luleå kommun. Projektet
planeras att starta 2011-01-03 och avslutas 2011-10-02.
För att genomföra projeket ansöker Sunderby Folkhögskola om
medfinansiering från landstinget med 250 000 kr. Projektets totala kostnad är
1 998 400 kr där hälften söks från ERF, Arbetsförmedlingen Norrbotten
bistår med 499 200 kr. Förhandlingar för medfiansiering av kvarvarande
250 000 kr pågår med ett aktörer.
Förväntade resultat

• Ta tillvara kursdeltagarnas befintliga kunskaper och genom ny kunskap
inom kris- och katastrofhantering göra dem anställningsbara internationellt och/eller nationellt. Detta sker tidsmässigt från utbildningsstarten i
början av februari 2011 till utbildningsavslutet i augusti 2011.
• Minst 16 kvinnor och män skall omfattas av utbildningen.
• Ta fram beslutsunderlag till huvudmannaskap för den fortsatta utbildningsverksamheten med inriktningen att säkerställa långsiktig nationell
och regional finansiering. Detta sker tidsmässigt under perioden augusti
2011 till månadsskiftet september/oktober.
• Projektet ska ha erhållit det antal praktikplatser som angivits i förstudien.
I första hand praktikplatser hos MSB, Röda korset, Räddningstjänst och
preliminärt inom Försvarsmakten. Resultatet förväntas vara upparbetad
samverkan med ovanstående praktikanordnare och där möjlighet skall
finna att få återkomma när kommande utbildningsomgångar behöver
praktik.
• Fördjupad samverkan etablerad med nyckelaktörer som MSB, Röda korset och Försvarsmakten genom Nordic Battle Group alt. Folke Bernadotteakademien. Detta sker genom kombinationer av medverkan utbildningsavsnitt, praktiksamverkan och intresset att dra nytta av kursdeltagarnas kompetens efter genomförd utbildning. Resultatet förväntas vara
att dessa partners är positiva till samverkan vid fortsatta utbildningsomgångar.
• Dokumenterat beslutsunderlag för att säkerställa fortsatt huvudmannaskap. Resultatet förväntas bli att trovärdig aktör med långsiktighet ger sitt
godkännande att ansvara för den fortsatta utbildningen.

Yttrande och förslag till beslut
Europeiska Flyktingfonden (ERF) har uttryckt ett stort stöd för att ett genomförandeprojekt kan genomföras. Expertgruppen består av representanter
från Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, FN:s flyktingorgan UNHCR, frivilligorganisationer och Migrationsverket. Projektägaren har tidigt upprättat
samarbete med Kriskompetenscentrum vid Centrum för Riskanalys och
Riskhantering på Luleå tekniska universitet. De ingår nu i projektets styrgrupp som en viktig ytterligare länk till olika aktörer och framförallt företag
som arbetar inom denna bransch.
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Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Sunderby Folkhögskolas projekt KIS –
Genomförande medfinansiering med totalt 250 000 kr, under förutsättning
att Europeiska Flyktingfonden beviljar ansökan samt att övriga finansiärer
bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2011.
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.

§ 151

Medfinansiering av Northern Network
on Climate Change
Dnr 1125-10

Ärendebeskrivning
Klimatförändringen går fortare än väntat, det visar de senaste årens forskning och de nordiska regionerna kommer att drabbas hårt. Därför är det
mycket viktigt för de nordiska regionerna hur man kan bromsa klimatförändring och hur man kan anpassa sig till den. Intresset för arktiska och subarktiska områden är idag större än någonsin.
Under åren 2008-2010 har Jokkmokk Winter Conference etablerats framgångsrikt. Omkring 200 ungdomar från 20 länder (bland annat Kanada,
Ryssland, USA, Norge, Finland, Sverige och Grönland) deltog i årets konferens. Konferensen har utvecklats till ett starkt samarbete mellan olika partners t ex University of Lappland (Rovaniemi), University of Tromsö, Luleå
tekniska universitet och Umeå universitet. Under konferenserna har politiska
och vetenskapliga rekommendationer för Nordens framtid utvecklats och
medieintresset har varit stort.
Jokkmokk Winter Conference har blivit ett årligt återkommande och internationellt forum där unga vuxna med starkt engagemang för Nordområdenas
framtidsfrågor får praktisk möjlighet att arbeta med dessa, lyssna till och
diskutera med engagerande och kvalificerade specialister och inte minst ges
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betydande tillfälle att ansikte mot ansikte delge dagens regeringsföreträdare,
ambassadörer och regeringsrådgivare resultaten av sina diskussioner.
Under åren har ett förslag till ett Climate Competence Centre i Jokkmokk
arbetats fram för att bli ett innovativt kompetenscenter av regional, nationell
och internationell betydelse som utför framförallt utbildnings- och informationsprojekt, -program och -åtgärder i samband med klimatskydd och anpassning till klimatförändringen för hela Nordkalottregionen.
Climate Competence Centre ska bl a:
• Bidra till kunskapsuppbyggnad om hur klimatförändringen påverkar de
arktiska regionerna nu och i framtiden, vilka klimatskyddsåtgärder som är
lämpligast och vilka anpassningsåtgärder som är nödvändiga.
• Vara ett utbildningscentrum inom klimatområdet genom att erbjuda kurser och utbildningar för tjänstemän och politiker, studenter, elever m fl.
• Genomföra informationskampanjer och projekt för befolkning och ungdomar.
• Stimulera till nätverksbildande mellan parter och projekt inom klimatoch energiområdet.
• Utarbeta studier och projekt tillsammans med ex företag, energikontor,
universitet, skolar och kommuner.
• Bidra till framtidsutveckling av hela regionen.
Jokkmokks kommun är projektägare i detta Interregprojekt och övriga huvudpartners i projektet är Övertorneå kommun, Norrbottens Energikontor
AB, Oulu Arc Subregion och University of Lapland i Finland, University of
Tromsö och VINN i Norge. Hela projektet har en budget på 848 294 euro för
projekttiden 1 oktober 2010 – 30 september 2013. Budgeten för aktiviteter i
Norrbotten/Sverige är 567 655 euro. Från landstinget söker man medfinansiering med 151 810 euro.
Förväntade resultat

• Ta fram minst två metoder/arbetssätt för att värna klimatet, specifika för
vardera målgrupp (kommuner, små- och medelstora företag, skolor).
• Minst 120 deltagare per år på Jokkmokk Winter Conference, varav ca
15% små- och medelstora företag och 15% lokala beslutsfattare.
• Stimulera regional utveckling och den regionala arbetsmarknaden: 15 nya
produkter, metoder eller tjänster, 180 små- och medelstora företag som
deltar i gränsöverskridande verksamhet, 1 000 ungdomar som deltar i
projekts aktiviteter. Som en effekt är att minst 20 arbetstillfällen skapas
genom 10 nya företag/projekt eller ökad omsättning och/eller nya tjänster
för 15 företag.
• Etablera kurser för lokala myndigheter (60 deltagare per år, totalt 180),
för lärare och elever (3 utbildningar för kursledare per år med vardera ca
20 deltagare följt av utbildning för minst 800 studenter per år) och för
små- och medelstora företag (9 kurser med sammanlagt minst 180 deltagare).
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Yttrande och förslag till beslut
Klimat och energifrågorna är mycket aktuella överallt i världen och även i
Norrbotten. Norrbotten har många initiativ och verksamheter inom energiområdet: inom exempelvis forskning, energieffektivisering och bioenergi.
Det finns också en gemensamt framtagen klimat- och energistrategi för
Norrbottens län. Kunskapsuppbyggnaden med Nordkalottens specifika förutsättningar är däremot inte så väl uppbyggd. Här kan ett kompetenscentrum
i bred samverkan med de nordliga universiteten spela en stor roll. Stort fokus
kommer också att läggas på informationsspridning och utbildning i skolorna.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Jokkmokks kommuns projekt Northern Network on Climate Change medfinansiering med totalt 151 810
euro, under förutsättning att Interreg beviljar ansökan samt att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2010 med
14 303 euro, för 2011 med 49 146 euro, för 2012 med 48 737 euro och
för 2013 med 39 624 euro.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas och 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.

§ 152

Medfinansiering av Solander
Science Park etapp 2
Dnr 522-10

Ärendebeskrivning
Solander Science Park är det gemensamma utvecklingsarbetet mellan Smurfit Kappa, SCA Munksund, Energitekniskt Centrum (ETC) och Piteå kommun. Under 2008-2010 pågår ett projekt med att etablera och utveckla verksamheten nationellt och internationellt som ett centrum för Bio Raff teknik.
Hittills har det varit en lyckad satsning där flera företag idag är aktiva och
framgångsrika med utveckling av bland annat BioDME hos företaget Chemrec och diesel från tallolja hos SunPine. Landstingsstyrelsen beslutade den
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29 november 2007 (§ 214-07) att medfinansiera det nu pågående projektet
Etablering av Solander Science Park. Piteå kommun ansöker nu om medfinansiering till nästa etapp av satsningarna vid Solander Science Park med
start den 1 januari 2011.
Solander Science Park behöver fortsätta att utvecklas. Dagens lokaler räcker
inte till för att kunna växa med fler forskare, personal och företag. Det finns
idag heller inte möjlighet att växa mer på Smurfit Kappas mark varför nya
alternativ ska undersökas. Diskussioner förs bland annat med Sveaskog om
att göra en gemensam satsning på Lövholmen i Piteå där Sveaskog funderar
på att bygga upp ett bränslecentrum.
Affärsmodellen för Solander Science Park behöver utvecklas för att finna en
modell att jobba efter som gör verksamheten långsiktigt hållbar. Bland annat
så behöver man jobba mer med SME-företagen lokalt och i regionen för att
hitta möjligheter för dessa att utvecklas och jobba med framtidens bränslen.
En inkubatorverksamhet tar tid att få att fungera och detta måste utvecklas
för att få ge möjlighet till ännu fler företagsetableringar. Solander Science
Park har lyckats bra med etableringen av Solander Symposium som nu är ett
EU-forum inom bioraffinaderiområdet. Fler aktiviteter behöver dock utvecklas och implementeras. En plan för detta ska tas fram.
Det övergripande syftet med Solander Science Park är att regionen (Norrbotten och Västerbotten) senast år 2013 har byggt upp en utvecklingsmiljö i
världsklass inom bioraffinaderiområdet, där infrastruktursatsningar, världsledande forskning, affärsutveckling, kunskapsöverföring och konferensverksamhet går hand i hand. Den nya etappen fokuserar på tre insatsområden:
• Solander Communication - nätverksbyggande, seminarier, konferenser,
informationsspridning etc.
• Solander Business - affärsutveckling, inlokalisering av företag, avknoppningar från befintliga företag etc.
• Solander Research - stärkt forskning inom bioraffinaderiområdet.
Den totala kostnaden för projektets etapp 2 uppgår till 10 miljoner kronor,
varav 5 miljoner kronor söks från regionala strukturfonden. Piteå kommun
bidrar med 3 miljoner kronor och medfinansiering söks av landstinget med 1
miljon kronor och länsstyrelsen 1 miljon kronor. Projektets etapp 2 ska pågå
till 31 december 2013.
Resultat av det pågående projektets mål

Det pågående projektet har som mål att skapa minst 25 nya arbetstillfällen
och 7 nya företag. Till och med 31 mars 2010 har 55 nya arbetstillfällen
(vara 12 kvinnor och 43 män) skapats samt 3 nya företag. Projektet har också som mål att 10 nyanställda forskare/doktorander tillförs Energitekniskt
Centrum (ETC). Till och med 31 mars 2010 har 5 nyanställda forskare/doktorander (varav 3 kvinnor och 2 män) tillförts.
Förväntade resultat av projektets etapp 2

• Antal nya/skapade arbetstillfällen: 30 st (9 kvinnor, 21 män)
• Antal nystartade företag: 5 st (1 kvinna, 4 män)
• Nyanställda forskare/doktorander/ingenjörer: 6 st (2 kvinnor, 4 män)

38

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 30 SEPTEMBER 2010

• Deltagande företag i klustret: 50 st
Verksamhet efter projekttiden

Huvudmålet är att 2014 ha en modell där Solander Science Park är en egen
juridisk person och kan bära sina egna kostnader.

Yttrande och förslag till beslut
Etableringen av Solander Science Park har visat goda resultat, både i projektet och hos de företag som idag finns etablerade på området. Omfattande
kopplingar finns till Luleå tekniska universitets forskning inom energiområdet. Etableringar av sådana kluster är ett långsiktigt arbete innan alla delar
och områden är på plats. Idag är bl a ett av de stora problemen att ytor och
lokaler inte är tillräckliga för att verksamhet ska kunna växa.
Projektägaren lyfter också fram faktumet att väldigt få kvinnor jobbar i branschen. I den nya etappen ingår olika insatser för att få fler kvinnor intresserade av att arbeta i branschen.
En fortsatt satsning på den inslagna vägen med de fokusområden projektägaren lagt fast bör vara rätt väg.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Piteå kommuns projekt Solander Science Park etapp 2 medfinansiering med totalt 1 000 000 kr, under förutsättning att Tillväxtverket beviljar strukturfondsansökan samt att övriga
finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2011 med
326 073 kr, för 2012 med 340 262 kr och för 2013 med 333 665 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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§ 153

Medfinansiering av Arctic Boreal
Climate Development
Dnr 381-05

Ärendebeskrivning
Med referens till tidigare beslut i landstingsstyrelsen ansöker Övertorneå
kommun om regionala utvecklingsmedel för projektet Arctic Boreal Climate
Development för verksamhet under 2010 – 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade den 1 juni 2006 (§ 96-06), den 2 september
2008 (§ 183-08) samt den 29 september 2009 (§ 187-09) att medfinansiera
fas 1 (i tre etapper) av projektet Kolsänkor i Norrbotten. Totalt har landstinget bidragit med 2 000 000 kr. I beslutet från den 2 september 2008 angav
landstinget att projektet bör arbeta med att så tidigt som möjligt hitta en finansieringsplan för den resterande projekttiden istället för att finansiera projektet årsvis i etapper.
Projektet är indelat i två faser och finansieras per år (etapp). Fas ett (20062008) för utläggning av försöket. Fas två (2009-2012) för uppmätning utarbetande av skötselmodeller och program, beräkningar och spridning av resultaten. Efterarbeten kommer att ske under 2013.
En modell för ökad skoglig tillväxt, innebärande ökad koldioxidbindning,
har utarbetats i Norrbotten av en lokal expertgrupp. I gruppen ingår representanter för skogsbolagen, Skogssällskapet, metallurgisk industri och offentlig verksamhet. Ett pilotprojekt initierades under sommaren 2005 med
full finansiering från Norrbottens läns landsting. Inom pilotprojektets ram
har ett antal dokument producerats, seminarier och exkursioner genomförts
och på uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har ett förslag
till handelssystem med utsläppskrediter beskrivits baserat på Kyotoprotokollets paragraf 3:4 (Kolsänkor skapade ur skogsskötsel). Under hösten 2005
genomfördes ett intensivt, och som det visade sig, framgångsrikt lobbyarbete
mot beslutsfattare lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. I januari 2006
beslöt regeringen att nyttja kolsänkor i växande skog vid rapporteringen av
koldioxidstatusen till FN.
Kolsänkan som uppstår i den ökade tillväxten vid en förbättrad skogsskötsel
utgör kärnan i arbetet. Möjligheterna att i full skala undersöka och beskriva
tillväxten med eventuella konsekvenser är viktigt för tillämpningen av Kyotoprotokollet 3:4 och för omförhandlingen av hela Kyotoavtalet. Ett försök i
full skala har påbörjats på Sveaskogs marker i Övertorneå, Överkalix, Kalix
och Pajala kommuner. Projektets första fas har letts av Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsskötsel, bitr. professor Kenneth Sahlén.
Projektägare har varit Kalix naturbruksgymnasium, Norrbottens läns landsting.
Projektets fas 2 innebär en fortsättning av fas 1 med uppföljning och kontroll
av de utlagda provytorna och en integrering i lokal- och regionalsamhället
genom ett ökat engagemang av lokala företag och organisationer. Den nu
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aktuella ansökan utgör en del av fas 2 och ska pågå t o m den 31 december
2012. Ansökan avser projektstöd för åren 2010, 2011 och 2012.
Projektets mål, syfte och resultat

Syftet med projektet är att genom förbättrad och ökad tillväxt i skogen binda
koldioxid och därmed minska halten växthusgaser och reducera effekterna
av den globala uppvärmningen. Drivkraften och den finansiella motorn i systemet bildas genom handel med sänkkrediter genom att den regionala basindustrin (LKAB) köper utsläppsrätter skapade genom den ökade koldioxidbindningen i statens och privata skogar som kolsänkorna medför.
Syftet regionalt är att minska klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen förnybar energi, öka sysselsättningen, utveckla kretslopp av samhällets restprodukter samt främja energieffektivisering inklusive
ett effektivare transportsystem. Strategierna ska utformas i samverkan med
andra regionala och lokala aktörer.
Projektet ska:
• Binda koldioxid och på så sätt reducera koldioxiden i atmosfären
• Bygga erfarenheter av skapande och hantering av handelsbara sänkkrediter.
• Genom att tillämpa ett system för handel med sänkkrediter erbjuda privatpersoner och företag möjlighet att investera i utsläppsreduktioner.
• Minska utsläppen av växthusgasen metan och koldioxid till atmosfären.
• Producera ved och andra nyttigheter som kan användas som substitut för
fossila bränslen.
• Öka tillgången av vedråvara för förädling och energiproduktion.
• Producera metangas som substitut för fossila bränslen.
• Producera hygeniserad och luktfri bionäring av lokala råvaror.
Vidtagna åtgärder 2009 och 2010

Sveaskog kommer att under sommaren 2010 påbörja att bedriva sitt markinnehav i Övertorneå kommun som ett tillväxtoptimerat skogsbruk som ökar
inbindningen av koldioxid. Sveaskog kommer under hösten 2010 delta i
provhandeln med LKAB och privata markägare. Sveaskog har projekt- och
budgetansvar för delprojekten ”Ved och Bioenergi” och ”Ökad koldioxidbindning vid ökad skogstillväxt”.
LKAB finansierar utvecklingen av handelssystemet med sänkkrediter och
har budget- och projektansvar för delprojektet ”Skapande av handelsbara
sänkkrediter ur kolsänkor i skog”. Kalix naturbruksgymnasium har tillsammans med Övertorneå kommun, Sveaskog, SLU samt ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers genomfört utbildning och informationsinsats för privata
markägare under 2009–2010.
Omkring 20 privata markägare kommer under hösten 2010 att delta i handelssystemet genom uppkoppling till LKABs och Sveaskogs provhandelskluster. Stort intresse för kolsänkeskogsbruk finns hos de berörda markägarna. Totalt är ca 13 000 hektar privat skog aktuell för tillväxthöjande åtgärder
under projekttiden.
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Finansiering

Denna ansökan avser stöd för åren 2010, 2011 och 2012 med en total summa
om 1 500 000 kr från Norrbottens läns landsting.
Projektets totala budget för fas 2009-2012 är 27 197 000 kr. Angivna finansiärer är Sveaskog, LKAB, Övertorneå kommun, Norrbottens läns landsting,
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och SYVAB.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet har hittills visat goda resultat. Arbetet bör fortsätta för att ytterligare fördjupa studierna och ge möjlighet att presentera verifierade mätresultat
och skapa handelsbara sänkkrediter ur kolsänkor.
Då utvecklingsprojekt generellt har en tidsomfattning på tre år, och detta
projekt erhållit medfinansiering från landstinget sedan 2006, bör verksamheten vid projektets slut ha utvecklats till att kunna fortleva i annan form och
med annan finansiering.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Övertorneå kommun 1 500 000 kr i
bidrag till Arctic Boreal Climate Development (del av fas 2 av projektet
Kolsänkor) för aktivitetsåren 2010-2012, under förutsättning att övriga
finansiärer bidrar så att de förväntade resultaten uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regi onala utvecklingsmedel med 500 000
kr årligen avseende åren 2010, 2011 och 2012.
3 Villkor för landstingets bidrag är att projektet årligen redovisar sina resultat. Redovisning av resultat från respektive aktivitetsår ska göras senast
tre månader efter årets avslut. Är ej projektets resultat tillfredställande
kan landstingets bidrag upphöra. Den verksamhet som bedrivs inom projektet bedöms kunna inrymmas i annan ordinarie verksamhet efter projektets avslut.
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 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

Kent Ögren (S) och Erik Berg (C):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget avslås.
42

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 30 SEPTEMBER 2010

Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

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

§ 154

Medfinansiering till CLIMACT
Dnr 1998-10

Ärendebeskrivning
Projektet CLIMACT är ett Interreg IVC-projekt med 11 deltagande regioner
i Europa. Svensk projektpartner är Norrbottens Energikontor AB (Nenet).
Landstinget har tidigare undertecknat en avsiktsförklaring att medverka till
projektets medfinansiering.
Projektets utgångspunkt är en studie av metoder för övervakning av växthusgas från 2006, som genomförts av några av de deltagande regionerna. För
att utveckla detta syftar CLIMACT till att förbättra regionernas kapacitet att
ta fram och tillämpa strategier för att minska koldioxidutsläppen. Som en del
i projektet planerar man också att stärka dialogen mellan regionerna och EU
i klimatförändringsstrategier och deras implementering.
De tre kunskapsområdena som ska utvecklas av och spridas mellan partnerna
är:
1 övervakning och studier av växthusgaser,
2 att utveckla regionala strategier och åtgärdsplaner för minskning av koldioxidutsläpp,
3 att implementera en stark regional styrning på området.
Övriga deltagande partners är:
Regional Council Rhone-Alpes, Rhonalpénergie-Environnement, Nord–Pas
de Calais Regional Council från Frankrike, European Federation of Regional
Energy and Environment Agencies från Belgien, Berlin Senate Department
of Economics, Technology and Women’s Issues från Tyskland, Fundaciòn
Comunidad Valenciana Regiòn Europea från Spanien, Kent County Council
från Storbritannien, Maramures County Council från Rumänien, Liguria Region – Environment Department från Italien och Energy Agency of the Zlin
Region från Tjeckien.
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Nenets ansökan om medfinansiering till projektet från landstinget är på
62 242,50 euro och projektets totalbudget är 2 133 000 euro. Projektperiod
är 1 januari 2010 – 31 december 2012.
Förväntade resultat

Projektet väntas leda till att identifiera ”best practices” (goda exempel) och
att förbereda åtgärdsprogram inom regionala klimatstrategier. De avsedda
resultaten av projektet är
• Ett nätverk av regionala koldioxidobservatorier som ska utgöra en bestående arbetsgrupp till FEDARENE (European Federation of Regional
Energy and Environment Agencies)
• 30 ”best practices” som genomförts framgångsrikt
• 18 regionala strategier och instrument som förbättrats inom klimatskydd
• 30 artiklar/framträdanden i massmedia
• 1 300 deltagare i evenemang
• 700 besök per månad på projektets webbplats
• 400 beräknade deltagare i workshops

Yttrande och förslag till beslut
Projektet har en stor gränsregional betydelse och kommer att medverka till
att samarbetet mellan regionala energikontor utvecklas och fördjupas. Genom projektets gränsöverskridande verksamhet kan synergieffekter användas
genom att kunskaperna hos olika samarbetspartners kan komplettera varandra och därmed snabbare föra kunskaper och insikter inom området mot
uppsatta mål. Utan det gränsöverskridande arbetet är det högst troligt att den
här typen av större projekt inte skulle kunna realiseras.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Nenets projekt CLIMACT medfinansiering med totalt 62 242,50 euro under förutsättning att Interreg beviljar
ansökan och att övriga finansiärer bidrar så att den förväntade utvecklingen kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel 2010 med
20 747 euro, för 2011 med 20 747 euro och för 2012 med 20 748,50 euro.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 155

Medfinansiering av Miljötekniskt
centrum i Norr
Dnr 2259-09

Ärendebeskrivning
Klimatfrågorna står högt på det globala samarbetets dagordning. Många åtgärder utförs idag och planeras för framtiden i syfte att minska utsläpp av
växthusgaser och effektivisera nyttjandet av energi. En del i detta är satsningar på förnybara bränslen och drivmedel, till exempel i form av vedbaserad el- och värmeproduktion och framställning av så kallad biodiesel. En
mindre uppmärksammad form av energieffektivisering är återvinning av
restproduktbaserade material, till exempel i byggande, som ersättning för
material producerade från råvaror.
Norra Norrland är rikt på naturresurser och har goda förutsättningar att utveckla näringslivet kring detta. Men utvinningen av naturresurser gör att avfallsbildningen i regionen redan idag hör till de högsta i världen räknat per
capita. Samtidigt som regionen kännetecknas av stora, relativt lite exploaterade områden, byggs det lokalt upp stora deponier och bildas även markföroreningar som påverkar framtida markanvändning lokalt.
Att skapa möjligheter att nyttiggöra restprodukter från konsumtion och produktion har i vår region en ovanligt stor betydelse, inte bara för resursvärdet
i sig utan även för att långsiktigt bevara och utveckla regionens naturvärden
och attraktivitet.
Kunnandet i regionen är stort, både hos stora och små företag, i kommuner
och vid Luleå tekniska universitet som sedan 1980-talet bedrivit undervisning och forskning inom avfallsområdet. Det finns sammantaget goda förutsättningar att utveckla nya affärer och verksamheter inom restproduktområdet.
Bodens Utveckling AB ansöker om medfinansiering för bildande och etablering av ett miljötekniskt centrum (MTC). Etableringen ska syfta till att skapa
en gemensam plattform för affärsutveckling inom miljöteknikområdet i regionen, med särskilt fokus på nyttiggörande av restprodukter. Utvecklingsprojekt, pilot/demoanläggningar, workshops och utbildningar utgör konkreta
delprojekt i etableringen och utvecklingen av MTC som en regional, nationell och på sikt internationell aktör inom miljöteknikområdet.
Det miljötekniska centrumet ska formas och verksamheten byggas upp genom att fem pilotprojekt genomförs:
• Ökad utvinning av biogas ur organiskt avfall.
• Utveckling av näringstillskott för skogsmark ur regionens restprodukter.
• Sluttäckning av deponi med sekundära konstruktionsmaterial.
• Utveckling av konstruktionsmaterial ur återvunnet gummi och plastmaterial.
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• Produktinriktad utveckling av förbränningsprocesser och bränslemixar.
Delprojekten ska skapa kunskap och prototyper baserade på regionens restprodukter, som ger goda förutsättningar för tillväxt i näringslivet inom bland
annat följande områden:
• Biogas
• Skogsgödsling
• Markanläggningar med restprodukter som konstruktionsmaterial
• Förbränningsprocesser
• Skapa tillväxt genom utveckling av befintliga och nya företag.
• Bidra till nya jobb inom verksamhetsområdet.
Projektet har en budget på 18 000 000 kr. Från landstinget söks 1 000 000 kr
för perioden 2010-2013. Övriga medfinansiärer är Bodens utveckling AB,
Boden Kommun, Bodens Energi AB, Länsstyrelsen samt EU:s regionala
fond.
Förväntade resultat

Följande resultat förväntas uppnås:
• Miljötekniskt centrum (MTC) är etablerat och ett känt begrepp med en
effektiv permanentad verksamhet.
• Befintliga företag inom branschen har en positiv utveckling.
• Minst 6 nya företag knutna till MTC.
• 30 nya arbetstillfällen har skapats genom projektet.
• MTC är en naturlig mötes- och etableringsplats för företag inom Miljöområdet och deltar i relevanta nätverk/klusterbildningar.
Efter projekttiden

Efter projekttiden ska ansvaret för verksamheten vid MTC övergå till en fast
associationsform, eventuellt en ekonomisk förening, som säkerställer allas
delaktighet och en varaktig drift av verksamheten.

Yttrande och förslag till beslut
Energi och miljöteknik är ett prioriterat tillväxtområde i det regionala tillväxtprogrammet (RTP) med betydande tillväxt- och utvecklingsfaktor i länet. En tillväxtfrämjande förutsättning som lyfts fram i samma tillväxtprogram är satsningar på FoU och innovationer. Således bedöms etableringen av
Miljötekniskt centrum ligga väl i linje med länets prioriterade områden.
Projektet har goda kopplingar till den utbildning, forskning och utveckling
som sker vid LTU samt Umeå universitet och SLU i Umeå samt det lokala
och regionala näringslivet, till exempel RagnSells AB, SWEBO Energi AB,
Nordmark Miljö AB, PEAB/Asfaltbeläggningar asfaltåtervinning, BDX samt
Försvarsmakten vid FM-log. Det skapar goda förutsättningar för etableringen av ett miljötekniskt centrum var verksamhet ska komma näringsliv och
universitet till godo.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
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1 Norrbottens läns landsting beviljar Bodens Utveckling AB medfinansiering till Miljötekniskt centrum med totalt 1 000 000 kr under förutsättning att Tillväxtverket beviljar strukturfondsansökan och att övriga finansiärer bidrar så att projektets förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel med 175 000
kr år 2010, 330 000 kr år 2011, 330 000 kr år 2012 samt 165 000 kr år
2013.
3 Miljötekniskt centrum ska samverka Centeks projekt Go Eco! som också
uppbär medfinansiering från 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.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 156

Medfinansiering av Muddring av
farled till Karlsborgs hamn
Dnr 629-10

Ärendebeskrivning
Karlsborgsverkens hamn är en kommunägd/allmän hamn som används året
runt. Hamnen i Karlsborg har en strategisk betydelse för utvecklingen av den
exportintensiva industrin i Kalix och östra Norrbotten. Hamnen har historiskt
sett inte varit något gångbart alternativ för många företag, då det låga djupet
i farleden inneburit att den inte kan ta emot större fartyg. Intresset ökar för
att nyttja Karlsborgs hamn för in- och utskeppning av gods samt verksamheter i anslutning till hamnområdet. Biobränslen, trävaror och stenprodukter är
aktuella. Ny järnväg, Haparandabanan, byggs för närvarande mellan Kalix
och Haparanda och sträckan Kalix – Boden rustas upp. Från Haparandabanan går stickspår till Karlsborgs hamn. Järnvägsterminalen i Kalix är lämplig
för omlastning och rangering av gods på Haparandabanan.
Efter två grundstötningar 2003 upptäcktes ett 5,9 meters grund i inseglingen
till Karlsborg. Sjöfartsverket sänkte med anledning av detta det maximalt
tillåtna leddjupgåendet från 6,0 till 5,7 meter i avvaktan på åtgärder. Den nya
begränsningen omöjliggör effektiv isbrytning och försvårar därmed sjöfart
vintertid. En muddring skulle säkerställa fortsatt skeppning sjövägen.
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Projektet kommer att främja:
• en rationell, miljövänlig och kostnadseffektiv införsel av importråvaror
och kemikalier samt utförsel av papper och pappersmassa för Billerud
Karlsborg AB,
• rationella, miljövänliga och kostnadseffektiva virkestransporter från regionens sågverk, genom samverkan mellan dessa och andra transportslag,
• utveckling av nya verksamheter i anslutning till hamnområdet genom
ökade möjligheter till skeppning via hamnen,
• handel och transport i öst – västlig riktning,
• transport från Barentsområdet till befintliga och nya marknader,
• ökad sysselsättning lokalt och i regionen.
Projektet består av fyra större delprojekt vid sidan av insatser för horisontella
kriterier, miljökontroller, information och resultatspridning.
1 Invallning av deponiområden: muddermassorna ska enligt miljödomen
deponeras på land. Invallning av två havsvikar görs för att kunna deponera 485 500 kubikmeter muddermassor.
2 Muddring av farleden: Nuvarande klassning av farleden är 5,7 m. Muddring till 8,5 m farledsdjup ska utföras. Detta kommer att för överskådlig
framtid säkra fartygstrafik med fartyg som är vanliga och lämpade för aktuella godsmängder och typer.
3 Upprustning av hamnkajen: Tillfredsställande muddring intill nuvarande
kaj är inte möjlig på grund av dess konstruktion. Därför måste kajen
breddas med 3,6 m. Pålning sker ner till fast botten och den nya kajen
gjuts i betong som förankras i den gamla kajen.
4 Näringslivsutveckling: För att främja de nya förutsättningarna för fartygstrafik i Karlsborgs hamn ska ett utvecklingsprojekt drivas parallellt med
teknikprojekten. Det stora intresse som finns i det regionala näringslivet
ska tas tillvara för att skapa nya arbetstillfällen, öka fartygstransporterna
och samverkan mellan andra hamnar och transportslag. Etableringar i anslutning till hamnen planeras och ska underlättas.
Projektet ska pågå 2010-08-01 – 2013-07-31 och har en totalbudget på
80 676 000 kr. Sökt medfinansiering från landstinget är 1 000 000 kr och
övriga medfinansiärer är Kalix kommun, Länsstyrelsen och Karlsborgsverkens Hamn AB. Summan av kontant medfinansiering är 32 988 000 kr och
motsvarande belopp söks från europeiska regionalfonden.
Förväntade resultat

Projektet väntas bland annat skapa 30 nya arbetstillfällen, två nystartade företag, tre nya etableringar av företag/verksamheter i anslutning till hamnen
samt fyra nya kunder som nyttjar hamnen.

Yttrande och förslag till beslut
Norrbotten är för närvarande inne i ett expansivt skede och stora investeringar görs i länet. En av de mest avgörande faktorerna för en fortsatt expansion
och tillväxt är tillgången av en bra infrastruktur. De stora naturresurser som
finns i Norrbotten genererar stora mängder godstransporter i förädlingsked48
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jornas många steg från råvara till konsument. En upprustning/utveckling av
Karlsborgs hamn och muddring av dess farled bedöms leda till ökad tillväxt,
nya arbetstillfällen och etablering av nya verksamheter.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut.
1 Norrbottens läns landsting beviljar Kalix kommuns projekt Muddring av
farled till Karlsborgs hamn medfinansiering med totalt 1 000 000 kr.
Medfinansieringen gäller under förutsättning Tillväxtverket beviljar
strukturfondsansökan samt att övriga finansiärer bidrar så att förväntade
resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel ur för 2010
med 150 000 kr, för 2011 med 400 000 kr och för 2012 med 450 000 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

Kent Ögren (S) och Erik Berg (C):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Margareta Henricsson (NS) och Johnny Åström
(NS) till förmån för yrkande 2.
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§ 157

Medfinansiering av projekt Unga
initiativ i byar
Dnr 1459-10

Ärendebeskrivning
År 2008 finansierade landstinget Kommunförbundet Norrbottens pilotprojekt ”Ungas delaktighet i byarna i Norrbotten” med 75 000 kronor. I pilotprojektet deltog fyra byar, Vidsel, Jämtön, Hakkas och Pålänge. Resultatet
redovisades på en konferens och i en rapport: Ungas delaktighet i byarna i
Norrbotten.
Pilotprojektet var ett initiativ från det regionala landsbygdsforumet. Initiativet handlade om att starta ett projekt för ungdomar bosatta på landsbygden
för att tillvarata deras kreativitet och göra dem delaktiga i den lokala utvecklingen. I utvärderingen framkom att de mål som projektet satt upp uppnåddes, d v s antal byar, jämvikt mellan delaktiga vuxna och unga samt att de
unga upplevde att de gjort skillnad. Gym, ungdomsgårdar och replokaler är
några av de resultat som de unga och vuxna tillsammans åstadkom.
Efter att under hösten 2009 uppvaktat finansiärer för nytt utvidgat genomförande beslutades om medel från Landsbygdsprogrammet till en kompletterande förstudie. Förstudien skulle klarlägga huruvida kommunerna i länet
ansågs positiva till det framtida projektet. Slutsatsen av studien, som genomfördes våren 2010, visade att samtliga 14 kommuner i länet tackar ja till att
delta i projektet. I fortsättningsprojektet är Coompanion Norrbotten projektägare.
Målgruppen utgör unga på landsbygden, och deras vuxenstöd. I processen
engageras handplockade handledare ute i byarna samt stödpersoner runt om i
länet. Också ungdomslotsar som är utvalda enligt projektets uppställda kriterier och av nyckelpersoner i byn engageras. Kriterierna bygger på processledningens kunskaper från genomförandet 07/08. Två lotsar per by utses –
detta innebär över 50 lotsar som bildar ett gemensamt nätverk inom ramarna
för projektet.
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt
på landsbygden i Norrbottens län. Målet är att genomföra pedagogiskt anpassade verklighetsnära lärprocesser som gynnar ungas, vuxnas och landsbygdens utveckling. Målet är även att dokumentera metodiken och så småningom göra den säljbar.
Projektet pågår mellan augusti 2010 och maj 2012, och har en total projektkostnad på 2 956 790 kronor. Från landstinget söker Coompanion Norrbotten 410 532. Övriga finansiärer är Kommunförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen samt att Coompanion Norrbotten bidrar till
projektet.
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Förväntade resultat

9 byar skall genomföra projektet under 2010 och 19 byar under 2011. På
lång sikt är målsättningen kunna sälja konceptet till andra områden. Främst
inom Norden. Sammanlagt ska cirka 1400 landsortsbor ha deltagit i projektet, som deltagare på byamöten, som ungdomslotsar, som unga deltagare och
så vidare.

Yttrande och förslag till beslut
Landsbygden i Norrbotten har samma utmaning som all annan landsbygd i
västvärlden. Urbaniseringen orsakar utflyttning och tömmer byarna på framförallt unga människor. Föreningar finns i byarna, men de vittnar om brist på
unga människor. Med en generationsväxling i horisonten vill fler byaföreningar engagera barn och unga. Inomregional balans i Norrbotten uppnås när
regionen har en levande landsbygd. En del av en levande landsbygd handlar
om möjlighet till aktiviteter. Eftersom Norrbotten har stora ytor av glesbebyggda områden är de föreningar och organisationer som är aktiva där en
viktig resurs. Och en tillförsel av nya förmågor är ett måste.
I det regionala utvecklingsprogrammet för Norrbotten formuleras glesheten
som en konkurrensfördel och en styrka för Norrbotten. Att individer i Norrbotten ges möjlighet att ge utlopp för sin kreativitet och bidra till utveckling
är viktigt för länet. Oavsett var de bor och verkar. Barn och unga som får
reellt ansvar och känner tillhörighet har en helt annan relation till sin hemort.
Dessutom kan det egna problemlösandet väcka den entreprenöriella ådran till
liv. Detta märktes tydligt i pilotprojektet och står också att läsa i dess slutrapport. Länets barn och unga är en enorm resurs. De har kraft och vilja att
förändra samhället, och genom åtgärder kan samhället ge dem verktygen.
Detta projekt är ett sådant verktyg.
Landstinget anser att ansvaret för att involvera unga människor ligger hos de
vuxna. Etablerade strukturer som öppnar upp sig är en förutsättning för att
de unga ska ta sig in. De unga måste ges egenansvar och stöd så att de själva
blir delaktiga i samhällsutvecklingen i Norrbotten.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Coompanion Norrbottens projekt Unga
initiativ i byar 410 532 kr under förutsättning att projektansökan beviljas
inom Landsbygdsprogrammet och att att övriga finansiärer bidrar så att
förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2010.
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.
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Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

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

§ 158

Grön Framtidsgård etapp 2
Dnr 1327-10

Ärendebeskrivning
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) ansöker om medfinansiering till projektet
Grön Framtidsgård etapp 2. Projektet ska tillvarata erfarenheter från tidigare
arbete med att utveckla de gröna näringarna i Norrbotten och Västerbotten.
Syftet är att utveckla företag och öka diversifieringen inom gröna näringar
på landsbygden i Västerbotten och Norrbotten, höja kompetensen kring det
egna företagets potentialer, marknadsmöjligheter med mera hos företagarna
samt att förändra deras attityder till sitt eget företagande.
Målgruppen är personer som bedriver/eller vill bedriva verksamheter med
basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö i Norrbotten och Västerbotten.
Erfarenheter från den första etappen visar att fler insatser behövs med inriktning på framtagning av affärsplan. Affärsplanen är central för att företagen
ska kunna fatta genomtänka och förankrade beslut och den behövs i kontakter med finansiärer, bidragsgivare, leverantörer, potentiella samarbetspartners och andra avtalspartners. Den första etappen hade pga beslut av länsstyrelsen inte möjlighet att inom projektet upprätta affärsplaner. Det var något
som företagen själv skulle göra med till exempel konsulthjälp. Den delen var
svår för företagen att göra på egen hand och mot bakgrund av detta vill pro-
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jektet i den andra etappen förstärka insatser och anordna mötesplatser där
företagen får hjälp med att ta fram affärsplanen.
Kärnan i projektet är således den uppsökande verksamheten med företagsbesök samt att utveckla arbetsmodellen/-metoden Grön Mötesplats där landsbygdsföretag, potentiella kunder, kommuner och andra aktörer kan mötas på
olika affärsutvecklingsnivåer och –processer.
Projektet har en total budget på 12 103 100 kr. Från landstinget söks 650 000
kr fördelat på åren 2011-2013. Övriga tilltänka medfinansiärer är länsstyrelsen i Norrbotten med 800 000 kr, länsstyrelsen i Västerbotten med 800 000
kr, Regionförbundet i Västerbotten med 650 000 kr, 300 000 kr från kommuner i Norrbotten samt 400 000 från kommuner i Västerbotten.
Resultat från nuvarande etapp

Den pågående etappen avslutas 31 december 2010. Fram till 31 december
2009, med ett år kvar av projekttiden, har dessa resultat uppnåtts (mål för
hela projekttiden inom parentes):
• Antal företagsbesök: 213 st (100 st)
• Särskilda företagsinsatser: 6 500 st (mål 2 100 st)
• Seminarier om bioenergi, turism och entreprenad: 10 st i Norrbotten och
17 st i Västerbotten (6 st/län).
• Antal deltagare vid seminarier och träffar: 1 200 st (300 st)
• Jord-/skogsägare som beslutat starta ny verksamhet/företag eller vidareutveckla befintlig verksamhet: ca 100 st (65 st)
Förväntat resultat av denna etapp

Förutom utveckling av arbetsmodellen/metoden Grön Mötesplats för verksamhetsutveckling på landsbygden förväntas projektet resultera i bland annat:
• Att genomföra minst 300 nya företagsbesök.
• 150 landsbygdsföretagare har beslutat om start av kombinerande verksamhet eller vidareutvecklat befintlig verksamhet.
• Att bistå/stödja tidigare besökta företag.
• Att genomföra minst 5 förstudier inom strategiska/målgruppens behov.
• Att projektets aktiviteter eller resultat uppmärksammas med minst 80 regionala mediainslag samt minst 6 gånger i rikspress.
• Att 7 500 företag/fastighetsägare ska erbjudas särskilda företagsinsatser.
• Att uppnå minst 300 deltagare till seminarierna/år.
• Minst 10 affärsutvecklingsgrupper.
• Minst 20 aktiviteter tillsammans med deltagande kommuner.
• Minst 8 samarbetsinsatser mellan företag och skolor på olika nivåer. Det
kan vara särskilda livsmedelskurser/-event, projekt- eller examensarbeten.
• Minst 15 egna kompetensaktiviteter (seminarier, workshops, studiebesök
etc).
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Utöver de kvantifierade målen förväntas projektet bland annat resultera i
attitydförändring hos den enskilde företagaren om sin utvecklingspotential
och idéspridning om duktiga företagare/förebilder.
Verksamhet efter projekttiden

Genom projektet ska en hållbar arbetsmodell etableras, med företagsbesök
och Grön Mötesplats, som även fortsättningsvis ska kunna användas i mindre eller större skala.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet mål och syfte faller inom ramen för de prioriterade tillväxtområdena och tillväxtfrämjande förutsättningarna i länet regionala tillväxtprogram.
LRF har god förankring i Norrbotten och Västerbotten. Den första etappen
av projektet har visat på ett bra resultat och blev nominerade till ett av Sveriges bästa landsbygdsprojekt under 2009. Det finns nu en grund för fortsatt
utveckling bland företagen inom de gröna näringarna som bör utvecklas för
att nå full potential.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Lantbrukarnas Riksförbund medfinansiering till Grön Framtidsgård etapp 2 med totalt 650 000 kr under förutsättning projektet beviljas inom Landsbygdsprogrammet och att övriga
finansiärer bidrar så att projektets förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel med 150 000
kr år 2011, 250 000 kr år 2012 samt 250 000 kr år 2013.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet
genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S) och Erik Berg (C):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

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

§ 159

Medfinansiering av Grön plattform
Dnr 1140-10

Ärendebeskrivning
Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB ansöker om medel för att
genomföra projektet Grön Plattform. Bakgrunden till projektet är att Hushållningssällskapet identifierat att många företag på landsbygden har svårt
att finna personer med rätt kompetens till sin verksamhet - samtidigt som
personer med utländsk bakgrund har svårt att komma i kontakt med den
svenska landsbygden och dess aktörer. Integration av personer med utländsk
bakgrund på landsbygden kan bidra till den utveckling och kompetensförsörjning som landsbygden är i behov av.
Under perioden februari-maj 2010 genomförde Hushållningssällskapet en
egenfinansierad förstudie där de identifierade behov och metoder för ett
framgångsrikt integrationsarbete på landsbygden. Slutsatserna från förstudien ledde till att genomförandeprojektet nu valt att fokusera på praktikplatser,
kompetensutveckling, nätverksskapande och så småningom arbete eller företagande för personer med utländsk bakgrund.
Varje deltagare i projektet erbjuds en individuell handlingsplan, anpassad
praktik på ett landsbygdsföretag, nätverksträffar, enskild handledning, en
plan för att gå vidare efter avslutat projekt samt att det är möjligt att kombinera praktik med kurser i svenska om så behövs. Företagare, som är den
andra målgruppen i projektet, får framförallt en praktikant utan extra kostnad, men också kompetensutveckling vad gäller anställningar, handledning
och kompetensöverföring. Dessutom får de in ny kunskap och nya erfarenheter i sitt företag.
Projektet ska pågå från 1 juni 2010 – 31 maj 2012. Från landstinget ansöker
Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB totalt om 350 000 kr i medfinansiering. Medfinansiering har också sökts och beviljats från arbetsförmedlingen som i form av deltagaravgifter bidrar med 680 000 kr. Kommunerna i
fyrkanten bidrar med 200 000 kr. Finansiering i form av EU-medel uppgår
till 1 768 000 kr från landsbygdsprogrammet.
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Förväntade resultat av projektet

Projektet räknar med att två nya landsbygdsföretag har startats, att fem nya
arbetstillfällen har skapats, att tio personer får fördjupad eller förlängd praktik och att fem personer går vidare till utbildning.
Under projekttiden ska 30 personer delta i projektet genom erbjudna praktikplatser hos landsbygdsföretag i fyrkantenområdet.

Yttrande och förslag till beslut
Sysselsättning och attraktivitet är ledord i samhällsutvecklingen i länet. Ett
län som attraherar människor med olika bakgrunder ökar tillväxten. I landstingets arbete med regional utveckling är mångfalden ett av de viktigaste
områdena. Det handlar om att åstadkomma strukturella förändringar med
synliga resultat för att nya perspektiv ska kunna tillgodogöras i det regionala
utvecklingsarbetet.
Grön Plattform ska med redan befintliga strukturer sammanfoga två världar
på ett naturligt sätt. Arbetskraft ska fogas ihop med landsbygden – som är i
stort behov av kompetensförsörjning. Genom samarbete med ett stort antal
aktörer såsom Almi Företagspartner Nord AB, Migrationsverket, LRF och
Företagarna uppfinner man inte hjulet på nytt utan finns istället där som en
naturlig kompetens i förändringsarbetet. Regionen behöver ta vara på sina
nya medborgare och attityderna gentemot de nya svenskarnas kompetens är
en viktig faktor. Projektet strävar efter att förena faktorerna mångfald, öppenhet och livskvalitet. Genom att förhindra utanförskap främjas mångfald
och därmed också tillväxt.
I förlängningen kan projektet göra skillnad för länets kompetenshöjning och
integrationsprocess. Projektet sammanfogar ett stort antal system och aktörer
för att uppnå de mätbara mål som finns angivna.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Norrbottens läns landsting beviljar Hushållningssällskapet Rådgivning
Nord ABs projekt Grön Plattform medfinansiering med totalt 350 000 kr.
Medfinansieringen gäller under förutsättning att ansökan beviljas inom
Landsbygdsprogrammet och att övriga finansiärer bidrar så att förväntade
resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel ur för 2010
med 100 000 kr, för 2011 med 200 000 kr och för 2012 med 50 000 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.
----------------------------------------------------
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Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

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

§ 160

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-10

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige enligt bilaga.

Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar rapporten till fullmäktige.
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