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§ 161a

Val av protokolljusterare
Ledamoten Bo Hultin (M) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 161b

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs.

§ 162

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 163

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 164

Rapporter från styrelseledamöter
Information av:
• Monica Carlsson (V) från möte med AER kommitté 2
• Jens Sundström (FP) från CPMR:s generalförsamling 2010.
• Agneta Lipkin (S) om yttranden till regionkommittén angående EGTSförordningen, sammanhållningspolitiken samt utvärdering av programperioden.
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§ 165

Information om arbetet
inom Norrstyrelsen
Kent Ögren (S) informerade om det fortsatta arbetet med regionfrågan. Detta
arbete går nu in i en ny fas och under det närmaste året läggs grunden för en
ny regional indelning av Sverige.
I slutet av 2012 presenterar en statlig utredare förslag om statens regionala
organisation samt länsindelning. Det är en uppenbar fördel om regionernas
och statens indelning kan formas i en parallell process. Om inte landstingen
kan enas om den regionala gränsdragningen kommer utredaren att föreslå en
ny statlig regionindelning enbart utifrån statens intressen.
SKL har i en särskild skrivelse, undertecknad av ordföranden Anders Knape
(M), informerat styrelserna för landsting, regioner och kommunala samverkansorgan om betydelsen av att landstingen, regionerna och kommunerna
arbetar utifrån en gemensam tidtabell. Bakgrunden till skrivelsen är att SKL
har kongressens uppdrag att verka för att nya regionala sjävstyrelseorgan
formas. De principiella ståndpunkterna är:
• Sverige behöver även i framtiden en regional nivå med folkvalda representanter och beskattningsrättt.
• Regional utveckling handlar om politiska prioriteringar och ska sökas av
folkvalda organ på regional nivå (regionkommuner). Det är för att förstärka demokratin som ansvaret för den regionala utvecklingen bör lyftas
över från länsstyrelsen till regionkommunerna, som företräder regionens
befolkning och leder och samordnar det regionala utvecklingsarbetet.
• De framtida landstingen/regionerna behöver bli i huvudsak större och
därmed färre än i dag för att klara såväl ett utökat regionalt utvecklingsuppdrag som framtidens hälso- och sjukvård.
• Staten måste bättre samordna sin regionala indelning. Det är nödvändigt
för en effektiv statlig styrning och för samspelet med den lokala och regionala nivån.
• Länsstyrelsernas roll bör renodlas och fokusera på uppdraget som tillsynsmyndighet.
Den närmaste tiden genomförs följande arrangemang:
• SKL har inbjudit de politiska ledningarna för landsting, regioner och
kommunala samverkansorgan till ett strategiseminarium den 11 november 2010 för att diskutera hur kommun- och landstingssektorn ska kunna
påverka det fortsatta arbetet med regionfrågan.
• SKL anordnar även en konferens, riktad till en bredare målgrupp ledande politiker och tjänstemän från landsting/regioner och kommuner
som berörs av regionbildningen, företrädare för statliga myndigheter, regeringskansliet och länsstyrelser - den 8 december 2010. Konferensen
”På väg mot regioner 2015 - nationell mötesplats för regionfrå-
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gan” erbjuder information och omvärldsspaning om vad som är aktuellt
inom regionfrågan och hur situationen utvecklas i våra grannländer
samt fördjupade seminarier som berör viktiga delar i regionbyggandet.
• Norrstyrelsen har sitt nästa sammanträde den 15 december.

§ 166

Landstingsdirektörens rapport
Landstingsdirektörens rapport enligt bilaga.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 167

Landstingsplan 2011-2013
Dnr 4-10

Ärendebeskrivning
I enlighet med den av landstingsfullmäktige fastställda planerings- och uppföljningsprocessen fastställdes landstingsplanen för åren 2011-2013 preliminärt av fullmäktige i juni. Eftersom det i år är valår ska planen fastställas
definitivt av det nyvalda fullmäktige i november.

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

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Av Jens Sundström (FP):
• Alliansens förslag till landstingsplan fastställs.
Yrkande 3

Av Björn Lundqvist (NS):
• Sjukvårdspartiets förslag till landstingsplan fastställs.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena 1, 2 och 3 och finner att yrkande 1 vinner majoritet.
-----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation 1

Av Bo Hultin (M), Raija Karlander (M), Erik Berg (C) och Jens Sundström
(FP) till förmån för yrkande 2.
Reservation 2

Av Björn Lundqvist (NS), Margareta Henricsson (NS), Johnny Åström (NS)
till förmån för yrkande 3.
Särskilt yttrande

Birgit Stöckel (KD) instämmer i yrkande 2.

§ 168

Landstingsfullmäktiges regler 2011
Dnr 2151-10

Ärendebeskrivning
Förslag till regler för landstingsfullmäktige år 2011 har utarbetas.

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

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Av Kent Ögren (S):
• Beslutsförslaget bifalls med undantag för de avsnitt som behandlar demokratiutskottet.
Yrkande 2

Av Jens Sundström (FP):
• Reglerna anpassas till alliansens förslag till landstingsplan.
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Yrkande 3

Av Kent Ögren (S):
• Under avsnittet om Vårdgaranti ska tidsgränser för besök i den specialiserade sjukvården och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin införas.
Yrkande 4

Av Björn Lundqvist (NS):
• Bör ändras till ska 69 §: Den ledamot som har ställt interpellationen bör
få ta del av svaret dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Yrkande 5

Av Björn Lundqvist (NS):
• Ska ändras till kan i 77a §: Presidiet föreslår uppdrag för nästkommande
år för samtliga beredningar, undantaget demokratiutskottet. För att möjliggöra jämförelser och säkerställa att medborgarnas behov belyses ur ett
länsperspektiv ska förslaget till uppdrag för hälso- och sjukvårdsberedningarna vara gemensamt.
Propositionsordning 1

Ordföranden ställer proposition på yrkandena 1 och 2 och finner att yrkande
1 vinner majoritet.
Propositionsordning 2

Ordföranden ställer proposition på yrkande 3 och finner att det antas.
Propositionsordning 3

Ordföranden ställer var för sig proposition på yrkandena 4 och 5 och finner
att de avslås.
-----------------------------------------------------

Beslut
1 Beslutsförslaget bifalls efter komplettering enligt yrkande 3 och med undantag för de avsnitt som behandlar demokratiutskottet.
2 Landstingsstyrelsen behandlar avsnitten om demokratiutskottet vid ett
extra sammanträde den 17 november.
Reservation 1

Av Bo Hultin (M), Raija Karlander (M), Erik Berg (C) och Jens Sundström
(FP) till förmån för yrkande 2.
Reservation 2

Av Björn Lundqvist (NS), Margareta Henricsson (NS), Johnny Åström (NS)
till förmån för yrkande 4 och 5.
Särskilt yttrande

Birgit Stöckel (KD) instämmer i yrkande 2 och 3.
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§ 169

Tandvårdstaxa den 1 jan 2011
Dnr 2150-10

Ärendebeskrivning
Det nya tandvårsstödet

Ett nytt tandvårdsstöd som infördes den 1 juli 2008 har nu tillämpats i drygt
två år. Efter en problematisk införandeperiod fungerar de komplicerade ITsystemen betydligt bättre nu. Tandvårdersättningen regleras av ett omfattande regelverk som uppfattas som komplicerat och tidskrävande att tillämpa
och årliga regeländringar gör inte tillämpningen lättare. Vi kan konstatera att
Det nya tandvårdsstödet har inneburit en klart större administrativ belastning
för vårdgivarna och som följd av detta en minskad tid för patientbehandling.
Referenspris

”Referenspris” är ett nytt och viktigt begrepp i det nya tandvårdsstödet. Referenspriset, som beräknas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, fyller två grundläggande funktioner, dels ligger det till grund för beräkning av
patientens tandvårdsersättning dels anger det ett ”normalpris” för en tandvårdsåtgärd. Referenspriserna är kostnadsbaserade, de ska således motsvara
verkliga kostnader, inklusive dentalt material och kostnad för tandtekniskt
arbete. Det är ett ”medelpris” för landet och tar inte hänsyn till skillnader i
regionala förutsättningar eller andra specifika förutsättningar. Referenspriserna ska justeras den 1 juli årligen för att följa kostnadsutvecklingen inom
tandvårdsområdet.
Folktandvårdens kostnader 2011

Vuxentandvården inom Folktandvården bedrivs i konkurrens med den privata tandvårdssektorn. Konkurrensneutralitet ska råda mellan de båda sektorerna och av det följer att patientintäkterna ska täcka Folktandvårdens kostnader för vuxentandvård. Ökade kostnader inom tandvårdsområdet kommer
därför att påverka nivån på patientarvodet. I den gällande tandvårdstaxan för
Folktandvården i Norrbotten ligger prisnivån under referenspriserna från den
1 juli 2010, med smärre variationer mellan de olika tandvårdsåtgärderna,
dock ligger priset för implantatbehandlingar högre än referenspriset på grund
av högre pris på ingående implantatkomponenter.
I arbetet med tandvårdstaxorna har de fyra nordligaste landstingen, som ett
led i regionsamarbetet, enats om likartade principer för prissättning. Ambitionen har varit att få tandvårdstaxor som bygger på samma grundtanke men
som återspeglar det individuella kostnadsläget i respektive landsting.
För år 2011 beräknas en kostnadsökning för Folktandvården på 2,4 procent
dels på grund av en generell kostnads- och löneökning dels på ökade kostnader för tandtekniska arbeten. För de tandvårdsåtgärder, där en felaktig prisnivå rättats till i referensprislistan, har det visat sig att även Folktandvårdens
priser ligger för lågt i motsvarande grad och täcker inte kostnaderna för genomförandet av åtgärderna. Därför görs motsvarande prishöjningar för dessa
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åtgärder. Det gäller fyra åtgärder inom rotfyllningsområdet som varit kraftigt
underdebiterade.
Mot denna bakgrund föreslås en generell höjning av tandvårdstaxan med 2,4
procent den 1 januari 2011. Dessutom föreslås en justering av felaktigt prissatta åtgärder i relation till höjningen av referenspriset. Priset för specialisttandvård föreslås även fortsättningsvis vara ca 15 procent högre än priset
inom allmäntandvården med undantag av implantatbehandlingar där priset är
samma inom allmäntandvård och specialisttandvård. Efter den föreslaga
prishöjningen beräknas prisnivån inom Folktandvården i Norrbotten, sett
över året, ligga i nivå med referenspriset.
För käk- och munsjukdomar, Sunderby sjukhus föreslås samma prisjusterng
som för Folktandvården.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut:
Föreslagen prishöjning fastställs att gälla från och med den 1 januari 2011.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 170

Revisionsrapport
Granskning av delårsrapport per
april 2010
Dnr 1806-10

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av landstingets revisorer granskat delårsrapporten
för perioden januari – augusti 2010. Syftet med granskningen är att bedöma
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat,
om den upprättats i enlighet med lagstiftning och anvisningar från normerande organ samt om den ekonomiska styrningen med avseende på uppföljning, analys och rapportering av fullmäktige beslutade spardirektiv är tillräcklig.
Revisorerna konstaterar att:
• Delårsrapporten är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed och att den såtillvida uppfyller syftet
att ge fullmäktige möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av den samlade verksamheten.
• Såväl delårsrapporten som årsprognosen pekar på att tre av fem av fullmäktiges fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. De mål som inte uppnås är divisionernas målsatta ekonomiska resultat. Inte heller kommer spardirektivet för år 2010 att upp9
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nås. Endast tre av nio divisioner förväntar sig att uppnå sina ekonomiska
målsatta resultat och av spardirektivets totala 147 mkr beräknas 70 mkr
uppnås.
• Beslutade sparåtgärder/-direktiv följer inte fastställda tidplaner. Landstingsstyrelsen har till fullmäktige kommenterat att behovet av kostnadsreduktioner framöver är betydande.
• Den ekonomiska styrningen med avseende på uppföljning, analys och
rapportering av fullmäktiges beslutade spardirektiv kan vidareutvecklas:
{

Delårsrapporten bör kompletteras med en sammanställd redovisning
av spardirektiv, utfall och analys.

{

Eftersom delårsrapporten delvis baseras på månadsrapporten bör den
senare vidareutvecklas med avseende på analys och beskrivning av utfallet av sparåtgärder samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att
fullmäktiges spardirektiv ska uppnås.

{

Målet om att landstinget skall ha en likviditetsreserv motsvarande
lägst 10 procent av nettokostnaderna (ca 612 mnkr för 2009) kommer
enligt prognosen att infrias under 2009.

Revisorerna bedömer att en vidareutveckling av månads- och delårsrapporten i dessa avseenden torde bidra till att dels höja informationsvärdet i delårsrapporten, dels skulle en vidareutveckling av månadsrapporteringen också
snabba upp signalsystemet till landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige.
Faktorer som således möjliggör en mer effektiv ekonomisk styrning.

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Vi kan konstatera att årsprognosen för 2010 pekar på att landstinget inte
kommer att nå två av de fem finansiella mål för god ekonomisk hushållning
som fullmäktige fastställt, dvs målet att alla divisioner uppnår sina ekonomiska resultat samt att beslutade sparåtgärder genomförs. Fullmäktige har i
budget 2010 minskat divisionernas ramar med 150 mkr, några detaljerade
sparbeting har dock inte fullmäktige beslutat om. Inom organisationen fortsätter arbetet med anpassa verksamheten utifrån de minskade ramarna.
Vi kommer att se över möjligheterna till en utvecklad dialog kring konsekvenser och effekter av de minskade ramarna i syfte att intensifiera förändringsarbetet som pågår inom organisationen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 171

Yttrande över Ny ordning för
nationella vaccinationsprogram
Dnr 1599-10

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett landstinget möjlighet att avge yttrande avseende rubricerade remiss. Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den
1 november 2010.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Vaccinationsutredningen har presenterat en grundlig genomlysning av aktuella regleringar inom vaccinationsområdet. Norrbottens läns landsting är i
huvudsak överens med utredaren om slutsatserna. Landstinget delar dock
inte utredarens syn och slutsatser avseende journalsystemet Svevac.
Utredaren konstaterar att Smittskyddsinstitutet inte har formell rätt att få ta
del av alla de journaluppgifter som registreras i Svevac´s databas. Landstinget vill framhålla att samma förhållande redan nu gäller avseende SmiNet,
det gemensamma system som alla landsting använder sig av för att rapportera till avseende de sjukdomar som regleras i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen. Smittskyddsinstitutet har inte tillgång till all information i SmiNet som registreras i systemet via landstingens smittskyddsenheter.
Analogt borde det vara tekniskt möjligt att separera den information som
Smittskyddsinstitutet behöver för ett hälsodataregister från övriga journaluppgifter som registreras i Svevac. Att klassa ut Svevac på grund av att det i
Svevac´s databas registreras uppgifter som Smittskyddsinstitutet inte ska ha
tillgång till är okunnigt och olämpligt.
Ett utvecklingsarbete pågår dessutom som dels syftar till att anpassa Svevac
till en nationellt sammanhållen journalföring med stöd av den nya patientdatalagen och dels till att integrera Svevac med de vanligast förekommande
journalsystemen i Sverige. Detta innebär att Svevac har goda förutsättningar
att både bli ett gemensamt nationellt vaccinationsjournalsystem och en bas
ifrån vilket uppgifter till ett hälsodataregister med lätthet kan genereras. Eftersom Svevac kostnadsfritt kan användas av alla vårdgivare är det i stället
på plats att rekommendera samtliga vårdgivare att snarast ansluta sig till
Svevac.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 172

Kulturplan för Norrbotten 2011- 2013
Dnr 2149-10

Ärendebeskrivning
Norrbotten föreslogs i utredningen Spela samman - en ny modell för statens
stöd till regional kulturverksamhet (SOU: 2010: 11) bli ett av fem så kallade
pilotlän/regioner att arbeta enligt den nya modellen redan från 1 januari
2011. Modellen innebär en decentralisering av fördelningen av statliga medel som idag fördelas genom Statens Kulturråd till regional nivå utifrån
genomförd samverkan mellan landstinget, kommunerna och civilsamhället.
Som grund för fördelningen ska en kulturplan finnas för respektive landsting/region där gemensamma synpunkter och åtaganden gällande kulturlivet
i länet ska vara beskrivna.
Ur Förslag till förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet:
”Den regionala kulturplanen utgör en beskrivning av de prioriteringar länet
vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd. I
planen ska mål och inriktningar för de aktuella verksamheterna anges. Även
uppgifter om den planerade finansieringen ska anges i planen. Planen ska
avse tre år om det inte finns särskilda skäl för annat”
Norrbottens kulturplan har arbetats fram i samverkan mellan Norrbottens
läns landsting och länets 14 kommuner. Civilsamhälle och enskilda kulturutövare har dessutom lämnat synpunkter förutom länsstyrelsen, Hushållningssällskapet, de nationella minoriteternas organisationer m fl.
Innehållet i kulturplanen har beretts av en kulturberedning som består av 9
representanter (inklusive ordförande) som utsetts av Norrbottens läns landsting och 8 representanter vilka utsetts av Kommunförbundet och representerar olika delar av Norrbotten. Kulturberedningen har sammanträtt vid fyra
tillfällen under augusti och september månad. Kulturberedningens sammansättning och tillkomst föranleddes av den tidsbrist som processen för de första regionerna/länen arbetat under. Beredningen blev ett alternativ till en regelrätt remissomgång, som inte ansågs genomförbar med tanke på den begränsade tiden som förelåg.
Kulturplanen är att betrakta som regionens plan och ska inte ”överprövas” av
Kulturrådet. Även om planen arbetas fram i en samverkansprocess ska beslutet om kulturplan för Norrbotten fattas av Norrbottens läns landsting. Med
planen som grund beslutar Statens Kulturråd vilka belopp landstinget får
fördela.

Yttrande och förslag till beslut
Efter genomförd dialog med Statens Kulturråd och utifrån en process som
följt de föreslagna anvisningarna för den nya kultursamverkansmodellen föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
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• Norrbottens läns kulturplan för 2011- 2013 antas som underlag för utvecklingen av Norrbottens kulturliv under perioden samt som grund för
Statens Kulturråds beslut om medeltilldelning.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 173

Fördelningsbudget inom ramen
division Kultur och utbildning
Dnr

Ärendebeskrivning
Av den rambudget som tilldelats division Kultur och utbildning ska en del
användas till externa verksamhets- och projektbidrag samt till egna kulturaktiviteter. Summan som föreslås fördelas år 2011 är 46 864,0 tkr.
Förslag till fördelningsbudget

I bidraget till Norrbottens Idrottsförbund ska ett grundbidrag med 200 000 kr
vidarefördelas till Ridsportförbundet.
Interkommunala ersättningar är kvar i enlighet med 2009 års regelverk, till
särskilt anpassade kurser för personer med funktionshinder samt till eftergymnasial yrkesutbildning.
För projektstöd tillämpas fastställda regelverk och riktlinjer.
Fördelningsförslaget i detalj redovisas nedan (tkr):

Fördelning av ram för kultur år 2011
Inom ramen för division Kultur och utbildning

Följande förslag till fördelning har utarbetats (tkr):

Norrbottensteatern
Länsbiblioteket
Ájtte fjäll- och samemuseum
Dans i Nord
Silvermuseet
Sámi Téahter
TOTE-Tornedalsteatern
Folkrörelsernas arkiv
Summa

Kulturinstitutioner
Bidrag 2010
Ansökt 2011
13 355,0
1 922,0
1 350,0
1000,0
2 000,0
400,0
600,0
600,0
900,0
500,0
1 000,0
675,0
750,0
19 802,0

Bidrag 2011
13 755,0
*
1 367,5
1 300,0
450,0
500,0
700,0
700,0
18 772,5

*Budget och verksamhet för Länsbiblioteket har överförts till Divisionens ordinarie verksamhet
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Sunderby folkhögskola
Kalix folkhögskola
Framnäs folkhögskola
Älvsby folkhögskola
Tornedalens folkhögskola
Malmfältens folkhögskola
Sverige-Finska folkhögskolan
Arbetarnas bildningsförbund, ABF
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV
Studieförbundet vuxenskolan, SV
Studiefrämjandet, SFR
Medborgarskolan
Bilda
Sensus studieförbund
Summa

Folkbildning
Bidrag 2010
892,7
579,9
743,0
445,6
239,6
410,4
660,1
1 332,8
198,5
1 197,7
638,8
243,5
310,3
281,9
8 174,8

Ansökt 2011
Anges ej
595,5
1 000,0
600,0
300,0
700,0
Anges ej
Anges ej
Anges ej

Bidrag 2011
892,7
599,0
737,5
452,2
261,2
428,7
600,0
1 413,8
249,5

Anges ej
Anges ej
Anges ej
Anges ej
Anges ej

1 250,2
454,3
243,5
310,0
281,9
8 174,5

Kulturinsatser i divisionen
Rubus Arcticus
Idrotts- samt heders- och förtjänststipendium
Presentationer av konst utanför länet
Turnébidrag
Danskonsulent
Konstkonsulent
Konstmuseum
Ungdomsarrangemang "Snabba ryck"
Ungdomsledarutbildningar
Interkommunal ersättning för studerande norrbottningar
vid folkhögskolor utanför länet enligt regelverk,
belopp 340 kr/vecka.
Kultur & Hälsa
NLL´s avgifter till STIM, SAMI/FPI
Projektbidrag – egna initiativ
Projektbidrag – Övriga
Summa

2010
400,0
100,0
300,0
500,0
200,0
200,0
500,0
100,0
300,0
400,0

2011
400,0
100,0
400,0
1 500,0
200,0
200,0
500,0
100,0
0
400,0

750,0*
150,0
400,0
7 000,0
11 300,0

150,0
500,0
7 000,0
11 450,0

(* Budget för Kultur & Hälsa finns på annat ställe i div.)

Länsövergripande organisationer kultur mm
Bidrag 2010
Ansökt 2011
Bidrag 2011
Skådebanan
0,0
100,0
50,0
Riksteatern Norrbotten
400,0
500,0
400,0
ATR Amatörteatrarna
100,0
200,0
100,0
Teater Scratch
400,0
600,0
350,0
Teaterföreningen Bröt, Kalix
300,0
635,0
300,0
Lule Stassteater
350,0
600,0
350,0
Samernas utbildningscentrum
75,0
150,0
75,0
Föreningen Norden
200,0
200,0
200,0
Norrbottens bygderåd
50,0
150,0
50,0
Norrbottens hembygdsförbund
30,0
65,0
30,0
Hushållningssällskapet/ hem500,0
570,0
500,0
slöjdskonsulenter
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Konstnärer i Norr KiN
SKR Norrbotten (Sveriges
Konstföreningar Norrbotten)
Norrländska Litteratursällskapet
(tidigare författarsällskapet)
Norrbottens körsångarförbund
Barents litterature centrum, BLC
Norrbottens idrottsförbund inkl
ungdomsledarbidrag
Norrbottens handikappidrottsförbund
Unga Örnar inkl ungdomsledarbidrag
4 H inkl ungdomsledarbidrag
STR-T Svenska Tornedalningars Riksförbund
Teatercentrum
Försvarsmuseum Boden
SVEROK Övre Norrland
Norrbottens Ridsportförbund
Sv Folkdansringen Övre Norrlands distrikt
SFRF (Sverige-Finska Riksförbundet)
Kontaktnätet Norra Norrland
Jord
Samiska Rättsförbundet
Korpen Norrbotten SDF
Norrbottens Schackförbund
Folkuniversitetet
Folketshus & Parker N & V bott
Summa

75,0
50,0

290,0
65,0

75,0
50,0

20,0

20,0

20,0

50,0
0,0
2 300,0

90,0
550 000
2 500,0

50,0
200,0
2 300,0

500,0

900,0

500,0

500,0

600,0

500,0

270,0
75,0

700,0
300,0

270,0
75,0

50,0
400,0
50,0
0,0
0,0

90,0
500,0
75,0
505,0
50,0

30,0
400,0
50,0
0,0

25,0

25,0

25,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

30,0
400,0
644,8
200,0
12,0
Ej angett
50,0

10,0
200,0
0,0
0,0
12,0
0,0
50,0
7 222,0

6 770,0

Pensionärsorganisationer
Pensionärsorganisationer
Bidrag 2010
Ansökt 2011
Pensionärernas Riksförbund, PRO Norr375,3
425,0
botten
Svenska Kommunalpensionärernas för133,4
142,8
bund, SKPF
Sveriges Pensionärsförbund, SPF
107,8
122,8
Sveriges Pensionärers Riksförbund,
51,5
55,0
SPRF
Summa pensionärsorganisationer
668,0
745,6
Total summa kultur- och fritidsorgani46 714,8
sationer

Bidrag 2011
386,9
132,6
109,8
50,7
680,0
46 299,0

Länsövergripande organisationer landstingskompletterande
Bidrag 2010
Ansökt 2011
Bidrag 2011
FMN – Föräldraföreningen mot
30,0
50,00
30,0
narkotika
Norrbottens distrikt av IOGT
90,0
300,0
90,0
Rikslänkarnas Norrbottensdi150,0
Ej sökt
0,0
strikt
Norrbottens frivilliga samhälls30,0
49,6
0,0
15
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arbetare
NTF Norrbotten (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens
Främjande)
MHF
RFHL (Riksförbundet För Hjälp
åt narkotika och Läkemedelsberoende)
Röda Korsets Region Norra
Norrland
Röda Korsets ungdomsförbund
FAMY Norrbotten
Hjärtebarnsföreningen, Region
Norr
Barnens rätt i samhället (BRIS)
Kvinnojouren
RFSL Nord (Riksförbundet för
Sexuellt Likaberättigande)
Attention
Unga synskadade distr Norr
Prostatacancerföreningen Norrsken
Adoptionscentrum
Föreningen Stopp
Luleå afasiförening
Riksföreningen Osteoporotiker
länsföreningen Norrbotten
Summa landstingskompletterande
Total slutsumma

150,0

200,0

150,0

20,0

45,0
30,0

0,0
20,0

30,0

75,0

30,0

10,0
20,0
20,0

15,0
50,0
40,0

10,0
20,0
20,0

50,0
80,0
35,0

75,0
113,9
Ej angett

50,0
80,0
35,0

20,0

35,0
40,0
102,5

20,0

25,0
Ej angett
Ej angett

0,0
0,0
0,0

0,0
10,0
0,0

10,0

745,0

565,0

47 459,8

46 864,0

• Budget för Länsbiblioteket och Kultur & Hälsa finns på annat ställe i divisionen, sammanlagt 2 672,0 kr
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Av Björn Lundqvist (NS):
• Bidraget till Sámi Téahter och Teater Scratch ska uppräknas i motsvarande omfattning som för övriga kulturinstitutioner/-organisationer.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner att det vinner
majoritet. Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 2 och finner
att det avslås.
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-----------------------------------------------------

Beslut
Beslutsförslaget bifalls.

§ 174

Ansökan till Socialstyrelsen
om stimulansmedel 2010
Dnr 1439-09

Ärendebeskrivning
Under åren 2007- 2009 har landstinget beviljats 34 846 000 kr i stimulansmedel för en bättre vård och omsorg om äldre personer. Ansökan 2007-2009
avsåg följande områden:
• Rehabilitering, kost/nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar särskilt boende, läkemedelsgenomgångar ordinärt boende, sociala innehållet
samt förebyggande hembesök.
Landstinget ansöker om 5 792 000 kronor i stimulansmedel för år 2010. I
huvudsak gäller tidigare ansökan för 2007-2009 för det fortsatta arbetet, men
ansökan 2010 har kompletterats med följande nya områden:
Inom området rehabilitering:
• Geriatriskt kompetenscentrum för att säkerställa hög geriatrisk kompetens
och likvärdig vård.
• Vårdplaneringsverktyg och arbetssätt för samordnad individuell planering
behöver utvecklas.
Inom området kost/nutrition:
• Översyn av dietistverksamhet i länet för att få en likvärdig vård i länet.
Länsgemensamma riktlinjer med kommunerna ska tas fram..
Inom området demensvård:
• Färdigställa gemensamt vårdprogram i länet utifrån nationella riktlinjer
för demens. Samordnare för demensvården i länet ska utses.

Förslag till beslut
Landstinget ansöker om 5 792 000 kronor i stimulansmedel för år 2010 för
bättre vård och omsorg för äldre.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 175

Nytt samverkansavtal mellan ägarna
till Almi Företagspartner Nord AB
Dnr 2161-10

Ärendebeskrivning
Almi Företagspartner Nord AB ägs till 24,5% av Norrbottens läns landsting,
24,5% av Region Västerbotten och till 51% av staten via Almi Företagspartner AB.
Det nu gällande samverkansavtalet (aktieägaravtal/konsortialavtal) går ut
2010-12-31. En förhandlingsgrupp med representanter från de regionala
ägarna samt Näringsdepartementet har arbetat fram förslag till nytt samverkansavtal som också senare behandlats på ett ägarsamråd mellan alla ägare.
Målsättningen är att ha ett likalydande avtal mellan ägarna i samtliga dotterbolag i Almikoncernen.
Sammantaget har relativt små förändringar gjorts jämfört med nuvarande
avtal. Ändringarna består i huvudsak av:
• Avtalet har textmässigt renodlats till att endast omfatta det som är nödvändigt.
• Vikten av möjlighet till regional anpassning av verksamheten är viktig.
• En målsättningen med en ökad andel upphandlade rådgivningstjänster har
skrivits in.
• En utvärdering av anslagsmodellen ska genomföras och vara avslutad
senast den 2011-12-31. Om utvärderingen leder till förslag om justering i
anslagsmodellen, ska den nya modellen gälla från och med 2013.
• Samverkansavtalet ska gälla från 2011-01-01 och löpa på tre år.
Samverkansavtalet (bilaga) är nu föremål för beslut hos respektive ägare.

Förslag till beslut
Norrbottens läns landsting antar samverkansavtal mellan ägarna till Almi
Företagspartner Nord AB.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

18

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 27 OKTOBER 2010

§ 176

Ägardirektiv till
Almi Företagspartner Nord AB
Dnr 2160-10

Ärendebeskrivning
Almi Företagspartner Nord AB ägs till 24,5% av Norrbottens läns landsting,
24,5% av Region Västerbotten och till 51% av staten via Almi Företagspartner AB.
Ägarna avger årligen ett gemensamt ägardirektiv till Almi Företagspartner
Nord AB. Ägarna har arbetat fram förslag till ägardirektiv enligt bilaga. I
dessa ägardirektiv tydliggör ägarna sina gemensamma intentioner avseende
inriktningen av bolagets verksamhet, utöver de förutsättningar som framgår
av gällande bolagsordning och det samverkansavtal som föreligger mellan
ägarna.
Ägardirektivet är nu föremål för beslut hos respektive ägare.

Förslag till beslut
Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för Almi Företagspartner Nord
AB.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 177

Medfinansiering av
Produktion Botnia 2011-2013
Dnr 1310-10

Ärendebeskrivning
Projektet Produktion Botnia 2011-2013 är en ny etapp av ett i dag pågående
projekt hos Luleå tekniska universitet. Landstinget är idag ej medfinansiär
till projektet.
Produktion Botnia syftar till att
• skapa långsiktig tillväxt i små- och medelstora tillverkande företag i Övre
Norrland
• förbättra kompetensen inom produktionsområdet och skapa effektivare
produktionsmiljöer hos små- och medelstora företag
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• knyta samman befintlig verksamhet och utveckla nyckelkompetens vid
Luleå tekniska universitet för att etablera en stark forskningsmiljö för regionen
• skapa samverkan mellan forskare och regionens företag för kunskapsutbyte, utveckling och tillämpad forskning
• skapa attraktionskraft inom regionen för medverkan i internationella och
nationella satsningar på produktion
Den nya etappen av projektet kommer att fokusera på att hela verksamheten
nu kommer att finnas i både Norrbotten och Västerbotten. Dessutom ska följande utvecklas:
1 Samverkan med det nationella programmet Produktionslyftet ska utvecklas mycket.
2 Aktiviteter riktade till gemensamma målgrupper kommer att genomföras i
samverkan med projekten ESIS och TräIN.
3 Projektet har utökats med kompetensplattformen samt fått ett tydligare
fokus på LEAN.
4 Nya forskningsverksamheter som till exempel laser och Lean Mining har
tillkommit.
5 Företag och organisationer utanför de primärt medverkande företagen
inbjuds att delta i vissa aktiviteter.
6 Man har definierat specifika delprojekt för horisontella kriterier.
Luleå tekniska universitet är projektägare. Hela projektet har en budget på
35 000 000 kr för projekttiden 2011-01-01 till 2013-12-31. Från landstinget
söker man medfinansiering med totalt 1 500 000 kr. Övriga medfinansiärer
väntas vara Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten samt Luleå,
Piteå, Kalix, Skellefteå och Umeå kommuner. Luleå tekniska universitet bidrar själv med 8 900 000 kr.
Hittills uppnådda resultat i projektet

• 1 nystartat företag.
• 5-10 nya arbetstillfällen.
• ett 20-tal företag genomgår/har genomgått förbättringsprogram.
• mer än 30 företag har på olika sätt medverkat i projektet.
Förväntade resultat av den nya etappen

LEAN med Produktion Botnia skall ha uppnått bland annat följande mål
2013-12-31
• 30 företag och 800 personer skall ha medverkat i programmet
• 30 nya/skapade arbetstillfällen (10 kvinnor, 20 män)
• 1 nystartat företag (med mixat ägande)
• 3 forskarexamina har avlagts och 20 artiklar har publicerats
• Produktion Botnia är erkänt som ett kompetenscentrum för förändringsarbete med LEAN som utgångspunkt
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• Produktion Botnia är ett etablerat kompetens- och affärsnätverk i Norrbotten och Västerbotten.
Verksamhet efter projektperioden

Under den kommande etappen ska en form för långsiktig fortlevnad hittas.
En möjlighet är att fortsätta via någon organisation/företag eller i en ideell
förening. Utsikten är dock att merparten även i fortsättningen måste finansieras via offentliga medel.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet har utvecklats med att nu även innehålla en företagsplattform. De
uppställda målen bedöms vara låga i förhållande till de resurser på
35 000 000 kr projektet räknar med. Landstinget har heller inte deltagit som
medfinansiär i det nu pågående projektet och har ett stort engagemang ibland
annat två andra stora innovationssystemssatsning i ESIS och TräIN.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 178

Medfinansiering av N4C
Dnr 1972-10

Ärendebeskrivning
Aurorum Business Incubator (ABI) ansöker om nationell medfinansiering av
Tannak AB:s deltagande i projektet ”Networking for Communications Challenged Communities - N4C”. N4C har som målsättning att ”...att utveckla
och testa kommunikationsnätverk som alltid skall finnas tillgängligt och som
ska utformas att vara förenligt med en vision om framtida internetlösningar
som inte bara riktar sig till regioner med väl utbyggda nätverk utan också
fungerar på landsbygden”. Projektet ska uppnå detta genom att utveckla och
testa tjänster och produkter baserat på DTN-teknik (Delay Tolerant Network) inom avlägsna områden med låg eller ingen internetaccess.
Tannak AB är ett produktbolag i Jokkmokk som utvecklar utrustning för
djurspårning och övervakning i områden med låg/ingen existerande mobileller datakommunikationstäckning.
N4C har deltagare från näringsliv och akademi och syftar till att utveckla
och påverka teknikstandardisering, studera och utvärdera tjänster och affärsmodeller för områden med låg eller ingen datakommunikation. Projektet
är omfattande med ett brett deltagande från både universitet och företag
inom hela Europa. Följande parter deltar
• Luleå tekniska universitet, Sverige
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• Albentia Systam S.A., Spanien
• Madrids Universitet, Spanien
• Intel, Irland
• Trinity College Dublin, Irland
• Norrut AS, Norge
• ITTI Ltd., Polen
• Instituto Pedro Nunes, Portugal
• MEIS, Slovenien,
• Tannak AB, Sverige
• Power Lake AB, Sverige
• Folly Consulting, UK
Tannaks roll inom N4C är att
• utveckla och testa ett bredbandsnät med användning av fördröjningstolerant nätverksteknik (DTN).
• utveckla en testbädd för applikationer i svenska Lappland och stötta vid
det praktiska genomförandet av testerna där (ge tillgång till samiska kulturen och regionen för att kunna genomföra och utvärdera testerna).
• genomföra applikationstest på djurspårningsapplikation på renar.
• bidra med ett användarperspektiv på tjänster och affärsmodeller kring de
tekniker och produkter som testas.
Aurorum Business Incubator ansöker om 90 000 euro som nationell medfinansiering till Tannaks deltagande i N4C-projektet. Tannaks leverabler i projektet omfattas av en budget på 414 000 euro där N4C står för 295 000 euro.
Förväntade resultat av den nya etappen

Tannaks deltagande i N4C och resultaten av detta kommer att
• N4C ska utveckla kompetensen hos parterna i projektet, studera och utveckla affärsmodeller för dessa produkter och tjänster samt bidra till teknikstandardisering inom IETF (Internet Engineering Task Force). IETF är
en organisation som arrangerar diskussioner och överenskommelser om
den teknik som skall användas på Internet.
• Förbättra förutsättningarna för tillväxt/FoU,
• Ge ökad jämställdhet samt öka möjligheterna till arbetstillfällen,
• ABI och Luleå tekniska universitet arbetar för att attrahera små- och medelstora företag i Norrbotten att delta i EU:s ramprogram, varför det är
viktigt att få goda exempel som kan fungera som ambassadörer.

Yttrande och förslag till beslut
N4C är idag ett av de större projekt som drivs av Luleå tekniska universitet.
Den teknik som Tannak besitter är spännande och har på många sätt avgörande betydelse för projektets framgång och ger samtidigt stora möjligheter
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till att hitta ett teknik för att även gles landsbygd och andra områden utan
mobil- och/eller bredbandstäckning ska kunna nyttja Internet. I den avslutande fasen kommer projektet att genomföra tester och även presentera resultat vid workshops och seminarier på olika platser i Europa.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Aurorum Business Incubator totalt 90
000 euro som offentlig medfinansiering till N4C.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2010.
3 Medlen får endast användas till uppnådda leveranser och endast för kostnader rapporterade och godkända inom N4C. Medel som ej används ska
återbetalas till landstinget.
4 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
5 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
6 Slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
7 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 179

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-10

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige enligt bilaga.

Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar rapporten till fullmäktige.
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